EL TEMPS.

Catalunya el oel apareix generalment oobert
nebulositat o serè per l'Interior. Els vents
dominants són del quart quadrant I torts, en particular per la
pro¬
víncia de Tarragona. Ha plogut pel Plreneu, en les darreres 24 hores,
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Ajuntaments de Catalunya
El

règim transitori

publica la «Gaceta» d'ahir, i enclou
«Ajuntaments de la regió autònoma
La justícia a Catalunya
que s'haguessin sumat al moviment de
Una vaga de vint-i-quatre
Ha
estat
AUGMENTA L'ATUR FORÇOS hores
publicat a la «Gaceta» un de¬ 6 d'octubre, o adoptat acords, o pres
Manifestacions del
Treball de la República acaba de 1er pública l'es- doctor Mur
Arribada del cret de Justícia renovant, en tot el ter¬ actituds concordants amb el propòsit,
oficial d'obrers
atur forçós durant el passat desembre fins
nou comissari
d'aquest
Ules
comentar adequadament
tendències o sentit polític mar¬
conseqüència del document pu¬ ritori de Catalunya, els càrrecs de fiscals
global d'atur forçós durant tot l'any 1934. Als comentaris
la Federació Nacional
afegir-hi
pessimismes la última xifra oficial
Catalunya, protes¬
cats pel Govern de la Generalitat...»
municipals i els seus suplents
d'acord amb les Associacions
Aquesta xifra,
31 de
últim, és de 711.184; dels quals
Facultats, de la recent

Guió del moment

El
els

—

El ministeri del

—

ladlstica
a 31 de
gener
l'estadística
d'aleshores ve

neguda.

en

any.

enrera

A

blicat

per
d Estudiants

co¬

nous

a

gener
atur total 1 359.950 en atur parcial.

Comparativament al mes de gener
augment de
és

86.087 1 en

de

43.288

disposició ministerial que suprimeix
la representació escolar al Claustre,

de l'any passat es registra un

relació amb el mes de desembre darrer, l'aug¬

obrers.

—

en

1 de la construcció,

fou
total, Ja que llevat d'un amlnorat
grup de la Facultat de Farmàcia
que posaren alguna resistència a
cent,

dramàtica eloqüència de les xi¬
fres que deixem transcrites, amb aquest salt impressionant, en el trans¬
curs d'un mes, de prop de quaranta cinc mil obrers més llançats a la
tragèdia de la misèria 1 de la fam. Però el curs de l'actualitat política
i .social de la Repúbhca, i l'actuació d'aquells òrgans més especialment
caldria

compromesos

afegir

en

comentaris

a

LIS INFORMACIONS DE

universitaris es declararen
vaga de 24 hores.
El moviment de vaga que es regis¬
trà ahir al nostre primer centre do¬
ahir els

Segons la mateixa estadística, l'atur afecta

especialment a les Indústries agrícoles — 451.319
aquesta última amb prop de cent mil parats.
Ni

de

tant,
de totes les

en

451.234 en

ment

vam

la

gairebé

es

pot

dir

litat... i altres
coses

política ha estat feta amb l'atur forçós. El problema ha
estat esgrimit com a bandera de propaganda i de combat per aquests
Molta

de

ocupen el Poder amb la
«contra-revolucionaris». La famosa campanya

bre

del

politics
1933

que ara

culminà

des de les columnes de «LTnstant»,
diari de Lliga Catalana, a Inventar
escissions i divisions dintre «Esquer¬

denominació conjunta

electoral de novem¬
el leit motiv de l'ajut als parats i de les

—

en

En un reportatge que publica ahir
l'esmentada senyoreta, hl ha un ti¬
tular que diu
textualment això:

segons

.

«Estat Català en una reunió

ria,

No direm que tota la culpa recau sobre els governants actuals. Això
■eria tan absurd com exculpar-los de responsabilitat. Hi han factors eco¬
nòmics i socials de conjunt, que conciten una greu crisi sobre totes les
activitats de la vida económica de la República. Però hi ha també una

part de culpa dels organismes, dels partits i dels ho¬
el Poder. Parlen, maniobren, «fan politica». Problema
concret no n'han afrontat cap. NI un. Projectes i paraules, heus ací, fins
i aquest moment, tota la positiva activitat dels que renegaren del «bien¬
ni» i dels que han posat fora de la Llei el front del 14 d'abril. Reiterada¬
ment, 1 no cal tomar sobre el tema, hem hagut de referir-nos a la tasca
absolutament negativa —suspensions, rectificacions, modificacions— del
Parlament actual que, quan ha votat algun Projecte afirmatiu ha estat

evident,
mes

que

una gran
ocupen

acorda

Ñosaltres

plenà¬
de l'Esquer-

separar-se

qui diables
Informa la crédula senyoreta repór¬
ter, que després es queixa si 11 diem
no

sabem

que escriu fantasies Irresponsables.
Però podem assegurar-11 que l'enga¬
nyen —anàvem a dir. que 11 prenen
el pèl, encara que sigui poc gentil
dir-li això a una senyoreta. L'han
enganyada una vegada més, i ho
lamentem molt perquè per a un

repòrter això sempre és una enso¬
pegada.
I deixaríem així la cosa —tot ple¬
gat no val la pena 1 no és cosa de
prendre's seriosament el que se H
vagi acudint a la Inquieta senyoreta
Polo— si no es donés el cas que un
diari que passa per solvent segueix

aculUnt, i recalcant amb grans ti¬
tulars, fantasies sense responsabili¬
tat ni aval seriós de ningú, en les
quals juguen noms de partits 1 In¬

-

de la última estadistica de «sense feina».

Republicana de Catalunya».

ra

els propagandistes — solucions al problema dels
«sense feina». La campanya contra els governs de l'anomenat «bienni»
fou d'una ferotge virulència sobre aquest aspecte de l'atur. «Mentre
de la resta d'Europa — es deia — arriben noticies optimistes quant a la
disminució de les xifres de «sense feina», mentre arreu sembla superatí
el punt àlgid de la crisi Industrial i econòmica, mentre tots els simpto-,
mes internacionals assenyalen una notable i positiva millora, aquí, grà-1
cies a l'acció nefanda de les esquerres republicanes 1 socialistes la crisi
■'intensifica, l'atur augmenta, el Pressupost nacional va a la fallida,
l'anarquia guanya terreny, l'economia del pals està destroçada, la ba¬
lança comercial arriba a dèficits mai vistos, el diner fuig, la propietat
va a la ruina i a la bancarrota...» Aquest fou el to de la campanya elec¬
toral de totes les dretes — àdhuc la Lliga, a Catalunya — en aquella
tardor del 1933 que havia de culminar en la jornada del 19 de november. Era l'hora fàcil de la critica 1 de les prometences, de l'afany de
Poder i de la compra de vots 1 de voluntats. L'hora de l'ofensiva contra
forces gastades per la ruda prova del Govern i per les dissensions internes
L'hora dels matalassos a canvi de paperetes a les urnes.
I bé. Han passat setze mesos. Des de desembre del 1933, guanyades
les eleccions, aqueUes forces ocupen el Poder. Primer, Lerroux. Avui,
Lerroux
Ceda - agraris. Després, ja ho veurem. Són al Poder, han tin¬
gut temps d'estudiar a fons els problemes plantejats al pals, d'aplicar
aquelles fórmules meravelloses que anunciaven. I què? Deixant de ban¬
da tot el que ha passat, i el que està passant, ací queden aquestes xifres
múltiples

senyoreta Irene Polo Insisteix

La

teressos morals d'extremada Impor¬
tància. I no solament això. En al¬
BOSCH

GIMPERA

Llegiu

LA

HUMANITAT

Preguntat el rector sobre l'arriba¬
da

del

nou

comissari

a

la

de les darreres Informacions
publicades, la repòrter de referèn¬
cia —i el diari no avala— explica
determinats detalls relacionats amb
guna

nifestaren la seva protesta i feren
constar la seva legitima defensa a
favor de les organitzacions profes¬
sionals.
En rebre al migdia el rector acci¬
dental els periodistes, els assabentà
la vaga produïda pels estudiants de
la Universitat.

fets i amb persones, que no són al¬
tra cosa que confidències, segura¬
ment sense intenció de tals, però
confidències.
.
,
.
Si la direcció de «LTnstant» creu
que en les actuals circumstàncies

presta algun servei al pals amb co¬

ses

així, allà ella amb la seva res¬

ponsabilitat moral i
Nosaltres

ens

limitem

nicipals de 14 de
Creiem de la màxima oportunitat
tat

de l'escrutini oficial

efectuat

gener

mu¬

un estat de dret abans
de la instauració de l'autonomia uni¬

parcialment

1934

reproduir les següents xifres, resul¬

per

la Junta del Cens de Barcelona,

després de la Jornada electoral del 14 de gener del 1934, a la ciutat de
Barcelona:
Coalició

d'Esquerres

catalanes

Lliga Regionalista
«Partido Republicano

162.457 vots
133.885 vots

Radical»

21.109 vots

Res mésl

Un acord de la Facultat de
Filosofia i Lletres i Pedagogia
En

reunió celebrada el passat di¬

vendres pel Claustre de la Facultat
de Filosofia i Lletres, i després de
llarga deliberació, fou votot el se¬

güent acord:
Davant de la situació creada per
la darrera disposició ministerial, la
Facultat de Filosofia 1 Lletres i Pe¬

dagogia afirma, una vegada més, el
seu esperit autonòmic i la seva fide¬
litat a tota concreció legal d'aquest
quan hagi estat realitzada, d'acord
amb les tradicions mantingudes sem¬
pre per ella i que havien assolit ja

sats

Loo cargos

las poblaciones de menos
de 12.000 habitantes, que no sean ca¬
beza de partido Judicial, con arireglo
a las normas y términos establecidos
en el quinto número del apartado
D.) de la Ley de 27 de junio de 1934,
y en las poblaciones de más de 12.000
habitantes y en las que sean cabeza
de partido Judicial conforme a la Ley
de 5 de agosto de 1907, y teniendo
en cuenta respecto de los términos
lo que previene el párrafo segundo
del articulo sexto y el artículo sépti¬
mo de la misma ley.
en

Art. 3. — Por tratarse de renova¬
ción total extraordinària y aplican¬

do en lo posible los principios conte¬
nidos en el articulo segundo y en el

segundo párrafo de las disposiciones
transitorias primera de la ley de 5
de agosto de 1907, los fiscales muni¬
cipales y sus suplentes que se nom¬
bren para la primera mitad por or¬
den alfabético o en su caso numé¬
rico de las poblaciones o de los di¬
versos distritos de una misma pobla¬
ción, ejercerán su cargo por todo el

pel vot

DECRET

EL

HEUS-ACI

En diversos editorials hem assenyalat la lamentable trans'
cendència que tenia, en ordre al règim autonòmic, a les lleis ca¬

talanes, a la vida dels municipis i a l'esperit públic del nostre po¬
ble, l'anunciat Decret d'autorització a Pórtela per destituir Al¬
caldes 1 Ajuntaments catalans i nomenar Comissions gestores per
substituir-los.

a

de la Llei de règim

I bé. Heus ad el Decret, bon complement
transitori de 2 de gener. Lamentem no poder

comentar com cal¬

aquest text legal.

dria

les quals s'apli-

Les eleccions munidpals de gener del 1934, en

primera vegada la Llei municipal votada pel Parlament
de Catalunya,
normalitzaven definitivament la vida local del
nostre poble. L'opinió immensament majoritària de Catalunya vo¬
tava la coalició d'esquerres. Les minories, en conjunt, eren per a,
la Lliga. La jornada electoral, que transcorria amb clara nor¬
malitat i alt esperit dutadd, tenia una doble significació esquer¬
rana i catalana. Les forces disperses del partit radical eren batu¬
des en tots els fronts. La <Ceda> i altres gdlindaines politiques no
existien
no existien — a Catalunya.
Ara, per un decret, va a desfer-se tot allò que era la convali-,
dació en la Llei de la voluntat lliure dels municipis catalans, base.
i entranya del pais en tant que afirmació espiritual i en tant que'
2

per

—

organisme estructurat d'una legalitat estatal. S'ataca a la mat el-'
xa arrel, allà on la ferida pot ésser més dolorosa i pot produir es¬
quede del corriente año
tralls més profunds.
y por todo el de 1936; y los que se
nombren para la segunda mitad de
las poblaciones o distritos desempe¬
tiempo

que

ñarán su
dicho y
1937 y

cargo durante el tiempo
además durante los años

1938.

Art. 4.

El

plazo establecido por

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

raons d'ordre públic poden al·legar-se. La Llei Municipal—>
de fet queda suspesa 0 derogada, que ja ho veurem — preveu

Ni
que

perfectament la substitució d'aquells Consellers municipals incuren el delicte que sigui, com havem demostrat reiteradament.
Aquest Decret — que, repetim, no podem comentar com vol¬
inicial para solicitar los
ve a complementar la Llei de règim transitori de 2 de
este empezará a contarse dríem

—

agosto de 1907 y de
junio de 1934, habrá de refe-

la ley de 5 de
27

de

rerírse

al

cargos, y
desde el

—

siguiente al de la publica¬

ción de este decreto en el «Boletín
Oficial de la Generalidad».
Art. 5. — Una vez que se poseslo
los fiscales generales y suplentes
nombrados en la renovación que este

Llegiu cada dia LA

HUMANITAT

nen

decreto dispone, cesarán los que ac¬
tualmente desempeñen aquellos car¬
gos.»
EL

SENYOR

NOMENAT

PORTELA
DOS

HA

MAGIS¬

En virtut de les atribucions conce¬
dides al Governador general de Ca¬

talunya, aquést ha nomenat magis¬
trats d'aquesta Audiència els Jutges

instància senyors Grego¬
Burgués Fix i Lluís Díaz Rodrí¬

de primera
ri

guez,

dels Jutjats números 7 y 16,

respectivament.

Aquest número ha
estat visat per la

unànim de la Facul¬

censura

tat.

Madrid, 2.

La «Gaceta»

publi¬

de 2 de enero del corriente año atribuye de modo transito¬
«La Ley

al gobernador general
luña las funciones que se
rio

de Cata¬

hallaban
encomendadas al Presidente de la
Generalidad y a su Consejo Ejecu¬
tivo; pero no existe una regla con¬
creta que defina sus facultades en
relación con los Ayuntamientos de
Cataluña, pues la ley Municipal de
esta región, en la parte aprobada
por el Parlamento Catalán, no con¬
tiene preceptos concretos sobre res¬
ponsabilidad de las corporaciones
municipales, lo que obliga a aplicar
los preceptos de régimen general,
según preceptúa el apartado cuarto,
artículo único de las disposiciones
transitorias del Estatuto de Catalu¬
ña de 13 de septiembre de 1932.
El artículo 189 de la Ley Munici¬
pal de 2 de octubre de 1877, hoy en
vigor, con arreglo a lo dispuesto
en la de 15 de septiembre de 1931,
establece reglas para la suspension
ios

Ayuntamientos por

los go¬

regulando otras

civiles,

Orden público, que 6e refiere
a las corporaciones como'
organismos cuya suspensión inte¬
la de

Ministeri de siempre

diu:

la Governació que

bernadores

La llei electoral espanyola

—

avui un decret del

ca

de

disposiciones complementarias,
indicando el expresado articulo

lnla

consideración

resa, y no toma en
los actos individuales.
La

suspensión de la totalidad de

organismo municipal, en los ca¬
citados, faculta al gobernador
general para la sustitución lnme-,
diata de las personas, nombrando
en su lugar Comisiones gestoras, en
número más reducido que el total
de los conoejales de cada Municipio,
cuidando, al hacer esta designación,
un

sos

de

elementos

nombrar

que

eu

por

ideologia, caracterización, Intereses
representan o historia que tensean garantía de éxito en ? a
gestión de los Intereses municipales.'
que
gan,

En virtud de lo expuesto y a pro-,
puesta del ministro de la Goberna¬
ción, y de acuerdo con el Consejo
de ministros, vengo en decretar 10'
siguiente:
Artículo único. — A partir de la

publicación de este decreto en la'
do v—

—

los Ayuntamientos de la región s
tónoma que se hubieran sumado s
movimiento subversivo del dia 6 de
octubre le 1934 o adoptado ' acuer¬

las vacantes
o tomado actitudes concordan¬
producidas por dicha suspensión. do,
tes con el propósito, tendencias y
Pero ninguna de estas disposiciones
sentido político marcados por el Go¬
Diuen que els grups que componen l'actual majoria del Par¬ ha previsto el caso de movimientos bierno de la Generalidad en aquella
subversivos de gran parte de los
lament d'Espanya han arribat a una avinença en la qüestió de la Ayuntamientos, sino tan solo resis¬ época, substituyendo aquellos Ayun¬
tamientos por Comisiones gestoras,
nova llei electoral. Es mantingut el principi de la representació
tencia o infracción de caràcter po¬
en número más reducido que el total
proporcional, però hi són introduïdes algunes 1 codificacions con¬ lítico.
de concejales de cada Municipio, los
siderables.
La suspensión, en consecuencia, na que durante el período de su fun¬
cionamiento tendrán la plenitud de,
tenido
hasta
ahora
el
caràcter
dis¬
Segons les referències que han estat fetes públiques, la nova
crecional que se deduce de la lec¬ facultades antes atribuidas a la
llei només tindrà aplicació concreta a les eleccions municipals. tura
apolítica que se ha atribuido Corporación a la que substituyen,
Això vol dir que si l'autonomia de Catalunya en el règim muni¬
los motivos en que fundamentapudiendo también el Gobernador
general dictar los preceptos que pa¬
y por lo tanto la apreciación
cipal és mantinguda, baldament ho sigui en teoria, aquesta llei
de'las causas no estando claramente ra sus funciones se requieran de
que ara cuinen a Madrid no haurà d'ésser aplicada aci. Però reguladas en la Lev, cae bajo la fa¬
acuerdo con los términos de este,
havem d'admetre la possibilitat del contrari, puix que avui per cultad
discrecional del Gobierno, decreto.
avui no hi ha res segur en el terreny autonòmic.
dando ello lugar a diferentes pre¬
Dado en Madrid, a 28 de febrero
D'altra banda, és de creure que si preval la fórmula adop¬ ceptos, entre los cuales podrían ci¬ de 1935.»
tarse el R. D. de 15 de febrero de
tada per a la llei municipal espanyola, aquesta fórmula repercu¬ 1930 sobre suspensión automàtica
manera

de

proveer

;

tirà

CAROTES

—

TRATS

a

Resultats de les eleccions

lugar

nostra

Autònoma 1 de l'obra catalanitzadora
portada a terme pel Patronat
Universitari.
Ultra dels representants escolars,
sabem que prendran part en aquest
acte destacades persones de la polí¬
tica catalana.
Pròximament es donaran detalls
de l'esmentada organització.

primero.

torio de Cataluña.
Art. 2. — Dicha renovacón tendrá

Ciutat, el doctor Mur digué als

forma

IA VOlUNTAI DE BARCELONA

«Articulo

de fiscales municipales y sus suplen¬
tes serán renovados en todo el terri¬

anotar-ho.

versitària.
crèdits extraordinaris, per a Lleis agrícoles que reformen la Re¬
Entén que cal recaptar la modifi¬
Agrària, per a proposicions contra la francmaçoneria...
Acte de solidaritat
cació de les disposicions ministerials
Programes? Propòsits? Afirmacions? Rigor i «ritme»? Si. Lerroux 1
que afecten a l'ordre espiritual de
s
organitzacions escolars Asso¬ la Facultat i especialment de la que
Gil Robles en parlen cada dia. Però la realitat és aquesta altra: quaran¬
ciació d'Estudiants d'Esquerra, Agru¬ redueix la Junta de Facultat als
ta tres mil «sense feina» més a finals de gener. Heus aci l'exponent cate¬
pació Escolar Acadèmia i Laboratori, professors numeraris, sospenent la
gòric, definitiu, d'una gestió politica. Pot afegir-s'hi que la balança co¬ Bloc Escolar Unió Democràtica de vigència del dret dels altres ordres
mercial exterior bat el «rècord» de dèficits, que els salaris del camp tor¬
Catalunya, Bloc Escolar Nacionalis¬ de professors i de les representacions
ta, Federació Nacional d'Estudiants escolars, la qual cosa, pel que fa re¬
nen a ésser simplement de fam, que la vida municipal a tot el país està
de Catalunya, Secció Escolar de Lli¬
ferència als altres professors, consti¬
Interrompuda, que els crèdits extraordinaris augmenten constantment, ga Catalana i Secció Escolar d'Ac¬ tueix un dret i un deure inherent
que els Pressupostos segueixen essent els del 1933. que tots els problemes
ció Catalana, estant realitzant acti¬ a les funcions que actualment exer¬
fonamentals de la República són per resoldre; que, per celebrar Car¬ ves gestions a l'objecte de celebrar ceixen i que el fou atorgat mitjan¬
un acte en defensa de la Universitat
çant els seus nomenaments, propo¬
nestoltes, les Corts han acordat una quinzena de vacances...
per

Comissions Gestores

diu a lxl:

fins material.
a

Pórtela els substituirà per

La «Gaceta» publica

fiscals municipals 1 els seus su¬
plents. En la seva part dispositiva,

Irresponsabi¬

obliguen a margi¬

—

decret de Justicia renovant a tot
territori de Catalunya els càrrecs

de

l'apremiant necessitat dafrontar i buscar vies de le-

nitiu, ja que no de solució, al gravíssim problema,
nar el fet amb determinades consideracions.

■ectors

el

"L INSTANT"

que

l'iniciament, tots els estudiants ma-

Madrid, 2.
un

en

el seu dia sobre el sistema electoral català i àdhuc sobre

el sistema per a l'elecció del Parlament espanyol. Per tots aquests
motius cal que seguim amb atenció, d'aci estant, les operacions
de la cuina política on es prepara la llei electoral per als mu¬

nicipis d'Espanya.

municipales
las corporaciones
nombradas por la Dictadura; la ley

de

D'UTIIITAT PUBIICA

de 30 de diciembre de 1932 acordan¬
do el cese de los concejales elegidos
por el artículo 29
y sustituyéndolos

de la ley electoral
por

Gestoras, el decreto

Comissiones

relacionado con

sustitución del Ayuntamiento de
Madrid, la orden circular de 3 de
noviembre de 1934 señalando las
atribuciones de las Comisiones ges¬

Nohoentenem!

la

Des del punt de mira del proporcionalisme, la cosa més sor¬
prenent és el gros quorum assenyalat a les llistes per a aconse¬

projecte, el quorum era del quinze toras designadas en sustitución de
cent dels vots emesos i vàlids. Era ja un quorum molt alt, los Ayuntamientos suspensos en vir¬
tut de lo dispuesto en el articulo
missa alt. Si els votants sór., per exemple, 200.000, no tindrien
55 de la Ley de Orden Público.
cap lloc les llistes que
0 arribessin a aplegar 30.000 vots. I quan
Estas disposiciones de caràcter ge¬
era d'esperar que el quorum fos rebaixat, resulta que encara s'a¬
neral pueden y deben ser aplicables
puja fins al vint per cent. Així, en l'exemple citat, restarien sen¬ a Cataluña por medio del Goberna¬
dor general de la región, debida¬
se cap lloc les llistes que no arribessin a 40.000 vots.
mente autorizado para ello, a fin
Val a dir, però, que l'associació de llistes ve a corregir en
de regularizar la vida municipal,
gra.i part .Is efectes d'un quorum tan alt. Les llistes poden as¬ dando a tal autorización valor de
sociar-se, no per a la votació, sinó per al càlcul del quorum i la ley ampliatoria de lo dispuesto
en el artículo 189 de la ley de 2 de
per a la repartició de les primes de majoria.
D'aquesta manera octubre
de 1877, hasta que las pri¬
les llistes afins —i àdhuc les no afins—•, tot essent votades se¬ meras elecciones
municipales ins¬
paradament pels respectiu ' partidaris, són considerades en u:ir tauren los órganos de gestión per¬
conjunt de vots per a l'adjudicació global de llocs i de primes. manente, sin perjuicio de lo que las
Cortes resuelvan, terminado que sea
Ja es comprèn que, en aquestes condicions, seran ben poques el
período transitorio establecido por
les llistes que vagin associades amb altres. A Barcelona mateix, la ley de 2 de enero.
només hi hauria segurament dues llistes que, totes soles, arribes¬
Estas facultades le autorizan pri¬
sin al quorum del vint per cent.
meramente para decretar la suspen¬
sión
de los Ayuntamientos de Cata¬
D'ací ve que no tingui raó un polític català proporcionalista,
luña que se hayan sumado al movi¬
que en un recent article publicat a Madrid combat l'associació miento subversivo del 6 de octubre
de llistes i troba que és una grossa complicació. Des del moment o adoptado acuerdo, o tomado acti¬
que hi ha un quorum alt. l'associació de llistes —que és una cosa tudes en concordancia con el sentido
ben senzilla i aliena a la feina de l'elector— es fa del tot in¬ político ni propósitos marcados por
el Gobierno de la Generalidad de
dispensable, si hom no vol que resti anul·lada de fet tota regla Cataluña comprendiendo la suspen¬
proporcional.
sión, no solo a dos votantes de di¬
Tal com sembla que ha de quedar la llei electoral espanyola, chos acuerdos, sino a la totalidad
de la corporación, porque el sentido
tindrà alguns defectes. Però serà molt superior a la llei anterior.
de la misma no depende de la una¬
I amb franquesa havem ds dir que aquest fet ens fa ésser una nimidad, sino de la mayoría, como se
mica recelosos respecte a l'èxit final del projecte en tramitació.
desprende del articulo 189 de la ley
guir algun lloc. En el primitiu
per

A.

ROVIRA I VIRGILI

de 2 de de octubre de 1877, y tam¬
bién claramente del artículo 55 de

el «Butlletí Oficial» del dia 5
de febrer, signada per Manuel Por-)
tela Valladares, aparegué una ordre
_

interessant. Avui, amb motiu de la

publicació del Decret facultant

el

Governador General de
Catalunya
a destituir Ajuntaments 1 nomeComissions Gestores, com si no
existís la Llei municipal de Catalu¬
nya,

creiem oportú reproduir l'ordre

de referència.
Es la següent:
<iORDEN: Por los funcionarios

de
Cataluña señorea
don José Maria Escojet y Milà i don
Luis Marqués Carbó ha sido publU
cada una edición profusamente co-'
mentada y anotada de la Ley Munila Generalidad de

cipal de Cataluña debidamente con•
cordada con las disposiciones vigen-'

complementarias.
dicha obra por su
contenido y forma de ser desarro¬
llada, que demuestra el cuidado
y
competencia de sus autores, ha de
:s

y

Atendido que

ser

de gran

utilidad.

He resuelto:

utilidad pública

la

Edición de la Ley Municipal de

C<h

Declarar

de

taluña con notas y

blicada por los
Generalidad
de
don José María
don

comentarios, pu¬

funcionarios de la

Luis Marqués

Cataluña

señores

Escofet y Milà y

Carbó.

de 1935. —
General de Cataluña,

Barcelona. 31 de enero
El Gobernador

Presidente de la Generalidad,
nuel Pórtela Valladares.»

Ma¬

,

OIUMENOIt * D« MAM OIL 1

la humanitat

COMERÇ I AGRICULTURA

DEFUNCIÓ SENTIDA

NOTICIES DIVERSES

el senyor comis¬

visita que

la

En

sari de la Gy.eral.iat efectuà a
Pi :gpelat,es decidí que davant l'epi¬

allí existeix, si¬
les escoles.

dèmia de grip que

guin tancades

l'Ajuntament facilitaren

A

—

» *

.....

y*»"-

als la

preus en

I 10 "C i

cuartera de 70 litre»

MORE&G I CIVADES

ORDI.

[déni ' ' (cru!iter)
Plata, dlípoo

M or esc

Navarra

Ldeni

Ordi

pals
Urgell

terràment

per a nens
ragona ciutat.
<-• També n'ha publicat-una

BOUiDft

la qual determina que

IdstL .calaipar -í ..
Beu-lluc O. ...ú»uu
Floret

te

..."

;....y.iú

Trencat
Farln i, d'arròs

el Jurat Mix¬

de les nostres comar¬
amb domicili a l'ediflcl de la
Horts

de

ques

lüein Extreriai
Veces / - ■ - ■ Ídem et
Era pals .

altra en

Junta d'Obfes del Port, serà inte¬
grat per les poblacions de Tarrago-

ha, Cambrils 1 Salou.
:
El mercat de vln» del diven¬
dres continuà amb la mateixa cotit¬
—

Guixes
Pésele estrangers ......
Idem pals
Llentilles Andalusia,
[der
Salamanca ...
—

'

Cas tolia
IdeiL (se
Estrange

fets públics per als
i alcohols. Hi hagué
completa d'operacions.

zació de
calma

La Direcció General

—

I ALFALS

PAIL;

Mallorca

preus

vins, místeles

d'Agricul¬

als pagesos, que vul¬

tura comunica

de varietats

guin assajar la sembra

detallen, que ho

AMO

Sant

25

Sagunt, 56

—

BADALONA

dol,

de

de les

prova

tenia la fina¬
el senyor Utesà. Des

da, així com
d'aquestes columnes, reiterem el nos¬
tre sentit condol al bon amic.
En la reunió celebrada per
l'alcalde-gestor, i el secretari senyor

següent résultat; Població
de dret, 45.788 habitants (22.144 ho¬
1
mes
23.642 dones). Població de fet,
45.704, (22.062 homes i 23.642 do¬
donà

el

demori la seva sembra.
El debut dèls elements dê la

òrgan setmfenal,

nou

Mallorca

nes).
—

d'esquadra 1 agents de vigi¬
lància, patrullaren tot el dia per

ciutat.

la nostra

subscrit

s'han

quantitats mensuals per al sos¬

amb

teniment de la casa de Guariment,

A més, s'han rebut
vlnt-1-quatre flassades de cotó del se¬
set

persones.

Toreskl.

nyor

àou
cantat, deu contenir quelcom de

TERRASSA
D'INTERE8
ha pro¬

DIVERSES

NOTICIES

ventada d'aquests dies
bon nombre d'estralls

La

duït
dels quals

flequeries hagin tingut un descena d'existències i els preus estan para¬

carrer

«Unió de Colliters d'Avellanes del Camp de Tar¬
ragona» celebrà un acte, el diu¬
menge dia 17, en el «Teatre Nou».
Feren ús de la -paraula el president
de la secció local senyor Solanellas
i el secretari del Comitè Executiu,
senyor Sugranyes. Per malaltia d'e¬

enmig

destaquen l'ensulciament
part d'una muralla del

d'un cobert,

de Cervantes, i 1° de la teu¬

lada 1 una altra muralla situada al
despulles es fan en transaccions normals per al consum, però número 9 del carrer de Salvador Se¬
gui.
aénse cap variació en ela preus. Segueixen sostinguts.
Ha estat denunciat al .Jutjat
El moresc. si bé els preus han obtingut una petita millora,
d'Instrucció d'aquesta ciutat, un ro¬
que puguin ésser molt importants, puix que aquestes reaccions 1 retro¬ batori de rellotges d'or comès el pas¬
—

moment donat hi ha

quelcom més de demanadissa els dies que les compres es paralitzin els
tenen tendència a decreixer.
Els arrossos, sostinguts, però .amb molt d'encalmament.
Les civades, durant la darrera setmana, sembla que els preus han
tingut una petita tendència a millorar, però es veu que degut que els

preus

copmradors s'han abstingut quelcom, els ordis, amb molt poc negoci,
sostenir els

fan mes que

no

preus.

reben noves existèn¬

bastant proveït.
PREUS A L'ENGROS

OLIS D'OLIVA

Corrent. 167'50.

Preus per

100 quilos.
OLIS DE

PINYOL

a

féu

fonedissos.

Ciprià Viló i Riera, de 19 anys,

domiciliat a la casa de camp cone¬
guda per «Torre de Mossèn Homs»
ha denunciat a la Comandància Mu¬

per tal d'acomplir un
encàrrec, entra a una casa del car¬
rer de la Igualtat 1 deixà la màarrambada a la voravia.
Dos amics de fer córrer

—

els

fingiren paletes i portant els
estris de tal, penetraren en una obra
en construcció els treballs de la qual
fa temps que estan paralitzats. Una
vegada allí, feren un forat - '~
dits

es

de primera, Aragó, a 140.
100 quilos.
acidesa, 128/130 ptes els 100 quilos estació Barcelona.
OLIS OE

Civil,

fet les

qual ha

la

la

accidentat

s'anomena

I ara que parlem d'aquest cos.
¿Per què el diumenge a l'escola de
noies es feren fotografiar? Com no
sigui per a contemplar-se el seu
pamet (?)...
Últimament, han estat projec¬
tades a la pantalla del cinema «La
Rabassada», «Gangster de l'aire»,
«Carn dé tauró», «Barri xinès» 1
—

«Sis

estralls

El

mercat

completament paralitzat i descoratjat degut al nou

ajor¬

les actuals Corts
En

-

el

no

butlletí

s'obrin 1 resti el problema sense resoldre's.
de Magatzemistes 1 Exportadors de Vins

popular, Samuel Morera Ribas.
Després de prestar declaració
fora

de

Bar¬

celona

es fa constar la impressió que es nota retraïment a les vendes
per
part dels vtntaers, però amb tot 1 això, els preus no reaccionen.

PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA P08ADA AL CE¬

comunicat l*aute de
dictat contra ell, 1

11

CASSA
LA SELVA

DE

cat amb els fets al·ludits.

Penedès,

silenciosa, políticament considerada,

Vilanova

t no sols en

TOLDRÀ
Ha estat declarada

l'existència de

la

peste porcina en el terme muni¬
cipal de la nostra vila.
S'anuncien

escoUides
festes
a les socie¬

amb motiu de Carnaval

tats U. Republicana 1 R. Federal.
Per a demà, dlüuns de Carna¬
val, estan anunciades en el teatre
del Centre Unió Republicana, les
—

sarsueles «Las Claveles» 1 «Los Ca¬
detes de la Reina», per la compa¬

nyia del primer actor 1 director Ma¬
rian

Beut.
El Centre Unió Republicana
ha contractat per a la propera Fes¬
ta Major, el renomenat «Quintet
—

junta General d'accionistes
del Banc Hispano
Colonial

de

mers
entitat

Juliol

prop-passat aquesta
bancària va desenvolupant en
els seus negocis i que en curt lapse de
COMPTE

DE

roman

adquirit

a aques¬

ta terra, per les actuals circumstàn¬

cies,

un

aspecte semblant.

Però és una realitat que aquest si¬
lenci de la comarca del Baix Ebre

compleix
ciosa

temps a què es

que

dedicant & aques¬
tes noves energies dintre de la ban¬
ca, sembla que els resultats del mo¬
ment són satisfactoris.
ve

Durant

fil dia 23 de febrer proppassat tin¬
gué lloc la Junta General d'accionis¬
tes del Banc Hispano Colonial 1
S'aprovà la Memòria de l'any 1934,
en la qual es posa de manifest la
nova
trajectòria qu6 des dels pri¬

La nostra comarca encara

la vida social han

l'exercici aquesta entitat
ha obert al públic nou agències ur¬
banes i dues interurbanes, així com
també compta amb 20 sucursals es¬
tablertes arreu de les quatre provín¬
cies catalanes.

Seguidament donem un detall del
compte de beneficis 1 pèrdues per tal
que els lectors es puguin fer càrrec
de la marxa de l'entitat.

BENEFICI8

I

PERDUES

finalitat ben benefi¬

una

els

envers

ens

nostres

Ideals, ja

tots

els republicans
República del 14 d'abril com
fa

a

sentir la
mal l'havíem sentit. I la nostra gent
espera amb afany el restabliment de
la República perduda, però sense
cap pressa; l'estan esperant
renitat 1 amb disciplina.
Tal com cal esperar un

amb

se¬

esdeve¬

niment que ha d'ésser obra de l'es¬
forç de cadascú 1 de la unió de tots,
sota una sola direcció.

Cambra Oficial de Comerç
i Navegació de Barcelona
La

cobrament

de

cupons

missions, Contractes,

de

Cartera, Interessos,
Obres diverses

Cambra

Oficial

de

Comerç 1

çat als senyors president del Con¬

Co¬

sell de ministres 1 ministre d'Hisen¬
da el següent telegrama;
«La Cambra de Comerç 1 Navega¬
ció de Barcelona davant de les no¬
tícies relacionades amb el propòsit
del Govern d'alterar el règim de bor¬

PERDUES:
Interessos

pagats.
pleats i altres

Comissions,

Mont

de

Pietat

d'Em¬

legal 1 el concordat vigent en
aquesta plaça, confia que en el seu
cas el projecte
de reforma abans
d'implantar-se serà sotmès a una
àmplia Informació de les corpora¬
sa

Total
deduir

A

despeses generals

beneficis

.

Total beneficis liquids
Del
'
'

'

•

benefici

esmentat

es

...

1.708.874-20

rebaixa

í°Sru?f.LPons de Reserva Es- lcent d'aquesta quantitat m reparteix
"í1 1 300.000 ptes. per contribu-| als accionistes a raó de 7'60 otes.
hJfni~s<îs',esta per, tant re" Pe* 00016 i el 10 per 100 restant és
per a rePartlr entre el Consell d'AdI727«n®sn
? nn1*53"
1.323.430
50 rtr1eportt
del qual el
90 per | mlnlstració.

podem informar degudament

cions 1 elements afectats, tal com
correspon a la Importància de l'as-

sumpte 1 gravetat de les conseqüèn¬
cies que podrien originar-se de
pro¬
cedir altrament. Salutacions respec¬
tuoses. — Feliu Escales, president;
Bartomeu Amengual, secretari gene-

els

sensible

lectors de tan

nostres

ac¬

cident

el vinent dis¬

—Hom assegura que

d'horitzó es troben els espa¬
nyols «Ampurdàn», amb càrrega ge¬

neral, cap a Palamós;
Forças», amb càrrega
correus

satge i càrrega general, cap^
Les
Palmes 1 escales, i el «Ciudad de
Barcelona», amb. passatge i carre¬

nor.

venint Gil Robles
donar gairebé per

segur que vingui Cambó
car són un parell que

el diumenge,

fan com el

gat 1 el gos: sempre van un darrera
l'altre. però mai no s'esgarra¬

Principal» de la nostra població, del
renomenat 1 únic

solista de tenora,

Josep Coll.

GRANOLLERS
NOVE8

LOCALS

I

COMARCALS

quedat

Montaflà; vice-president, Lluís
Giménez; secretari, Domènèc Colo¬
mé; tresorer, Ventura Cañelles, 1 vo¬
cals, Miquel Ventura, Arnau Vilardebó 1 Ferran Carrera.
Ens velem obligats a comen"
*
i foi—
cló
de dreta.
A Les Franqueses, diumenge pasit va haver l'enterrament civil d'u¬
na
criatureta 1 després que foren
vençudes una sèrie de dificultats
oposades per les autoritats locals,

topà amb la tossuderia d'un ca¬
pellà, que encara és l'amo del po¬
ble, 1 va prohibir que el dit enter-unent es portés a
cap.
No obstant, arribada l'hora, es féu
l'enterrament, malgrat estar el ce¬
es

mentiri

tancat

1

barrat 1 que la
fossa hagué d'ésser oberta per uns
decidits amics de la família que ana-

acompanyant el doL

~m

volgut

posar

de manifest aquest acte d'incultura
d'un senyor que es diu representant
de Déu, 1 que té per lema la mise¬

ricòrdia.

En fer const:

r

la nostra més enèr-

5Ica
protesta alsobre
aquestquefetés lnsót, advertim
qui sigui,
pre¬
el

tenir memòria 1

moment

la

recordar-ho

en

oportú.

presó local s'han fet

deguts

que

es-

hl havia

per delictes comuns 1 que encara no
nan estat trobats
per la policia.
—

jous
unes

tat.

La força de la ventada de di¬

a

la matinada,

columnes

de

enderrocar

Casa de la Ciu¬
per l'hora que

Afortunadament,

ocorregué,

no

hl hagueren

cies personals.
—

va

desgrà¬

Després del darrer decret del

Govern Lerroux autoritzant al se¬
nyor Pórtela, per a destituir / "
tamenta l nomenar Comissions

tores, es torna a notar gran movi¬
ment entre els aspirants a gestors,
1 el bo del cas és
que tota confien
en ésser alcalde. iMés val
que man¬

tinguin les illusions!

1 càrrega ge¬

ria R.», amb passatge
neral, cap a Algecires 1
many «Procida»,
ral 1 de trànsit,

escales; l'ale¬

amb càrrega gene¬
cap a

Hamburg t

destaca, tant

consumeixen
Si bé. d'origen exòtic, a Espanya
ha pres carta de naturalesa des de
fa molta anys, i és avui una de les

capittl del Pia'moht, situada

lia)';

en

travessa el

magnifica plana que

una

riu Fo, i en bona part círcúmdàda
per la majestuosa serralada dels Alps.
Tori, que èn Italià s'anomena «Tori¬
no» i d'ella derivà el nom genèric de
«vermut Torino» amb què es . designa
el

pr'ódilcté óriglnari d'aquell pals o
s'elabora reproduint lidelment
tipus 1 que ha assolit fama

el que
el

seu

mundial
cases

...

existeixen a

Avui

sota

que,

Espanya algunes

fórmules originàries

amb productes espanyols,
elaboren el vermut - amb' perfecció
tan absoluta que no desmereix en
res de l'autèntic .italià, amb singu¬
lar profit per a l'economia nacional
de Torí

per la
ducció.

i

importància de la sèCa pro¬

El vermut no és altra cosa que* un

aromatitzat amb herbes o
vegetals de propietats estimulants 1
vi selecte,

AERODROM DE
NAUTICA NAVAL

LAERO- tòniques.

d'Estutgard, amb esca¬
Ginebra 1 Marsella, a les 1435,

Procedent
les a

arribà l'avió postal alemany «Jun¬
kers D-Afes», amb correu, mercade¬
ries 1 tres passatgers.
Procedent de Madrid, a

les 13 05,
postal espanyol «Fokker là^Ec-Ama», amb correu, merca¬
deries i set passatgers.
Sorti, a les 8'50, l'avió postal ale¬
many «Junkers D-Alun», per a Estutgard, amb escales a Marsella 1
l'avió

arribà

mercaderies 1

Ginebra, amb correu,

passatgers.

16

l'avió postal es¬
panyol «Fokker 10 Ec-Ama», per a
Sorti

les 9'50,

a

mercaderies t

amb correu,
passatgers.

Madrid,
cinc

AERODROM
FRANOE»

L'«AIR-

DE

Procedent de Tolosa, a les 810,
arribà l'avió amb correu, mercade¬
ries 1 tres passatgers.
Procedent de Marsella, a les 11'3I,
arribà l'avió amb correu, mercade¬

es

bus¬

seu sabor 1 perfum,
una sèrie de propi ètats suaument es¬

ca,

més del

a

timulants

de

l'aparell digestiu,

per

acomplir la missió de desvetllar la
gana i ajudar després la digestió.
Per això- el vermut és

l'aperitlu eno-

lògic per excel·lència.
La
varietat
vegetals
d'aquests
abasta des dels
liquens i plantes
herbàcies als arbres corpulents; dels
que creixen en les frondoses 1 fres¬

valls als

ques

collades

altes

i

es crien en les
muntanyes, gairebé

que

dits vegetals, car unes vegades són
les fulles o sumitats florides, altres
la planta sencera, 1 altres, l'arrel,
els rizomes, les flors, els fruita 1 àd¬
huc la fusta o l'escorça.
Com
pot
veure's,
l'establiment
d'una bona fórmula és una qüestió
molt complexa que requereix una

passatger.
Sortí, a les 11-36, l'avió per a Ca¬
sablanca, amb correu, mercaderies
1

passatgers.

cinc

CORREU
ORIENT

res,

àmb

part útil de

teix és molt diversa la

llarguíssima experiència 1 no pocs
la qual cosa els gran»
fabricants guarden zelosament llurs
fórmules com el més valuós dels

estudis, per

L'EXTREM

DE

L'avió postal francès de la Com¬
panyia Air-France, que sortí de Bar¬
celona el dia 20 ha arribat a Sai¬
gon el día 1 de rbarç, a les 9'50 ho¬

Portaferrissa, 4

lam, etc.
En totes aquestes plantes

1 quatre passatgers.
Sortí, a les 15'06, l'avió per a To¬
losa, amb correu, mercaderies 1 qua¬
tre passatgers.
Sortí, a les 14'56, l'avió per a Mar¬

un

sella, amb correu, mercaderies 1 un

O. Sales Balmes

vegetals emprats són molt di¬
1 nombrosos, 1 es poden divi¬
dir en dos grups: els amargs, com,
per exemple, la quina, la centaurea,
l'aqullea, 1 els aromàtics, com són
la canyella, vainilla, «mejorana», càjEls

versos

estèrils; dels climes alpins a les xardoroses regions tropicals. Així ma¬

i

caderies

Rellotges

El vi ha d'ésser d'excellent quali¬
tat, ranci, sa 1 límpid, perquè oíareixL totes les garanties d'ésser un
bon dissolvent de les substàncies ve¬
getals 1 per a la seva bona conser¬
vació.

passatger.
Procedent de Casablanca, a les
I4'49, arribà l'avió amb correu, mer¬

ries

correu.

seus

secrets.

Per

dites

mitjà d'Infusions s'extreuen ds
plantes els principis solubles,

compostos d'aromes i substàncies ac¬
tives. les quals en incorporar-se al
vi li comuniquen el seu aroma i pro¬

pietats característiques. No obstant,
pei tal que la barreja de tan diver¬
ses
substàncies quedi homogènia 1
perquè el producte resultant tingui
Creacions
un «bouquet» agradós, fi 1 uniforms,
es necessita un llarg període de raninaugurada l'Expo¬ ciamerrt per tal que es produeixi una

Exposició de l'Art de Vestir i
Saló de

serà
sició de l'Art de Vestir 1
El dia 30

L0CAL8

cinquena Jor¬

local de bas¬

—Novament ha estat afavorida :a
nostra ciutat amb un premi de 20
mil
nessetes del sor tel k de la rifa
d'abans dahlr. El número premiat
és el 33.943.
—Durant ei passat mes de febrer
la Sucursal a Reus de la Caixa d'Es¬
talvi de la Generalitat de Catalunya
ha rebut per Imposicions la quan¬
titat de pessetes 444.430-76, hl na
lliurat per reintegraments 375.586'49

pessetes.
—El Comitè local d» la Creu Ver¬
mella convoca reunió general ordi¬
nària per al dia 10 del corrent mes
1 efecte
a
d'aprovar la Memòria
anual i elegir els càrrecs vacants
a la directiva.
—Avui el Reus Deportlu es des¬
plaçarà al Poble Nou per tal de

jugar amb aquest equip el corres¬
ponent partit del Torneig de Clubs
no classificats al grup B.

—

cís

general, cap a Palma; el «Ma¬

ga

sabte, dia 9 de març, vindrà a la
nostra ciutat el líder de la C.E.D.A.,
senyor Gil Robles. Se celebrarà un

míting 1 després tindrà lloc un ban¬
quet a l'Hotel Peninsular al seu ho¬

el «Cabo Tres
general i de
cap a Pasajes i escales; els
«Villa de Madrid», amb pas¬

trànsit,

faran

Expressament, hem

Navegació d'aquesta ciutat ha adre¬
Per

la nostra vila.
D'entre les reformes que es
a les cobles locals es distin¬
guirá aquest any l'Ingrés a «La

ae

mon

aquest sentit, sinó que
podem dir que els altres ordres de

i la Geltrú, negre, T70.
Igualada, blanc, l'65; negre. l'65.
MartoreU. blanc, l'80; negre. l'85.
Aragó, negre. 220.
Mancha, blanc, l'70.
Mistela, blanca 2'90; Ídem. negra. 8.
Moscatell. 3'90.

auto a La Bisbal, va tenir la
que se 11 desviés i atrope¬
llà a tres dones que es dirigien al
mercat. Produí a dues d'elles greus
ferides 1 a l'altra la matà. Però com
sigui que el que ens comunica la no¬
ticia no sap més dades concretes,
seu

NOTES

constituïda la nova
Junta Directiva del Casino de Gra¬
nollers, com segueix: President, Ra¬

AMPOSTA

assabentem

S0RTIT8

Fóra

quetbol.

Ha

blanc, 1'65; ld., negre, I'75; ld., rosat, l'65.
Camp de Tarragona, blanc. 1'85; id., negre, 2'00; ld., rosat, l'85.
Conca de Barbera, blanc, l'50; rosat, l'SO.
Priorat, negre, 2'50

en

Avui es disputarà la
nada del Campionat

LA PESTE PORCINA i·I FESTES
DE CARNAVAL li TEATRE II AL¬
TRES NOTICIES i-i QUINTET

moments

"ísprés fou conduït a la presó.
Com es recordarà, l'esmentat ciu¬
tadà estava reclamat per les auto¬
ritats militars, per creure'l compli¬

darrera hora

divendres en entrar el senyor
Corneli, propietari de Pals, amb el

NAVEGADA

l'enumeració

m

SEU D'URGELL

el

tenia al

que

seu

càr¬

cafè Orient.

—Després d'haver estat sobreseguda la causa que amb motiu dels
successos
d'octubre se 11 seguia a
Barcelona, hem tingut l'agradable

visita de l'antic corresponsal de LA
HUMANITAT 1 fervent amic nostre
senyor Joan Pau 1 Oliva, que en
recobrar la llibertat definitiva ha
volgut saludar les seves moltes amis¬
tats de la comarca especialment en
aquesta ciutat 1 la veïna vila d'Arfa don és filL Que 11 sigui plaenta
la seva estada entre nosaltres és el
que 11 desitgem ensems que el feli¬
citem.
—Procedents

de

diverses

zones

s'han

incorporat al batalló de Mun¬
tanya núm. 5 de guarnició en aques¬
ta plaça. 220 reclutes.
*■
—Per

formar la Junta

a

els

tomeu

que

Els quatre grups en

què han estat

matèries que
han
exposades, sè subclassifiquen

subdividits les

d'ésser
de la manera que segueix:
GRUP I. — MODA
Classe i.':
Alta costura
de carrer,

criança inherents als vins
rificacions, esterilització,
finalment, embotellat.

nit, esports, abric, etc.)—

filtrat

complicada del

que

6embla, i

requereix abundants elements de tèonica, instal·lacions 1 capital, que no

generalment a l'abast dels pe¬
tits productors. Per aquestes raons,
Classe 3.»: Sabateria al costat dels vermuts elaborats amb
(calçats a mida, de luxe, etc.) — tot el perfeccionament tècnic 1 In¬
Classe 4.»:
Capelleria (models de dustrial, n'hl haurà d'altres fets a
capells). — Classe 5.»: Perruqueria la lleugera, amb mires a la brevetat
(pentinats, models, pintes i altres 1 a l'economia 1, per consegüent,
adornaments propis
per al cabell, existiran grans diferències de quali¬
postissos, tintures, etc.). — Classe tat 1 àdhuc d'higiene entre els pri¬
6.»: Joieria (joies, complement del mers i els
segons.
Classe 2.*:

etc.)

pes,

Pelletería

(abrics, echar¬

—

vestit). — Classe 7.*: Accessoris de
la moda (guants, bastons, ombrel·les,

ventalls, plomes, bisutería fina,
mantons, etc.)

ki¬

monos,

GRUP n. — BELLESA FEMENINA
Classe 8.»: Articles de tocador (sa¬
bons, algues, olis, perfums, poma¬

polvors,

dentifrice, etc.). Insti¬

tuts de Bellesa, ateríais 1 procedi¬
ments. Higiene, etc.
GRUP HL — INDUSTRIES DK LA
CONFECCIÓ
Classe 9.»: Teixits (teixits de mo¬
da 1 de temporada.
Impermeables,

Cotilles, foroitures, lligacames 1
tirants, corbates, etc.). — Classe 12.»
Confecció (vestits 1 trajos confeccio¬
etc.

náis:

etc.).

estan

abrics, capells, gorres, boines,

Classe 13.»: Calçat en sèrie:
(pells, adornaments, cremes 1 llus¬
tres, etc.). — Classe 14.»: Articles de
pell (Bosses, moneders, etc. Articles
de viatge). — Classe 15.': Eines i
màquines (eines i màquines emplea¬
des en les indústries de la confecció,
—

El vermut ben elaborat és una be¬

guda excel·lent, de sabor deliciós 1 de
positives qualitats; però, com en tots
els articles, aquestes brillants virtuts
quedarien aviat eclipsades amb una
elaboració ordinària

o

defectuosa.

Afortunadament, existeixen a Es¬
panya cases especialitzades des d*
fa molts anys en la preparació ds
vermut, que gaudeixen d'un sòlid l
merescut prestigi, les marques de les

quals constitueixen
rantia

per
ment d'un

una

perfecta ga¬

al consumidor, i major¬
temps ençà en què s'ha

desenrotllat molt el costum d'enva¬
sar el vermut en flascons de raccló
individual.
En aquesta forma el públic, amb
demanar tan sols una bona marca
en flascó té tota la garantia de po¬
der àssaborlr un bon vermut, que
ve
directament del celler del pro¬

ductor, amb tota la virginitat d'ori¬
gen, 1 que indubtablement li farà
millor profit i major satisfacció que
altres begudes exòtiques perquè ei
vermut és fill dels rossos raïms de
les nostres vinyes, 1, oom a bon fill,
retorna el seu rendiment a l'econo¬
mia nacional de la seva mare pà¬
tria.

següents

GRUP IV. — ESPORTS
Classe 16.» Jocs, esports 1 exercicis
fítícs, material, mètodes, escoles, etc.,
Els espais dels stands han
estat
atorgats gratuitament als senyors
expositors. Entre aquests figuren Ja
inscrites les firmes més Importants

!

per la qual cosa es pot donar par
descomptat l'èxit d'aquesta Exposi¬
ció, que forma part del Programa
oficial de les Pestes de Primavera.

GASOLINA

NEUMATICS
OLIS

ACCESSORIS
El millor servei

a

vocals:

Bar¬

Service Station. S. A.

Majoral Riu, Joan Altlmlr
OtoL Pere Espart Iscla 1 Francesc
Moliné

Careolae.
—Als afores de la ciutats ha

tat trobat

un

es¬

«obús»

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45

procedent, se¬
gons versions, de la guerra civil,
que co mse sap tingué en aquesta

localitat caire dramàtic. Fou lliurat
a la
Caserna del batalló per a la
seva

ment,

inspecció;

L

Pel que queda dit resulta que l'ela¬
boració d'un bon vermut és bastant
més

(vestits

selectes 1

delicats, com són trascolaments, cla¬

encarre¬

gada de confeccionar el cens d'obrers
del camp, el Jutge
municipal, se¬
nyor Ignasi Tarragona 1 Gomar, ha
designat

activitats

perfecta compenetració molecular.
Així queda elaborat el
vermut;
però abans d'expendre's al consum,
necessita
encara
les atencions ds

DIVERSES

El dia 26 mori víctima d'un terri¬
ble malaltia el vel d'aquesta ciutat,
rec

les

Roba interior (Camiseria i llanceria.
Gèneres de punt: mitges i mitjons,

ra; no perjudica la salut
Rebutgeu imitacions sense re¬
sultats positius. De venda; 8egalà, Dr. Andreu, etc, etc.

Miquel Lluch

de

estampats, etc.).—-Classe 10.*: Ador¬
naments (passamaneria, sibelles, cin¬
tes botons, puntes, brodats. Labors,
blondes, tuls, etc.). — Classe 11.»:

tornarà ràpidament i sense pe¬
rill amb PERLES FEMI
Producte modern d'acoió segu¬

NOTES

de

al

comprendrà.

des,

la

Saló

Palau nú¬
mero 1 de Montjuïc. La Importància
excepcional que ha de tenir aquesta
manifestació queda patenützada per
Creacions, ins tallada

processa¬

ment

DEL OOLLITER

LLER

—A

que

«José Alberto».

DELS VAIXELLS
AHIR

REUS

questra-orquestrlna «La Principal»,

nament que els ve en el seu problema, puix que fins el dia 12 de març
tindrem les Corts tancades i això és un ajornament. Ja que hom tem que

tants estralls ve causant.

general !

espanyol «MoCaries, amb sal.

DISTANCIA

defunció.

cap

Toldrà», de Barcelona, 1 la cobla-or-

-

que

De Sant

—

pailebot

el

fa la

que

carrer

Sant Sadurní d'Anoia. Actual¬
està domiciliat a Barcelona,
Nou de la Rambla, 34, 2.n 2.a
Dimecres al migdia es presenvoluntàriament davant del Jut¬
jat militar eventual que entén en el
sumari obert pels fets d'octubre a
aquesta ciutat, el que fou alcalde

t0VELA.

«ceda»
són considerables, si bé de caràcter
benigne. Fins ara no cal lamentar
Els

—

ment

de

colla

flagell

està estès aquest maleït

el motor postal
de Barcelona»; de Civita¬
1 Bona, amb càrrega gene¬

trànsit, el motor

de

hores de
Per a molt
aviat està anunciada «14 de Juliol».

Incolor, a 180.
Preus per 100 quilos.

VINS

de fora, 1, per tant,
ambulants, botiguers,

correu,

Feliu; amb càrrega

Sant

vida».

Pau

Rigol, té 44 anys, 1 és natural

«Ciudad
vecchia

—

Cuit. a 165.

DE

venedors

que

ze»; de Palma, amb
ries i 43 passatgers,

—

—

municipal al Dispensari, un home
de pobre aspecte que va caure al
mig de la Plaçà de Clavé.
Una vegada assistit fou traslladat
a l'Hospital local.
L'esmentat

MERCAT

'

peroracló fou
calorosa ovació.

estaven a casa els habitants de la
susdita casa
el matrimoni novell
Jaume Grau i Rosa España, pene¬
traren a dintre i escorcollaren els

—

LLI NOSA

la situació actual de la Unió de Co¬

aprofitant que no

qual cosa feren

Fins ara es desconeixen els au¬
tors de tots aquests robatoris.
Per haver sofert un fort atac,
fou recollit i conduït per la guàrdia

Cru (sense envàs), a 155

'

del perjudl-

gestions oportunes.

Color groc,
Preus per
Baixa

ja,

Guàrdia

Color verd, de primera, a 126; de segona, de 120 a 122.

els

■Is

declaracions

»t, els esmentats rellotges espera¬
ren damunt del taulell de la boti¬

sabates de xarol del propietari.
Del fet s'ha donat compte a

(Sense envàs)

molta gent

va

cos.

Segons

S'apoderaren de 330 pesse¬
tes, 30 de les quals eren en plata;
tota la roba que trobaren a 1 arma¬
ri mirall; unes joies de platí df la
mestressa; un reUotge d'or, i unes

Extra. 205.

ésser atropella al

en

dels Ciutadans per l'auto tu¬
risme G. 3787.
—El mercat celebrat avui a la nos¬
tra ciutat no s'ha vist concorregut
ni animat com els altres dissabtes.
Hom ha pogut notar que hi mancar

què fossin reparats i, algú,
iprofltant un moment de descuit

Cremat, 23.

carrer

mobles.

Superior, 174 00.
FL 19200.

produïda

carrer

pen...!

moment que,

en aquest

preus,

ra

de
fou

premiada amb una
Eí nombre de reclutes que han '
entrat en caixa aquest any, és de 18.
Hom ignora a quan ascendeix
la quantitat recaptada per l'Acció
Ciutadana entre els major contri¬
buents. L'esmentada
quantitat és
per als estris dels Individus d'aqueU

sat dissabte a la rellotgeria d'En
Joan Manuel González, instal·lada al

que 11 ha estat furtada una
bicicleta de la seva propietat en un

mercat, segueixen la mateixa tessitura de la
setmana passada sense cap variació Important. Si no fos perquè els
preus al major d'oli ja estan prou desvalòrats, gairebé ens atreviríem à dir
qüe fóra factible un nou descens.
La causa d'aquest malestar és deguda que els remeis que hauria de
fer temps s'haurien d'haver aplicat, arriben amb retard i en l'actual
campanya creiem que pels negocis d'exportació ja hem fet tard 1 altres
nacions exportadores ens hauran passat al davant.
Els preus per al consum, repetim, segueixen igual i el mercat està
Els

lleuge¬
commoció cerebral, considerada
pronòstic reservat. La ferida il

de

nicipal

D'OLIS

MERCAT

ferida

Pere, la qual presentava una
oontusa al monyó esquerra 1

ulters. La seva brillant

—

Cigrons 1 mongetes, encara que al mercat es
cies, els preus per al consum segueixen sostinguts.
En total una setmana molt encalmada.

domiciliada a la Plaça de Sant

anys,

No cal dir que
el dissabte, es pot

Les

molt naturals, pel resultat que en un

guarida al Dispensari
Municipal la veïna de la nostra ciu¬
tat Maria Marín Coromines, de 84
estat

—Ha

no

LOCAL

INFORMACIÓ
La secció local de la

Igual podríem dir en qualitat de tarin es, puix que els transaccions
sóh escasses i s'haurà d'esperar un xic fins que les existències de les

són

A-

desgràcia

ALFORJA

b

de

pessetes. Tío han estat détiñ-

arreu

Últimament,

—

tan operacions pròpies per

cessos

Moneada.

de

que s'està patint d'ençà una
de dies
car no s'ha d'oblidar

—

litzats.

afores

mossos

es

proveït.

dels

Jucar

uns

trés-cents quilos per a distri¬
buir 1 és necessari trametre'ls sen¬
se pèrdua de temps per tal què no

it de grans de la nostra plaça. Es
Completament paralitzat el t
al consum 1 sense nerviosismes ni polèmiques
es podria dir que passats els primers moments en què es discutia el
biema sobre els blats després ha quedat tot com sl tal cosa. Aquesta es
là Impressió que*tenim I que ja la vàrem exposar la setmana passada
des de les columnes de LA HUMANITAT ja que d mercat esta bastant

del

comuniquin immediatament a aque¬
lla Direcció, Ja que solament hl ha

es

Orà. amb càrrega generali de tràn¬
sit, el vaixell holandès «Titus»,
Palamós, amb càrrega general 1 de
trànsit el vaixell espanyol «Amiu-

s'usen com *

es

com per les .Im¬
que d'aquest es

inicial i-la seva organització com a
indústria, que després havia d'asso¬
lir vastes proporcions, ha tingut el
seu bressoLa la ciutat de Torf (Ità¬

Polinar

negociants, etc., no han pogut fer
gaire negoci. Segurament que això
serà degut a la gran passa de grip

que

moresc

«Pinto»;

que

(València), ral l de trànsit, el vaixell alemany
per 1st temptativa de robatori en un «Procida»;
de Gènova, L·ivorno i

—

Kies, s'aprovaren diverses resolucions
administratives, segons diu l'acta de
la sessió. També s'aprovà definiti¬
vament el padró d'habitants, el qual

trànsit, el motor anglès
d'Amsterdam, Rotterdam i

neral i de

Entre les begudes
aperitiu, el vermut
per. la seva difusió
portants quantitats

begudes més populars.
La paraula «vermut» sembla que
és d origen alemany; però la prepa¬
ració de la beguda, la seva difusió

1.000

moltes simpaties que

APERITIU I ESTIMULANT
HIGIÈNIC

mercade¬

Cabrenys, a

Angel Pascual Rodríguez, de 21 anys,
natural de Madrid, 1 à Càndid Vi¬
llalba Laborda, de 32 anys, natural

guts.

manifestació

17 de la car¬

quasta malifeta le realitzaren en
companyia d'un altre subjecte que
,no ha pogut ésser detingut.
—Han entrat lladregots al «Casi¬
no Llagosterense» 1 s'han emportat
una màquina d'escriure valorada en

GRIFOL

Josep,

ha

guàrdia civil de Darnius,

La

detingut al quilòmetre
retera de Massanet a

xalet

millor receptor
Demaneu una .audició al repre¬
sentant de la casa E. ARI MON
S.

ACCIDENT D'AUTOMOBIL A LA
BISBAL : GIL ROBLES A GIRONA

del

adquirir el

és

DETENCIONS
li
LLADRE GOT8
:
ATROPELLAMENT :¡ TRAGIC

Procedents Ce Barcelona, di¬
vendres arribaren etnç camionetes
de guàrdies d'assalt, que Junt amb

de

Matalera.- negra, y
tola
y
Vlnaroc. n^ire ........
Preus ov i*je et? 4Í

aparell de ràdio

un

IA VOZ Df SU

ritablement havien
començat les
obres de la casa de Correus i Telè¬
grafs. Per ara Solament hem vist
què hom es disposa bastir la tan-1
ca del solar. • ■
■
Là «Gaceta» ha publicat dar¬

creant en¬
d'unitàries
i dues de pàrvuls a Tar¬

CLEOUMIKOSES

Urauja

Adquirir

rerament una disposició
tre altres escoles, dues

.......m

andalusla

Escalóla

del nostre vol¬
Utesà. L'acte de l'enconstituí una verit«M®

gut amic Joan

—

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

CARNAVAL :-i ALTRE8

terrament de l'esposa

pogut comprovar que

Hem

—

AJUNTA¬
ROBA¬

passat dijous tingué llpc l'en¬

El

al control-'de l'aigua

reològics fier
de la ciutat.

VIGILANCIA

!-:

TORIS

periodistes la noticia que s'havia ad¬
quirit una estuía de cultius bacte■Segonet
Segó

Selecta

als

MENT

llast, el vaixell

Tarragona, en

De

espanyol «Sac 8»; de Liverpool. Car¬
1 València, amb càrrega ge¬

tagena

VERMUT

EL

VAIXELLS ENTRATS

GIRONA

BADAL0NA

TARRAGONA

MERCAT WE LLOTJA

Lo*eî sb«r"V"

CATALANA La mar i I aire

TERRES DE LLEMGUA

Aplicacions del vi

feia,

20 centímetres
10 d'amplada.

aproximada¬

d'alçària

per

«

Telèfon 11550 i 11559

DIU M E N

la humanitat

G^aDEMAR^DELmS^

LA PREMSA

humanitat

la

Redacció 1

A

S

LLIBERTAT

EDITORIAL

Administració

UNIVERSITAT

RONDA

Telèfon

25

Les armes
dels monàrquics

HU!

Joc doble

Altres països un trimestre

Aquest

clar.

tothom el

joc

doble,

veu

del

qual

tòpic vell en les campanyes
antlcatalanistes dels politics unitaris
«Es un

«Con verdadera oportunidad ha re¬
cordado «El Liberal», de Madrid, el

?'50
9
18

sortosament,

que,

española prestara a su tiempo a los
monárquicos portugueses que conspi¬
raban para derrocar aquella Républi¬
que no era
precisamente la de
eirá Salazar y sus congéneres. Des¬
de Verín y desde Olnzo de Límia sa¬
lieron expediciones monárquicas mi¬
litares, favorecidas por las autorida¬

—

borbónicas.

des
—

Era

Jovenzuelo

un

yo

¡g -Tueta §ê Bg—
alies

c-

-

—-

instalado

tiempo

cuartel general con la anuencia de
autoridades. Todo el mundo sabia

los monárquicos preparaban tran¬
quilamente sus incursiones, algunas

que

cuales estuvieron
con
el régimen

de las
acabar

sible

d'acusar

llenguatge

un

altre

un

fora

que

en

de

catalans

Catalunya l
Es pos¬
ocasions, algú,

algunes

conveniències

per

els

a

Catalunya.

tàctiques,

en

ar¬

Madrid, posem per cas, hagi mo¬
derat l'expressió de determinats con¬
ceptes o hagi esquitllat certes afirma¬
cions. No aplaudim aquests recursos
oportunistes que no solen donar mal
cap resultat pràctic, però ens sembla
una
hipocresia Insigne fulminar ana"intra un
procediment habilar a

els

d'aquest
Pa

que

catalans
censurable.

els

acusen

precaucionóme
dies el senyor Gil Robles, en

pocs

politic

celebrat

León,

a

per

-

el que salvó

'erdadè

idera movilización civil para Im¬
pedir la vuelta de los Braganza, tan
Impopulares en su tierra como aquí
'—on los Borobnes.
Hombres de
las edades,
mujeres y niños,
_

que els seus addictes han ungit com
salvador d'Espanya, es feia alaudlr
terament per un auditori cohesionat per interessos materials. Interes¬

no són més dignes nl més
delicats que els que pugui Invocar la
Indústria catalana, acusant Catalunya
d'un
tracte
de
favor
Immerescut.

sos

té

què

quan

Catalunya

a

ve

la

no

gallardia de parlar amb el ma¬
teix to? ¿Per què quan pretén en¬
grescar els seus seguidors de l'Institut
de Sant Isidre, molts dels quals tela doble siginficacló d'agricultors
...iustrials no exposa amb la seva
vehemència habitual
aquests
punts
de vista tan primaris?
Però no és això boI;
el doble joc
observa en altres aspectes. La Ceda
-j grans bocades de
l'atenció que de¬
dica al dramàtic problema de l'atur
.

ella. Entonces L_
utilízame depósitos do ar■

«—Para mi, no hay escritor sin
tacha...»
(De «La Gaceta del Norte», Bilbao.)

por

de
revolucionarlo aue hablan
to
traído los republicanos para
la sedición.
Verdad
que la República no tr"*
do del pueblo

defensa tan entuslosemocionante de haber sabido éste
quiénes iban a encarnarla años más

portugués
_

Las derechas

españolas

conciben

no

pueda defender una forma de
ni le dan derecho al pue¬

que se

gobierno

blo a velar por sus Instituciones o
desmontar las que le son hóstiles. El
señor Alvarez Valdés, siendo ministro
de la República, calificó de vitupera¬
ble la subrevaclón de Jaca, alimenta¬
da y dirigida por el Comité
*"
"-'lcano que lu
-*

provisional.

o

_

_

ta por ciento de
los derechistas de
i Cámara piensan
exactamente lo mismo. No hace falta
ser
Unce para advertir en la
muy
campaña del alijo de armas el deseo
de envolver
en
difusas responsabili-

propio régimen
dades
Ahora

sin excepción

históricas

tor

a

la acusación
Azafia y

-*-■

C

Quiroga,

9

sector politico cuya
a medida que se
debi¬
reaccionarlos. La ver-

—

laridad
lita la

alguna

———

s<

crece

de

forçós, 1 utilitza l'exposició dels seus
propòsits generoso allà on creu que
11 poden capsar simpaties opulars; en
altres llocs, però, sap passar-ho per
alt. com sl el problema no existís, 1
el que és pitjor, en el pla de les so¬
lucions pràctiques el desacord és en¬
cara molt més viable 1
perjudicial. El
projecte d'aquells mil milions — de

3

l

de

i

endavant; la primera properò serà crear un organis-

cràtlc
que
considerable de

part

consumirà
la

una

Radi¬

suma.

cals, cedistes 1 agraris coincideixen en
aquesta interpretació del projecte, tal
com sl els primers que
haguessin d'és¬
ser
defensats
dels perills de
l'atur
forçós fossin els amics polítics acam¬
pats en les respectives organitzacions.
Cap d'ells, però, no es preocupa d'a¬
tacar el mal per l'arrel.
Els
catalans
denunciem
aquestes
tristes realitats aquí 1 fora d'aqui.
¿Per què el cap de la Ceda les calla
en les seves propagandes? LI és molt
més fàcil 1 d'èxit més segur excitar
els seus auditoris amb injustes acusa¬
cions a Catalunya. Es el tòpic de sem-

los

lnjustlcla palmapolitico a

proceso
■—

Gobierno que
solidariamente con los
de la constitución
Comité revolucionarlo. El ilustre
talán señor Nicolau d'Olwer se lo ha
dicho por escrito al presidente de las
Cortes en
términos que no pueden
mejorarse
La Injusticia del acta de
acusación es tan notoria
que
no se

cómo

los

restantes

L'ofensiva segueix
Segueix l'ofensiva de les dretes,
cada

dia

més

intensa, contra la

República. Llegiu aquest fragment
d'un editorial de La Libertad:

ministros

-

declaran ya su Identificación plecon los dos acusados.sabemos
que
los
españoles utilizan otra
sus
revueltas
Los sublevados del
de agosto no contrabandearon ari
mento para deshacer la Reúbilca:
tomaron simplemente de los cuarte¬
les
republicanos,
engañando a los
soldados y dejándose después desar¬
)
x

Ya

«EL

BAILE

DE

—Es en la

Zarzuela.

—Yo

que

crei

PRENSA

LA

era

la

en

cuerda

floja.»
(De «La Libertad».)

ordenanzas y subalternos. Asi
10 han hecho siempre, lo mismo cuan¬
mar por

do María Luisa,
«la ladrona», cons¬
piraba desde Paris contra Espartero,
que cuando Cánovas «trabajaba» a los
generales de la República del 73 para
colocar

el

en

trono

Alfonso

a

"

aquel

XII.

directorio militar, que fué
un
pronunciamiento, en el

abtén

5
colaboraron muchos de los que
se dicen adheridos al nuevo régi¬
men, no tuvo tampoco necesidad de
Instalar depósitos de pistolas en fin¬
cas de Extremadura; los cañones y
los
fusiles de las fábricas nacionales
bastaron para «pegarle cuatro tire
la Constitución», como me decía a

/

cierto

delegado

gubernativo.

Por lo demás
rechas quieran

politico

estratégica
han

^3.

natural aue las

es

disimular
esta especie <

con

del

hecho

alijo de

hasta

a

Nada

.

ahora

y eficaz. Han creado, eso si. verdaderos
antagonismos de clase y han Impo¬
sibilitado ya toda política nacional
hace poco más de un año
de enganche de sus masa

era

que

banderín

La
(De «Las Noticias».)

"

bona harmonia
ministerial

La

Veu de

Catalunya està con¬
que els de la coalició go¬
vernamental no s'entenen. No és

«Con motivo de la futura ley de
Comunicaciones marítimas, que tiene
tanto adorador sentimental entre los

enemigos

de la República, aludimos
poco a tiburones. Era lo Justo.
Ahora, cuando pretendemos alertar al
hace

Gobierno contra una turbias combi¬
naciones del financierismo antirrepu¬
blicano, tenemos que hablar de bui¬
tres. El buitre es el pajarraco simbó¬
lico del hambre. Y lo aue se maquina,
«affaire» a uso de los de pasados tiemlo que denunciamos hoy, es rotunda¬
mente un monopolio del hambre, —
pos.
La combinación no puede ser i
Jugosa y fàcil. Su blanco primero,
apariencia, es obtener el monopolio
para la importación del maíz,
beneficio anual sube, conforme

culos

prudenciales,

hasta

diez

millo¬

de pesetas. Una gentil ganancia. Y
sin la más leve contra. Casi también
sin trabajo. Porque, al lograrse del
Estado el privilegio para la I
*■clón, el negocio se desenvolví.
nes

competidores ni trabas, descansada¬
mente, a «qué quieres, boca». Por ello
cabe imaginar que los diez millones
de la evaluación serían bastantes más.
Pero un monopolio asi, tan pingüe,
entregaría enormes zonas de ~
paña —a Galicia especialmente—
que

de un «trust» plutocrático,
de los que se buscan a cara descu¬

manos
es

bierta.

El escándalo seria

formidable,
y a los millonarios «brasseurs d'affai¬
res» les va mejor con el silencio. Un
silencio en que se puede exhibir de
cuando en cuando la màscara del pa¬
triotismo y verter unas tiernas lágri¬
mas de cocodrilo sobre la suerte amar¬

de los miseros
saben qué hacerse

labriegos,

ga

que

una

lar el mercado
clusiva de las

tan

lleno de amor agrario, que se les deje
controlar asimismo la panera nacional

«Diu l'article 91 de la Constitució
els membres del Consell de Mi¬
nistres responen davant del Congrés,
solidàriament de la política del Go¬
vern
i
Individualment
de
la
seva

la

Independencia

la

de

y

la

ae

patria.

Ven cómo se ha dignificado el EJérto desde que se proclamó la Repú¬

blica, reconociendo el poder legitimamente

constituido, y alejándose de la
gobernación del Estado, que es lo más
conveniente a la disciplina militar, y
""

cuentan

los

para r

les

que

queda
los

a

llevar

es

Institutos

la

arma¬

dos...

¡Hace mal el Gobierno consintiendo
peligrosas campañas 1

•n

Nl

dentro

nl

puede traer
la

forma

es

masonería;

fuera

se

o

del

Ejército
està haciendo.
compatible

no

sl debe

que

Parlamento

llevar al

y

que

Que si

o

en

la

con

no

ser

po-

"tlco;

que sl es heroico este general
indeseable aquel otro, según la sig¬
nificación aue se le quiera dar a cada
.

Pero qué es esto!
Sl Ejército, como institución

colectividad, tiene

como

—,

armarazón

su

de ser dentro de si mismo, y no ne¬
cesita
buscarla en la masonería, nl
Compañía de Jesús, en la dere1 en la lzauierda, en tal nl en
cual partido politico. No es de Azafla. nl de Lerroux, nl de Gil Robles,
ni de Primo de Rivera, nl de lo que
cada uno de esos señores representan.
Es de la nación constituida en Esta¬
do. y de nadie más. Obedece al Go¬
bierno
legitimo
lo
mientras
sea,
por mantenerse dentro de la ley fun¬
'

-

damental; al poder público,
el

por

le

y

represen-

presidente

de la
indiferente todo

es

Repúlo

de-

uos soldados
las clases de tropa, los
oficiales. Jefes y generales, que todo
»s el
Ejército, como Individuos,
ciudadanos, en actos aue no
nada que ver con el servicio,
pueden pensar como quieran en politica y en religión y en cuantos asuntengan estado de opinión. No son,

pueden

ser

Individuos,

como

de

Inferior categoria ciudadana.
Y por eso son electores y elegibles,
y tienen todos los derechos Individua¬
les que la Constitución ampara.

¡Pues no faltaba más!

¿Que no pueden ser masones? ¡Con
igual sinrazón podria decirse que no
pueden dejar de serlo I
patla por ésta
—religiosa

o por la ot
o política, cumplen

la

ocla debida que le

del

maiz

la

con

ex¬

importaciones, buscan,

consintiéndole

adueñarse de todo el
trigo que baya en los graneros parti¬
culares. Con ello ensanchan el

campaña. Incurren

en

responsabilidad cuando
cometen
o
delito sancionado en el CóIgo de su Jurisdicción.
Se les ha prohibido la
lltlca, por haber incurrido

falta

durante

la

dictadura;

haberse registrado una sublevación el
10 de agosta de 1932; por tener que
tomar
medidas enérgicas contra las
conspiraciones monárquicas. Pero esta
quere decir que se les pueda obli¬

—

gar

t

nl
■les

por

'v;:;

a

ellas.»

antlmasones fueron los
generales más Ilustres del Ejército es¬
pañol, sin que elk) fuera obstáculo
para que todos estuvieran en su pues¬
to cuando el cumplimiento del deber
les reclamaba.
Ignoramos sl pertenecen hoy a la
masonería algunos Jefes y oficiales.
Suponemos que no, porque la ma¬
sonería no tiene hoy la razón de ser
que tuvo antes, y porque en España
se escindió tanto cuando tenia alguna
fuerza, que nos resistimos a creer que
y

pueda ser hoy una preocupación para
nadie.
Pero lo mismo
pueden —
«masones»
que «rotarlos»...
Están en
su
perfectlslmo derecho
para ser lo aue auleran, mientras cc~
ello

no estén fuera de sus ordenanza
Católicos o protestantes, liberales
conservadores, socialistas y Individua¬
listas; pero siempre en actitud de
reverencia ante el Poder; siempre
bordlnados y propicios siempre al i
yor sacrificio.
Esto es lo que la masonería les
señarla, si fueran masones; pero
eso mismo lo que deben tener, y •
nen, sin duda, de sobra sabido.
No puede el Gobierno, nl las Cor¬
tes, nl poder alguno, dentro de.'
'
gimen establecido, compellr a los
litares n) a los paisanos a declarar

la

i

finalidad

perseguida

c

las descabelladas

proposiciones que
y
paciencia de quienes tienen a
cargo la dirección de los debates son
esas
proposiciones, «no de ley», las
que están fuera de la ley misma, —
que pugnan con el párrafo cuart
la

Constitución, que dice:
«Nadie podrà ser competido

clarar

oficialmente

sus

gestió

ministerial.

la Constitució

que

diria

la

I

ho

no

mateixa

encara

digués,

naturalesa

de

ho
les

coalició governativa oblida conament aquesta realitat. Cada dia
veiem com no solament els
ministres,
ells amb ells, sinó també els minis¬
tres i els diputats d'un mateix part, segons actuïn al Consell de Mlstres, al banc blau, a les Comissions
als escons de la Cambra. No hl ha
ni sentit de solidaritat nl disciplina
i

-

«CAMINO DE LA UNION
MARTINEZ BARRIO.

—

Sigamos

al camino sin impaciencias...
LOS OTROS. - Mejor, asi
drá barba cuando llegue.»

ten¬

(De «El Diluvio».)

de partit. No hl pot haver, doncs, ni
coherència nl eficàcia en l'actuació
del Govern
I tot això prové del fet
que cap
dels

parlamentaris

grups

la

coalició ministerial

Integren

que

no

té

Idea
coa-

una

S,el due és

? i-a
helo.

El partit

un Govern de
radical, pel fet d'é.-—

Si.-JKi
CaP1 President
del Consell
Ministres
de
tenir set minis'
nA^ern'Jre^ due el Govern és un

í°vpe™ radical,

amb col·laboració de

Íls Aral's1 demòc'rates^E^mateïx^eí
ra0'a govern*5'68! QUan dlu due asp1'
m1nUtîl«r'o, «no 8,adona Qúe té
es

Govern, sembla com„naqXS8ta ldea arbitrària

rtlr tamhi
—1 queft.

las

columnas

de

la

«Gaceta».

uno de

rell-

los

negocios más

enormes

agrclultores

que

£?„rGove"1

de coalició

ff-tSsfñá
qmlntet0restr°aue 1'^dhesld deIs

tres

«—¿Aquest

Institut

és de primer

ensenyament?
—I tall Són els primers que hem
ensenyat la oeba.»
(De

«La

Publicitat».)

seu
ser

0

partit.

al-

Pertanyen al

unUGovernemioCle
coallclP ha
ur?nr™?resentl la

cldéncla

en

d'éscolncomú. A»6, Programa dóna

questa
cohesló

comunitatPrograma

terlal.

Però

1

programa

eficàcia
per

comú

aa rla, *?*"<>
cal

,

mlnl8"
en~un

fot «Ufe "a™Vr'es

.™

pueden permitir el lujo de
el trigo en los troles. Viven al dia y
han de vender. Y han vendido e~
das partes muy por bajo de la

ssssfst-jn a&L&jgrsi
lafclrja 1Iur
competència en
problema concret.

nyor Lerroux del
eia sistemàtica 1

ESTOMAC

I

DIABETIS

—

RIA

—

INTESTINS
ALBUMINU¬

INFANCIA

CARRER

-

ETC.

LLURIA, 62

(entre Consell de Cent 1 Aragó)
8ALMER0N, 222

MANSO,

72

(davant

del

Mercat)

L'absénc

banc

»

b?an

CaD

del

ASe'

organitzat
é
?â
el rn?
„Ja
tòpic parlamentari. El Paflam??t
vern sobre cap dels
no

6ap

el

que

«

pensa

,,

,

un

Mentre
de

11 tat,

no

la

canviï

més

problemttS,1
s'
aaiiooíi

vella

po?ítlc^enrteT

SÏSíSES 8§"f^'^er QcaT

M¿ndelSnrSÎÊSg

és un Govern de coalició
possible donar a i'actuacló
rial nl coherència nl
eficàcia
que

o

las

Cortes

postergación,

columnas

la

lista

grande

quienes, por una pésima —
se les permite llamarse
cuando son polilla de los
legítimos. Por modo que el su¬
puesto beneficio a los agricultores.

res,

de

1<

que en el mundo han sld
¿No hemos visto como hay rey
sones, que son precisamente los que
tiene mejor historia y los que gozan
universal?

¡Qué más quisieran los monárqui¬
cos
españoles qur
'—
un
rey como Jor
¡Masón por lose
¿No hemos demostrado que fuere
nes los generales más ilustres <
los países, Incluso los de E
_

porque a la fuerza ahorcan. Asi. casi
todo el sobrante de la última cosecha
està hoy en poder de los acaparado¬
a

tumbre,
güeros,
güeros

reducirá sólo
recer a cuantos explotan al campesi¬
no, a los que se hacen dueños del
.

trigo,

ya

préstamos

usura¬

ahora,

por

ese

ne¬

gocio de los consabidos «trigueros»
acaparadores, sobre no haber logrado
el labriego la remuneración debida,
sigue caro el pan, como en los tiem¬
pos de escasez. Sl el «trust» sale ade¬
lante con sus designios, todavía su¬
birá de precio el pan, porque, íataldo

monopolio

—ahí

està

el

ejemplo

de la Campsa— se reduce a forzar los
beneficios con el encarecimiento del

producto.»

que

reprodujo el miércoles

se

Sancho,

maniobra parlamentarla. Y
candidaturas
antlmasónlcas
van a poder elegir un concejal, sl no
lo presta la Ceda, como prestó dipu¬
la

nl

con

tados.»

LES SARDANES

director del Banc Exterior d'Espanya,
assistia a totes les reunions clandes¬
tines Junt amb destacats militants
de la C. N. T. als quals assessorava
amb el seu consell, conspirava con¬
tra la monarquia i preparava llibres

de text.
Es llevava
cinc del matí

les quatre o a les
i anava, gairebé dià¬
riament, a descansar a les dotze de
la nit o més tard.
La seva
temia amb

no

serà

a

L'Agrupació

audició de sardanes al seu estatge,
Francesc Layret, 101, a càrrec de la
cobla Principal Barcelonina.

RMutn

conseqüència de la
confident, el nom del

ferit de mort.
El comandant Pérez Garberl fou el
Jutge instructor de la seva causa 1
morir el capità general de la
en

tar.

Volia
obrera

se

fer

donació

de

capacitat 1 activitat

seva

i

a

una

a

tota la
la clas¬

República social

que ell volia contribuir

a proclamar.
Avui, recordem l'amic 1 el lluita¬
dor, el treballador Infatigable, el re¬
publicà incorruptible, el tècnic In¬
superable.
Alexandre Sancho sempre restarà
entre nosaltres espiritualment.
La

muller, esposa exemplar,
raó per la salut d'Ale¬

Quan algú s'atrevia

ml;

a

per

sempre
tenia gran

dels

problemes obrers i
confiança en alguns homes

C.

de

la

N. T.
Sovint ens

parlà en termes elo¬
giosos de Francesc Arín, Joan Saña,
Eusebi Carbó, Joan Peiró i altres mi¬
preparats per a fer grans coses i
que ell estava disposat a abandonarho tot per tal d'incorporar-se a les
lluites

migs.

socials.

No

Ell, home

admetia

d'ideals

termes
de cor,

1

lluitava amb entusiasme però sense
mai

perdre el control dels seus actes.
el luxe, ni els afalacs de les
grans empreses ni els diners dels
banquers ni els oferiments del Go¬
vern per a ocupar Ministeris, no aconseguiren tòrcer el seu camí.
A Berenguer, que en ocupar la Pre¬
Nl

sidència

l'any

del

1930,

de

Consell

li

oferí

la

Ministres

de
Finances, 11 contestà que ell no vo¬
lia

res

d'una

cartera

monarquia

presidida

per un Borbó; que ell, en canvi, llui¬
taria sense defallir per a enderro¬
car-la 1 proclamar una República

dignifiqués Espanya i elevés

que

a

la categoria d'homes la classe treba¬
lladora, sempre esclavitzada, física¬
ment i moralment.
Director de grans empreses

indus¬

trials de Barcelona, Introduí l'orga¬
nització científica del treball. Estudià

Taylor 1 de les

seves

sabé assimilar tot
convenient per als
tenien.
—Sense el factor
va sempre— no hi

el

doctrines
que

de

en

bo 1

treballadors

con¬

tat sense
alienes.
Gran

diner
al

la

col·laboració

de

forces

a

no considerava el
factor Indispensable per

desenvolupament de la riquesa del

món. Però —afirmava tot seguit—
cal malfiar-se dels trasbalsos mas¬
sa
violents en el sentit que In¬

terpreten

alguns anarquistes. U n
endavant, pot resultar
contraproduent. Val més una passa
ferma que dues Insegures. Es del tot
indispensable realitzar les millores
que siguem capaços de mantenir pel
nostre propi esforç, sense demanar
ajut a les forces que per convenièn¬
cies llurs poden fingir-se amigues de
la classe treballadora per a millor
trair-la després.
Establir un programa immediat de
realitzacions socials factibles, en una
República democràtica, a fi d'anar-Ia
socialitzant paulatinament. La Repú¬
blica que anem a establir al nostre
país serà nostra si els treballadors
obrem amb intel·ligència; serà adver¬
salt

massa

no ho sabem fer.
Preveia grans catàstrofes per a Es¬
panya, 1 especialment per a Ja classe
treballadora si no es posava seny en
les lluites que mena la C. N. T.,
on
veia una gran dosi de bona
voluntat 1 de bondat, però manca
de perícia.
Va preveure grans mals per a la
República segons l'actitud que adop¬
tessin els treballadors. Es a dir, afir¬
mà sempre el seu convenciment que
o la República seria influenciada pels
treballadors, deixant de banda aquest

dir Inhibició, o les dretes se n'apo¬
derarien. I continuava dient que 11
semblava enormement millor que la

República

democràtica sigui «nos¬
tra», que de les dretes; essent «nos¬
en
la
tra»
forma, acabarà essent-ho
de fet. Calla fer comprendre això
als militants obrers i Sancho

|'

No cessava d'afirmar la necessitat
de deixar de banda certs principis
que són un destorb en la lluita quo¬

tidiana; bells, indubtablement, però
per a un esdevenidor llunyà. I San¬
cho afirmava la necessitat Imperio¬
de la vida que està per damunt
de totes les concepcions filosòfiques.
Això sf: afirmava, tot seguit, que la
lluita per la vida cal embellir-la amb
sa

un

Ideal, altrament cauríem en els

mateixos errors 1 idèntics vicis que
les classes dominants de la societat,
que tot ho mesuren amb llurs ànsies
de riqueses monetàries, amb llurs

neguits d'engruixir fabuloses fortu¬
nes

personals.

m «c to té.

Alexandre Sancho fou empresonat

ger¬

inquiet per tal com s'ha
Importació de la sardina

A

23.120,968'M
la pesca de

pessetes,
corresponent
la sardina

a

pot fer notar,

dada curiosa,

com

a

que s'utilitzen 6.500 tones de

podrà oblidar-lo. Sancho, amb el
pseudònim de «Fernando Castillo»,
publicà una sèrie d'articles d'orien¬
tació sindical i de divulgació tèc¬
nica a la notable revista «Mañana»,
que es publicà a Barcelona l'any 1929.
També col·laborà al setmanari «Ac¬
ción» 1 a «Solidaridad Obrera» men¬

primer fou redactat pels que
passaren a la redacció de
«Solidaridad Obrera» sota la direc¬
ció de Joan Peiró.
tre el

després

ÍL 0<Í? P?f3u«ra està
P?.
de 150 vaixells,
total P,és
de 60

la
es

llauna!

composta

amb un
tones, terme mig, 1 al¬
tres vaixells en nombre de 267 a
300,
amb un

pes aproximat de 20 a 50 to¬

nes.

lncloent-hi altres

que,

embarcacions, la flota

petites

total pesquera
de Vigo és d'unes 4.000
wnbarcacionsi
la qual cosa col·loca el
port de

Vigo

P

r port Pescador del 11-

fls obrera

que es dediquen als tre-

toral
.

baUs de la pesca són més de
30.000.
L Ajuntament
de
Vigo
Derren

2.000,000

}

de

pessetes,

taport^S

,per 100 del valor de
la

sobre

venda

pesca desembarcada a la
Ribera del Berbés (Vigo).
Galicia està Inquieta davant del
perill de la importació de la

Podríem explicar moltes coses interessants de la vida de Sancho, vi¬
da agitada. No cal. Val més que ho
sardina
expliquin els treballadors que treba¬
més gran
on regna
inquietud
es
al
port
de
llaven sota la seva direcció. Són tes¬
Vigo, a la
Ribera del Berbés, pintoresc
timonis més eloqüents. Els obrers de
port de
™«"sdors on els treballadors de la
l'extracció d'arenes del Port Franc
i els operaris de la casa Elizalde, els r-r- viuen una vida de perills per
'tal de portar el pa a les
llars.
nombrosos
empleats d'oficina que
d'ell depengueren en les diverses ofi¬

Fn0m,V^Sa- Per,0

valor Intel·lectual 1 la Integritat mo¬
ral d'Alexandre
Sancho, que fou
amic del «botones» i del manobre, per
als quals exigia respecte i conside¬

ració.

reproduïm,

posa de cap

Amb motiu del tancament de
les fàbriques de la Unió In¬

dustrial Cotonera
títol d'informació
nostre col·lega «La

del
el següent solt:
«Fent referència

a

la

Informació

el proppassat dia
23, hem rebut una llarga lletra del
senyor Enric J. Ferrer, vocal de l'Ins¬
publicàvem

titut Català contra l'Atur Forçós,
en la
qual aquest senyor surt en
defensa del dit organisme, atacat,
al seu veure, en la informació es¬
mentada :
Diu el senyor Ferrer:
«De primer antuvi, és absoluta¬
ment incorrecte
i molt poc noble
que en les circumstàncies actuals,
amordassats com estem per a parlar
clar i tenint d'altra part elements
interessats en aquest afer Impossi¬
bilitats de contestar adequadament,
es
doni a la publicitat una sèrie

d'insinuacions

contra l'I. C.

A.

F.,

1 pet

tant es deixi creure a la gent
que llegeix «La Publicitat» que els
elements de I. C. A. F. han cedit
amb el cor alegre un o quatre mi¬
lions de pessetes a una entitat que
porta un vici d'origen de constitu¬
ció i que realitzava, pel truc dels
acomiadaments en massa, un nou
«chantage» per a obtenir uns mi¬
lions de la Generalitat de Catalu¬

manera l'existència de
l'O. I. T., sinó que és una estadís¬

tica que

dóna d'aquells anys
resultança d'un estudi fet
l'atur forçós al món.

..'ns
veiés en
...

censura

podia

cumia

11.

ocórrer

«.

que

ens facin, disposats sempre, per
la notra part, a aclarir tots aquella
dubtes que puguin presentar-se aA
—*res estimats lectors.

Arxiu Històric de la Ciutat
Finides

l'obligaren a concedir l'am¬
pliació. Ens lamentàvem nosaltres —
1 amb nosaltres suposem que el nos¬
tre comunicant — que sense aug¬
ment de garantia s'hagués donat
un milió més a la U. I. C. Ja su¬
posàvem, com diu el senyi» Ferrer,
que aquesta ampliació que censurem
fou la conseqüència d'una imposició
que els vocals de l'I. C. A. F. no po¬
gueren defugir.
Diu, encara, el senyor Ferrer:
«No cal que contesti la falsa acu¬
sació de la manca de control. Ja
sabeu que aquest control existeix, 1
que no pot ésser eficaç si no va re¬
colzat per l'autoritat del Govern,
que

avui

es

troba

a

la presó de Ma-

Si'el

control no té eficàcia, Ja no
tal control. Però aci, Igual que
l'altra qüestió, de la nostra infor¬
mació no se'n deriva cap acusació

les

obres indispensable)
a tancar l'Arxlil
Històric aquests darers dies, serà no¬
vament obert al públic el vinent di¬

han

que

obligat

lluns, dia 4. L'horari per a la Sala
Lectura seguirà essent de 9'3Ó

de

'30 i de 17

Copiem d'un diari de Madrid:
«Para el dia 4 de marzo està anun¬
ciada la boda, en Roma, del que fué
Infante don Jaime, con una seño¬

rita

francesa. Este casamiento m
celebrar con menos rumbo qua
el de doña Beatriz, pues no asisti¬
rán más que unos cuantos comisio¬
nados de los que fueron gentilea
a

va

dir que no
na

de

a

ningu¬

de fàcil viaje y bi¬

a

De

para un cuadro pintado por Benedito con la cabeza de don Alfonso con
uniforme de marino español, y unos

candelabros de plata. Estos objetos
tirlos

la seva actuació.
Quedi, doncs, ben entès que te¬
nim idees perfectament clares sobre
l'origen d'aquesta concessió, i que,
per tant, només un excés de sus¬
ceptibilitat pot haver fet veure al
senyor Ferrer 1 als altres vocals de
l'I. O. A. F. que l'acompanyin en la
seva
protesta una censura allà on
no hl ha la més remota al·lusió a llur
gestió.»

esas

precio reducido.
regalos también ha bajado mu¬
cho la fiebre monàrquica pues hasta
ahora no se podido recaudar más que
llete

pretendían

l'Institut, sinó als qui fan inefi¬

ha sido posible

agencia de turismo organizar ca¬

ravanas

en

a

20.

Un casament
modestet

és

caç

a

Borbòniques

ningú

els qui

a

sobre

tors

«■.,

les nostres paraules una
contra aquest, sinó contra

com

De totes maneres, agraïm sincera¬
ment Ja «misse au point» del sonyor J. M., car ens demostra l'inte¬
rès amb què els lectors segueixen
els nostres treballs, 1 agrairem totea
les suggerèncles que els nostres lec¬

nya.»

ísinuuciu

carta d'un lec¬

una

tor, el senyor J. M., dient-nos
que
en el nostre article
titulat «Atur for¬
çós 1 capital», que publicàrem en la

Publicitat»,

pensament dels treballadors.

A

Ahir rebérem

nostra edició de
divendres, atribuíem
a l'Oficina
Internacional del Treball
unes dades amb relació a l'atur
for¬
çós els anys 1910 1 1914, 1 diu el senyor J. M. que en aquesta data no
existia l'esmentada Oficina Interna¬
cional del
Treball, puix que fou
creada el 1919 en virtut del Tractat
de Versalles.
Es veritat; però el que nosaltre»
volíem dir és que l'organisme ginebri estimava que el 1910 1 el 1914
existia el nombre de parats que atri¬
bueix en aquells anys. Això no su¬

mort d'Alexandre Sancho fou
crim més de la monarquia del
darrer Borbó, però Alexandre San¬
cho viurà eternament en el cor ' —
La

un

el

ACLARIMENT

Aquests poden testimoniar el

cines.

que

financer,

com

Problemes dels tre¬
balladors del mar

485.833 quilograms 1
conserva 6.505'545 quilogfams.
Per a la sardina en
conserva,

treball —afirma¬

ha vida possible,
el treball, com a esforç
humà físic i Intellectual, pot fer la
seva via, pot transformar la socie¬
mentre que

port de Vigo

Vigo, d'aquestes xifres U
corresponen
34.666.218
quilograms,
que tenen una vàlua de

com a un dels pocs homes ca¬
paços per a transformar Espanya de
socarrel.
Sancho era l'antítesi dels polítics

parlava

Al

diversa.

logat

ens

520.847
647.925
Setembre
656.831
Octubre
629.730
Novembre
611.124
Desembre
667.898
Obrers en atur forçós el
gener del
1935; 711.184; o sia 86.087
més qua
en igual mes de
l'any anterior.
Aquestes xifres tallants ens donen
i
raó quan diàriament
parlem da
«i necessitat
de donar solucions a
latur forçós, que ha
esdevingut a
Espanya un greu problema d'econo¬
mia i d'ordre públic.

Espanya ocupa el cinquè lloc entr»
els països pescadors del món
amb un
valor de 260 milions de
pessetes, cor.
responents a 322.000 tones de
pesca

i

anys,

483 994

]|[

inactiva. He nascut treballa¬
dor 1 pel treball he de viure. Si
voleu ajudar-me, no em parleu de
repòs; no hl crec.
Mai—~—

els

fnny

Agost

«vuuucub
Solament cis
els pescaaors
pescadors d©
de Viso
vt.rAnmi 99 nnn aaa
«treuen
23.000.000 de pessetes (Jg
ci

massa

dar

703.814
639.198

misèria i la fam.

a

esperit constructiu, home que
ho posà tot al servei del seu ideal
de redempció.
Alexandre Sancho, l'amic entra¬
nyable que mal no ens el faran obli¬

Maig

que podrà entrar pels
ports d Ayamonte i Isla CristlnaTSl
això es realitza, a
moltes llars trebafiadores de Galícia hl
penetraria la

aquest poble que necessita l'homemotor que mogui aquesta enorme

xia

608.745
660.628

portuguesa,

que no creuen en altra cosa que

per

febrer
MfTÇ
Abril

que està

l'esforç de l'home, tant per a en¬
riquir la col·lectivitat com per a alliberar-la del Jou que l'esclavitza, he
no

i934i

625.097

autoritzat la

en

treballar,

al

Gener

riqueses
principals d'aquell poble
mà

—Estem en un país on la gent ho
confia gairebé tot a la providència,
a l'atzar. I Jo, que sóc dels
pocs ho¬

de

mensual

fa¬

treb£

tímida reflexió referent al fet que 11
convenien més hores de repòs, inva¬
riablement contestava;

mes

l'atur

ha

Aquesta vegada ens ocuparem dels
pescadors de Galícia, dels
que
lien al port de
Vigo 1 que viuen ds
la pesca de la
sardina, una de les

fer-11 alguna

a

de

Juliol

classe treballadora de casa nostra no

xandre.

Sardanista
de
Barcelona ha organitzat per a avui, esperit simplista de la lluita de clas¬
a dos quarts de sis de la tarda, una
ses, de la lluita apolítica, que vol
—

E»
Ministeri del Treball
cilitat les següents dades:

nasqué a Tortosa,
fill
d'una familia humil, pel Beu monarquia Ignasi
Despujol dedicà a
propi esforç estudià la carrera d'en¬ l'adversari lleial i Intel·ligent parau¬
ginyer i ingressà a l'exèrcit espanyol, les elogioses de respecte 1 conside¬
no
res, arribà a capità. Però ració.
Considerant Sancho incompatible
que capità de l'exèrcit, fou Ale*
xandre Sancho un treballador infa¬
seva qualitat de capità de l'exèr¬
tigable. No coneixia el repòs. A Bar¬ cit amb les seves activitats anti¬
celona, dirigia els treballs d'extrac¬ monàrquiques 1 obreristes, renuncià
ció de sorra del Port Franc, era sots- de Montjuïc estant la carrera mili¬
que

sària nostra si
t

.

mediante

on

Govern de la Dictadura Berenguer,
el que podríem anomenar tècnic de
la classe obrera, Alexandre Sancho.

sava.

lUEUTI DIETETICS I DE REGIM síu'srsr
¿r® sae
Casa

esa

actualmente de reputación

Observamos que

és m not

llconstituclonal. Y el
que acordaran
Incurrirían en fla¬
grante responsabilidad con el acuerdo.
¿Pero en qué cabeza cabe
Jante disparate?
¿No hemos publicado ya en
-

Gobierno

sones

la protección a
trigueros — hoja de pa-

rlos, ya por compras a bajo precio.

no

¡Nl militar nl paisano. ¿Es-

Un

aquí se han pretendido desde los ven¬
de aquel célebre

turosos tiempos
ñor Fedraza.
Claro es que

Montjuïc

a

creencias

a

88.087 PARATS MES EN EL GENER
DEL 1939 AMB RELACIÓ AL GE¡
NER DEL 1934

qual pronuncià dies abans de la seva
mort. Ingressà a Montjuïc el dia 12
el tingué empresonat el d'octubre del 1930 per a sortir-ne

litants de l'obrerisme català. Deia que
la classe obrera catalana tenia homes

Masones

Montjuïc

denúncia d'un

penosa malaltia que s'inicià
cella humida del castell de

una

en

cho,

¡Nadie!

acaparamiento
gigante,
monstruoso,
del trigo que boy sobra —pero que
puede faltar en próxima cosecha—, y
de añadidura substanciosa, el mono¬
polio para traer maiz extranjero. Co-

d'una

que passen la vida xerrant. Fermi
Galan sovint s'aconsellava de San¬

puede abrirle camino
ta

fa quatre anys que mori en
clínica del Guinardó, víctima

guarnición que

que

pròpia

Avui
una

Imponen las
ordenanzas, acatan el Poder legitima-

no

con su trigo des¬
cosecha copiosísima.
Por tanto, los que aspiran a contro¬

pués de

vençuda

sols La Veu de Catalunya la
que està convençuda d'això.

El

en

partir

explica

de

integridad

que

¿Per

fort».

bien notorio el deliberado pro¬
pósito de los enemigos del régimen
de producir cismas. Y de ahí
proposi¬
ciones tan descabelladas como las
que
presentan en las Cortes, su pretexto de
—ntra la masonería. Contra lo
que
realmente, es contra la lnstituarmada, que tiene a su cargo la
defensa

L'augment de l'atur
forçós

Alexandre Sancho, tècnic
de la classe obrera

poli-

una

«Es

desmoralización

protecció aranzelària a la Indústria
catalana
El Jove cabdill de la Ceda,

ANIVERSARI

al Parla¬
altra que

Liberal, parlant-ne, diu:

recurso

punto de

a

popular por¬
tugués. La monarquía lusitana estuvo
restaurada en la zona Norte del pato
si Lisboa y el resto del territorio
_j cayeron en poder de los facciosos
de don Manuel fué por el esfuerzo
admirable, inolvidable, heroico, de las
masas.
No fué el ejército, filtrado de
monarquismo,

dusar

las

alli

centralistes

1

monarquía

auxilio permanente que la

troca

La missió de les dretes
ment sembla que no és
embolicar la troca i fer
tica d'sembolica que fa

s'ocupa La Publicitat, és el de la
Ceda.

2'50

Barcelona, un mes
Fora un trimestre
Amèrica Llatina i Portugal
un trimestre

Embolicar la

tèrbol, podríem afegir, encara

I

SUBSCRIPCIÓ:

PREUS DE

EL TREBALL

a

los

Roma

monárquicos
por

remi¬

conducto de la

Embajada de Italia y entregarlos
consiguiente con franquicia di¬
plomàtica como parece que sucedió
con alguno de los regalos enviados
para la boda de doña Beatriz por
los monárquicos españoles. Ahora se
ha negado el señor Mussolini hacien¬
do constar que estos objetos deben
pagar al Fisco cuando entren en Ita¬
por

lia,

y

Es

los deben sacar como puedan.»
que als monàrquics espa¬

veu

nyols no els han quedat ganes
repetir la brometa de Roma...

de
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la humanitat

DES DE PARIS

ELS ESPORTS"

LA CULTURA •
LECTORS

LA VEU DELS

gratificacions

Les

PaA<iuesta

l

doni cap mena
mestres amb sous
i 4.000 pessetes, ha

ideà el «sis¬

als mestres.

donarem una

compensació amb el nom de «grati¬
¿Com «'hauria de

concedir aques¬

«gratificació»? Indicaré tres fór¬

ta

manera

LES
RAN

la

segilent:

de gratificació a
oficials de 3.000

GRATIFICACIONS SE¬
CONCEDIDES FONAMENTANT-LES EN UN MO¬

mules per tal que el qui llegeixi es
faci càrrec d'un anhel de justícia.
Actualment,
ies
«gratificacions

municipals són distribuïdes sota

mestres ofi¬
1 9.000 pes¬

TIU
Heus aci

RACIONAL
alguns d'aquests

A les mestresses de pàrvuls,
d'una tasca formativa tan

Pessetes

motius:

treball

impor-

rècord ES DISPUTARA EL XX CAMPIONAT
D'ESPANYA DE CROSS COUNTRY
d'Espanya

rà batre un

de la quarta

Avui, en el transcurs

del Concurs d'Hivern, que
tan
encertadament ve organitzant
des de fa anys el C. N. Barcelona,
tindrà lloc un intent de rècord a càr¬
jornada

tualment en pœsessiô de Castella,
detentat per la nedadora M. Aumaés d'esperar amb interès el
at de l'intent, esperant que tor-

Catalunya, a la qual

„

pertangut.

ment havia

anterior¬

és de

cobrir

a

a

400

especialitat de dors;
aquest rècord s'havia proposat ba¬
™

.

6 directors (ambdós sexes)
de les antigues Escoles

'

unitàries);
( Escoles
nombrosa...
¿ES que

7-500

1.500 ptes.
15 mestres (íd.) de les ma; teixes Escoles, a 1.000.
fi5 directors (id.) dels nous
Grups Escolars, a 5 000.
075 m tres. (M.) id., a 3.000
Graduades,

a

135.000

nuda?
Ha de presidir la concessió de gra¬
tificacions «municipals» als mestres
«nacionals» un criteri d'equitat i una
norma de bon sentit Sense les odia¬
des «retribucions escolars» les gra¬

1.125.000

tificacions es fan Indispensables als
modestos.

patriotisme no hem d'exage¬

Per

Queden sense l'ajuda financera de
)a «gratificació municipal» fins 230
mestres de les escoles dites «nacio¬

les nostres peticions. Dintre de
actuals consignacions, pot ésser
satisfet aquest desig d'equitat gra¬
tificado».
jeRONÍ SOLSONA

a prorrateig entre els
mestres que figuren a la nòmina

660
ofi¬

çr

ENSENYAMENT
pregad» la
güent nota:

mestre.

és

tnaclonals»
la nostra ciutat han de percebre una
mateixa
Indemnització
per
casa,
8.000 pessetes a l'any. Així, doncs,
no fóra cap con allunyada de la

puguin examlnar-se a la Univer¬
sitat de Barcelona; aquestes sugge¬
rències seran comentades i discuti¬
des en la reunió que tindrà lloc avui,
diumenge, a les onze del matí, al
Passeig de Gràcia, 35 (Casal de les
res

ïamil
Els

Ajuntaments de L'Hospitalet
Llobregat, Terrassa 1 Sabadell,

de

Comarques Catalanes).

proposicions presentades
coincideixen a apreciar que és
contrasentit, tenint Universitat
Barcelona, l'haver-se de traslladar a
Totes

'establiren la «gratificació municipal

fínica» per ais seus mestres oficials.
A

MAJOR

SOU

«OFICIAL»,

compensar la
una tan

van

l'ensenyament lliure a la Universitat
de Barcelona i que els professors exa¬
minin cada alumne amb els qües¬
tionaris, d acord amb els quals s'han
preparat, i d'altres proposen
que
vinguin unes comissions examinado¬
res a Barcelona, tal com ho havia

ria de fer-se que les gratificacions
de
l'Ajuntament barceloní fossin
^inversament
proporcionals»
als

tous que de l'Estat cobren els

encamina¬

i
des, unes, al fet que sigui restablert

modestia d'un sou.
clara veritat, hau¬

Davant

les

altres Universitats,

MENOR
GRATIFICACIÓ
«MUNICIPAL»
Una gratificació es concedeix per
a

ple de nobles aspiracions com
tornar l'esmentat rècord una altra
vegada a Catalunya? Així ho espe¬
rem, i desitgem a la simpàtica ne¬
dadora un resultat molt avantatjós.

mes-

AVUI, AL

Avui,

interessantíssima

següent:
A les 10

grup).

gon

A les 10*35: 100

A les 10'40 : 400 metres

grup).

mer

3.000

Queden invitats a aquesta reunió

i

les

100 metres dors (pri¬

lli:

grup).
11'15 ;

les

A

MASS0

El
TELEFON

195*9

ESCOLA

FUNDADA

Consell Directiu de
Federació Catalana

nou

L'ANY

En la darrera reunió celebrada pel
Consell Directiu de la Federació Ca¬
talana de Natació Amateur, ea va

procedir al repartiment de càrrecs,
que va quedar constituït
—

Mercat de Sant Antoni, 569

Telèfon 30270

ANTONI

POU

C.

E.

MediterranL represen¬
tat pel senyor S. Rosal: tresorer, C.
N Terrassa, representat pel senyor
R. Altayó; comptador, Barceloneta
A. C., representat pel senyor Bayar-

el

ASSABENTA

LLIST0SELLA, advocat
ELS

OESPATX

SEUS
AL

CLIENTS

CARRER

I

DE

AMICS

HAVER

TRASLLADAT

de

FORN

DELS

d'AGUSTI

a

7 tarda

ANGELS

SINDREU

PA CUROSAMENT ELABORAT

En la darrera Assemblea general
del Club Esportiu Mediterrani, fou

elegida la següent Junte Directiva:
President: Jaume Rius Rovira;

se¬

general: Martí Planas Fer¬

tresorer:

Santiago del Rosal
Amigó; comptador: Lluis Serra Nabonne; vocals: Domènec Puigdengolas Torres, Joaquim Renau Micó 1
Ignasi Rius Rovira.
Aquest club ba nomenat delegat
al Consell

Directiu

Catalana

de

de la Federació
Natació Amateur a

Santiago del Rosal.

ARTICLES DE QUALITAT
BARCELONA
TELEFON 23432

PLAÇA DELS ANGELS, 4

Barcelona

Nova junta

rer;

De 4

C. N.

l'organització dels Campionats de
Catalunya Escolars amb el control
tècnic d'aquesta Federació, la data
de celebració dels quals s'avisarà
oportunament.

LLURIA, 93, PRIMER, PRIMERA

Telèfon 78052

al

Els Campionats de
Par

M.

PI

I

SUNYER

ADVOCAT

Rambla Catalunya, 67

—

Catalunya

Telèfon 70623

—

BARCELONA

encàrrec de ia
saeració Ca¬
talana de Natació Amateur s'ha c nfiat al C. N. Barcelona l'organitza¬
ció dels Campionats de Catalunya
que en el

present any és
d'esperar que assoleixin l'èxit que
mereixen, per quant el Club degà
s'apresta a donar a le3 esmentades
competicions un alt relleu en conso¬

Cora

MATHEU

dels

GENERAL

Campionats

d'Europa

140

D'EBENISTERIA

Telèfon

74550

Fins al present ens hem dedicat només a la venda
a

l'engrés, però degut a l'escassesa de vendes

tivada
ens

per

veiem

les

anormal*

obligats

a

circumstàncies

liquidar

les

mo¬

actuals,

existènoies de

mobles construïts

1 la gran quantitat de fusta I
materials que tenim amagatzemats, I oferim al pilbiio en general, els avantatges d'aquesta rematada

No deixeu de visitar-nos

i trobareu

el

model,

compromís de cap mena,
qualitat i preu que
sense

continuació

de

la reunió

celebrada

recentment,
s'efectuarà una altra de delegats de¬
mà. dilluns, a dos quarts de vuit del

l'estatge social del C. N.

ATLETISME

Telèfon 15767

ANTONI RIERA CREIXELL
Muntaner,

serenitat

jugar:

a

(Atocha): Donòatia-Barcelona, Vallès.
Bilbao (San Mamés): Atlètic-Va¬
lència, Comorera.
San

Sebastián

(Patronat):

Sevilla

Betis-Arenes,

Canga Argüelles.
Oviedo (Buenavista)

Madríd,

Ovtedo-Rà-

:

Melcon.
DIVISIÓ

SEGONA

Vigo

Molock's I
Campionat Peninsular de
Cross

AvuL

a

les

nou

del mati, comen¬

çarà el m Trofeu Molock's a l'Es¬
tadi de Montjuïc. Un gran nombre
de novells atletea es disposen a aotuar

aquesta clàssica prova, que
promet ésser molt disputada.
Acció Atlètica que té cura del con¬
trol d'aquest concurs, ha gestionat
que sigui comunicat ràpidament a

tenia per què cridar,
què recordar-se de les
pedrades amb què foren acomia¬
dats del camp del Patronato els ju¬
gadors blau-grana, ni de la detenció

d'Espanya de Cross,

del

Campionat

que tindrà lloc
San Sebastián a la mateixa hora,
per tal que el públic que assisteixi
a presenciar el III Trofeu
Molock's

Avilès, Hernández Areces.
Gijón (Molinon) : Sportlng-NaclonaL Fernández.

œobleB,Nou)

Barcelona

:

Júpiter-

Saragossa

(Torrero) :

Saragossa-

Sabadell, Villanueva.
Barcelona

(Sant

Adrià):

Badalo-

na-Irún, Duce.
T*.
Múrcia-Llevant, Balaguer.
València (Vall:jo): Olmnàstlc-Elx,
Múrcia

(Condomina):

Recreatiu

d« Granada-

Castelló

(Sequiol):

no

de l'entrenador Platko, ni dels In¬
sults de què foren objecta
No és que vulguem dir que apro-

l'actitud del públic de Les Corts,
molt al contrari. Nosaltres som dels
que creiem que en els camps d'eslort les actituds violentes sempre
íi escauen malament,
" "
*
.¿m

cobert l'acord ridícul que ba adop¬
tat la directiva del club andalús, en
acordar que trencava tota mena de
relacions amb la directiva del «Bar¬
celona». Absurd més gran no l'hem
en els dies de la nostra
vida. Ara si que es pot fer esment
d aquella dita que diu: «a mi m'han
fet el mal 1 ell s'ha posat la bena».

conegut

Perquè, és comparable l'actitud
que va adoptar el públic sevillà amb
el «Barcelona», amb la que el pú¬

lacitano,
EQUIPS

CATALANS

PRO¬

BABLES
PER
AQUESTA
JORNADA
Barcelona: Nogués, Zabalo, Arana,

Salas, Berkessy, PedroL Ventolrà,
Raich, Escolà. Ramon l Cabanes.
Espanyol : Foumlés, Solé, Pérez,
Marti, Espada, Cristià, Prat, Edel
miro I, Iriondo, Manolin i Bosc.
Sabadell: Massip, Morral, Blanc,
Argemi, Font. Castillo. Sangüesa,
Calvet, Parera H, Barceló 1 Pare¬
I.
Badalona:

Navès, Gitell, Martín,
Camacho, Mena, Schildt, Betancour,
Cases. Porgues, Serra 1 Torres.
Girona: Iborra, Farró, Torredeflor,
Balmanya, Prieto, Madem, Sanjuan.
Bestit, Serra, Clara 1 Pequerul.
L'equip del Júpiter no se sabrà
la seva formació devant del Girona,
en
el partit que s'ha de Jugar
al
Poble Nou. fins pocs moments abans
de començar.
EL

TORNEIG DE CLASSI¬
FICACIÓ DE LA PRIMERA
CATEGORIA B.
Partits per a avui:

Calella-Tàrrega.

TORNEIG

DEL8

NO

CLA8SIFICAT8
Encontres

Jugar:

a

Poble Nou-Reus.

Manresa-Sant Cugat.
Mollet-Santbolà.

agredir ningú, no es va deteningú, no es va renegar de nin¬
gú. Es va dedicar sf, una cridòria
infantil a l'equip sevillà, que in¬
fantil
camp
De

tot, no és adient en un
d'esports, però res més.
fet, ací no hi ha hagut més
i

una

LA
DEL
a

ELIMINATÒRIES DE
SEGONA CATFOORIA

Equips

Des de) desplaçament de Taris :
Poussard a Austràlia, a part d'algu

cartes que s'han rebut donande llur estat de salut, ambdó.
nedadors francesos no s'han preocu
nes

noves

pat a assabentar-nos dels resultat
de llurs performances. La prems;
francesa s'ha abstingut de comum
i comentar en absolut el balare,
la participació del campió d'Eu
ropa en les curses que havia de dis
car

de

putar

Sydney, Melbourne 1 Ade
Interessant
poder-hi

a

Fóra

laida.

comprovar.

ANDRE BIBAL
París-febrer.

del

per equips

tineraxls

1

el local

so¬

ja han formalitzat la

que

inscripció:

seva

Equip

groc:
J. Torras de Prat,
ito Stutz; J. Raventós, auto Creysr, i L. Rosselló, moto B. S. A.

Equip groc-verd: A. Alsina, auto
Ford: J. Mani, auto Lancia, i P. Pieda, moto Terrot.

Equip groc-vermell: F. Grewe, au¬
Austin; A. Alvarez, auto Flat, i
Royo, moto Motosacoche.
Queda oberta la inscripció 1 es
pot passar per aquesta entitat per
més seguretat, els dimarts ' diven¬

una

direc-

Avui, a les tres 1 quaranta minuts
de la tarda, el F. C. Barcelona cele¬
brarà al seu camp de Les Corts un
partit d'entrenament amb el con¬
curs de la Unió Esportiva Vilassar.
L'entrada al camp estarà reservada
als socis dels esmentats doa Clubs 1

acompanyants.

noua

onvasoa

I usats

Industrials
Telèfon 50786

ARCGLONA

la

nit, s'hi ha algun equip que té
preierencia amb el color dels bra¬
çals

que

RUGBI

ha de porter el dia de la
ho faci avinent com

prova, es prega

—x-

aviat

millor.

AQUESTA TARDA, A LES CORT

aquest argument no
qua demostrar la
equip, que pel sol
un

públic

que es

fa altra cosa
Inconsistència d'un
fet de jugar davant

limità a cridar, ja

crits es puguin marcar quatre gols
i es pugui, ensems, Inutilitzar el con¬
trari. Cal jugar amb les cartes a la
vista. La directiva del «Betis» no
hi vol Jugar, 1 s'esforça a voler ama¬
gar que el «Barcelona» va guanyar
perquè va Jugar millor, perquè va

i

un

Joc

que mai no

ha

ex¬

«Betis».

El

Campionat de Catalunya

Partits per a diumenge correspo¬
nents a la quarta data del Campio¬
nat de Catalunya de Basquetbol:
PRIMERA CATEGORIA
Juniors A. C.-Sté. Patrie.
Laietà E. C.-U. C. Joves.

Intendència - lluro E. C.
C. D. Espanyol-F. C. Barcelona.
La segona i tercera categories, ju¬
garan els partits corresponents a la
tercera jornada.

8ECONA

Segon

La

Junta
ens

grup

TERCERA CATEGORIA
E. Comtal - Ateneu B. O.
C. D. Garcia - U. E. Rubi.
A. C. Mollet-Prat de la Riba.
F. C. Martinenc - Olimpio.

Agrupació de Basquetbol de
Catalunya
Diumenge es juga ia darrera jor¬
la primera volt
del Tor¬
neig de l'Agrupació, aquesta jama¬
da és la que ens presenta uns par¬
nada de

tits més Interessants 1 que sens
dubte seran disputats amb el mà¬
xim entusiasme per part dels contendents. Els partits corresponents
a

querra.

organitzadora d'aquests campionats,
a tots els boxadors ama¬
llicència, que tenen l'obligacló de prendre part en els ""
campionats.
En successives edicions
seguirem
ocupant-nos amb el màxim interès
fa avinent
teurs amb

d'aquesta competició.

.

les 3'15 de

a

ASSOCIACIÓ

DE

MUSI¬

ANTIGA

El concert que aquesta entitat pre
ai present mes de març, t
un interès excepcional, per tractai
se de l'audició dels quintets del Pari
Antoni Soler, cèlebre compositor ca
telà del segle XVIII. El conegut
eminent musicòleg Robert Gerharci
donara una conferència prelimina
i les obres seran executades per mos
sèn Josep
Muset, orgue;
Ferra:

Guerín,

violi;

DI8COFIL8.

de

suspesa

Basquetbol, fou suspesa
hora.

rera

No donaríem

si no fos que

a

dar¬

la

noticia
aquesta Asemblea dei¬

xava

pel

«Club

violi;
Pé

ASSO¬

PRO

MUSICA

la

mjaor rapidesa hom or
la nostra ciutat, 1 ja esta
d'inaugurar les seves tas
una nova agrupació: DisoòfiL
a

Associació

Pro-Musica.

Com

el

se

Indica, aquesta novella entitat
tindrà per objecte principal arga
nom

nitsar audicions periòdiques, en cei
cle privat, de discos de música an¬

tiga, clàssica i moderna, precedida
de comentaris glossats al piano, a
càrrec d'artistes i personalitats con.
petents del nostre món musical.
Els

aquells

discos

precisament

que no son

tenibles

en

el

sera i

normalment ob¬
mercat, 1 e
fins privats pe.

nostre

.

que són edificats a
les societats estrangeres

füs, afins al grup que

es

de disc,
forma

;.

Barcelona.
Per a constituir entre els inici.:
dors la primera Junta directiva c

■

l'entitat, s'han nomenat els senyo,
següents: President, Ricard Gomi
tresorer,

d'Escacs

Gran Cafè Espanyol» segueixen amb
gran activitat els treballs per a la
celebració d'aquest torneig tan im¬
portant Darrerament, foren apro¬
vades totes les condicions perqu '
s'haurà de regir aquest, alxi com ltu
dels concursants. Una vegada im¬

aquestes, seran profusament
repartides entre tots els aficionats
al mllenari joc.

preses

Doncel,

senyora

Mercè

Boada

t

Rubió; secretari, Joan Prats; v..
cals, senyoreta Isabel Llorach i M.

Campionat de Catalunya
Organitzat

CIACIÓ

ques,

L'Assemblea del Col·legi

Joeep

Gracià Tarragó, viola, i Ferran
rea 1 P-ió, vlolancel.

ganitza
a
punt

Renaixement - Martinenca.
Descansa el Badaloní.

Catalunya Amateurs

Dissabte vinent, dia 9, començarà
l'Iris Park aquesta competició re¬
gional, que enguany sembla que as¬
solirà extraordinària importància
La Federació Catalana de Boxa,

començarà

CA

Amb

Montgat - Aligues Blaves.

ESCACS

nent), núm. 22,

i Blasco

Juanes

La Música

aquesta data són els següents:

Montserrat B. B. -Sabadell.

Davant els Campionats de

estatge,

(abans Po¬
primer, escala es¬

Miret,

para per

En el mateix edifici hi ha el Círcol Gimnàstic Barcelonès. Dita enti¬
tat està Instal·lada » l'escala dreta.

nou

entrenar-se els socis al
carrer
Joaquim Costa

Aguilar,

El partit
la tarda.

d'ésser un fet intranscendent,
Ja que segona se'ns digué, s'anaven
a prendre acords que interessaven a
fons la bona marxa de l'organisme
i fet l fet del bàsquet en general.
Però es tracta tan sols d'un re¬
tràs momentani i d'aci uns quants
dies veurem quina solució donen a
la qüestió els àrbitres.

a poder

Santboiana.

8.

d'Arbitres,

completament instal·lat, per

Vilar, Bisbal II, Ma

nuel. Riera, Bisbal I, Garrigosa, Ma
soni, Nuvials, Balcells i Déu de la
Barcelona; Pui.^devall, Gual
NicoUet, del Cornellà; Valls, del Jo
ventut; Sancho, de l'Universitari.

L'Assemblea que ahir havien de
celebrar els elements del Col·legi
d'Arbitres de la Federació Catalana

del «Barcelona Boxing
comunica que el local
social de dita entitat ha
quedat Ja

Se!ïias SÀleu,

Aties - Escletxes.
Aeronàutica - Calella.
U. S. Cornellà-U. G. E. Badalona.

LLUIS MELENDEZ

Nou domicili

Avui, al camp de Les Corts, ejugarà un partit de rugbi entre el
possibles seleccionables que, repre
sentent Catalunya, han de Jugar e ■
dia 24 a Roma, amb l'equip naciona
italià i l'equip del Barcelona.
Els homes escollits, i dels qualha de sortir l'equip nostre, són el-

del

CATEGORIA

Primer grup
Juventus-U. Manresana.
C. C. Hospitalet - Ripollet.
C. E. E.-Atlètic.

Siguem clars, senyors del «Betis»,
tinguem serenitat, molta serenitat.

Club»

Partit de selecció davant ei
matx Itàlia • Catalunya

BASQUETBOL

zants, la sorollosa desfeta soferta a
Les Corts, sense fixar-se que amb

a

D. C. L0RD0GLUC

dres de cada setmana, de -res a qua¬
tre de la tarda i de deu a dotze de

gar amb l'Espanyol, es va apressar
fer pública una nota, pregant als
s'abstinguessin de fer ma¬
nifestacions de cap mena al camp de
Sarrià, puix que una actitud de re¬
presàlia hagués po^at en entredit
el seu esnerit esportiu.
En el fems de tot, la cosa es veu
ben clara. La directiva del «Betis»
ha buscat la manera de justificar
davant els ulls dels seus simpatit¬

BOXA

U. E. Vilassar

M.

socis que

Vlcenc-Santjoanenc.

17

de regularitat

nadlssa de reglamente
que cs be eiectuant en
cial (Corts. 639).

a

CA¬

Prat-C. S. Manresa.
Barberà, de Sabadell-Provençalenc.
Amics de Terrassa-Europa, de S&-

Bidons

importan'
natació

la

bre de concursants a les dels anys
anteriors, ja que és multa la dema-

quell memorable partit. H «Barcelo¬
na» quan el «Betis» va venir a Ju¬

Premià-Rlpoll.

Dipòsits I

ceritat que cap revelació
s'ha produït entre
francesa.

no

d'esperar mes èxit en qualitat i nom¬

deure, la del

procurar amorosir-les, t la d'una di¬
rectiva inconscient, la del «Betis»,
per tal de mirar de justificar
la desfeta en arribar al seu pals, es
va dedicar a tirar carn a la fera, I
atiar el públic, desil·lusionat per la
desfeta soferta per l'equip. Tambe
aquesta actitud dei club andalús des¬
diu de l'adoptada pel «Barcelona»
en
tornar de Sevilla, després d'a¬

celebrar:

-

seu

que,

Ràpids-Poble Sec.
Sant

La prova

«Barcelona», que en tornar de Se¬
villa, en lloc d'agreujar les coses va

desplegar

CAMPIONAT DE
TALUNYA AMATEUR
Partit

diferència. La d

conscient del

__va

hibit el
LE8

vinent amb
motiu del mat:
França-Espauya. A part de tot t
ressenyat cal anotar amb tota sir

liai

que té organitzada Stadium Moto
Club per al dia 24 d'aquest nes es

barcelonista va dedicar al «Be¬
tis»? No, certament, no. Aci no es

perd el control d'ell mateix.
Hi ha cosee, però, que no tenen
explicació possible. Ningú no pot
creure
de bona fe, que sols amb

Iluro-Martlnenc.

EL

en

blic

íe

La Plana-Ma¬

a

sàpiga els resultats de la classiflca-

ells. no
tenia per

gons

de 26 anys i neden els 60 me
un temps Inferior a 31 se
gons. Es. doncs, un equip ràpid qu
pot amb el temps arribar a posseí
una homogeneïtat 1 una «souplesse
extraordinària, la qual pot permetr.
França
de situarle en
bon lloí
respecte a futures actuacions. N<
dubtem que els primers a aprecia:
el Joc d'alguns dels esmentats «es
polrs» seran els espanyols, Ja que é
molt possible que slnclogui algui
d'ells a l'equip de França que e
desplaçarà a Barcelona el 13 de ju
tres

to

en

l'Estadi el resultat

públic que es limità a
jugadors i a dedicar algun que

altre escàndol als sevillans quan ho
creia convenient, els ha fet perdre
la xaveta. El públic de Les Corts, se¬

(Balaidos)

Ferrol (Inferniño) : Ràcing-Baracaldo, Vfflaverde,
La Corunya (Rïazor) : D. Corunya-

ra

La prova de regularitat
«Stadium Moto Club»
alentar als

«Betis».

Tots els esmentats nedadors tene:

menys

M0T0RISME

seus

PRIMERA OIVISIO
Barcelona (Can Ràbia) : EspanyolSevilla, Escartín.

Barcelona

Avui III Trofeu

traordinària. Cal, doncs, preocuparse seriosament d'aquest assumpte si
hom vol veure en lloc ben destacat,
en les vinents Olimpíades, els oolors
de la nostra gloriosa ensenya. ¿Es
milloraran els temps en el que falta
Així1 ho
'
i l'estiu? i
h" desitgem.

partit Barcelona-Betis dels pas¬
sat diumenge, a Les Corts, ha tin¬
gut la virtut, o el que sigui, de fer
perdre els estreps als directius del
un

Barcelona, Escullera de Llevant.

BARCELONA

MANUFACTURA

a

preparatòria
vespre, a

ADVOCAT

Simó Oller, 1

Partits

nància amb la situació actual de la
natació catalana i davant la proxi¬
mitat

lamentés molt vivament tot el suc¬
ceït i féu avinent a les persones en¬

Lactuació del públic de Les Corts,

.

Escolars

—...?

Serenitat, senyors,

Divisió

Granolleí-s-Sant Andreu.

Universitaris que tindran lloo del 10
al 15 del proper agœt, a Budapest.

JOSEP

el

Horta-Terrassa.

Escolars

J.

d'avui, acaba
Torneig de la Segona

Amb la jornada

Europa-Sants.

-

Quan

El

represen-

primers acords presos fou

concedir

cretari

BARCELONA

Atlètic,

Ros.

senyor J.
Un dels

Telèfon 23544

BARCELONA

deració Catalana).

1935.—San Sebastián:

EL CAMPIONAT DE
LLIGA

Granada:

.

CARNISSERIA

SL 8EU

més

«es

possiblement el que

tingué Uoc el mes

ració

Hércules, Montero.

arxiver, C. N.

JOSEP

tal de poder anotar una victòria
a les anteriorment assolides.

Pujol.

1983

tari,

Mont-Sió, núm. 11

per

Glrona, Ostaler.

la

CASA

Relleus 5x60 (segon
Relleus 4 200 (primer

grup). A les 11'45: Intent de rècord.
A les 12:
Water
polo (r~J
grup). A les 12'35: Water pol
gon grup).

ADVOCAT

OLIVES

decantem

d'això s'ha
polr», que serà

es

carregades de posar-hi cura que rà¬
Guipuscoana).
qual en aquesta ocasió, en conèixer 1922.—Alacant. Miquel Peña (Fede¬ pidament s'organitzés un entrena¬
ment metòdic per tal de no incór¬
el recorregut i al mateix temps des¬
ració Guipuscoana).
prés de les seves darreres actuacions, 1923 —San Sebastián, Amador Palma rer altra vegada en uns resultats tan
contradictoris a les aspiracions dels
fa que hom doni com a segur que
(Federació Biscaïna).
el notable corredor tortosí renovi el 1924. Madrid, Josep Andía (Federa¬ senyors federatius. A més fou tra¬
mesa una severa amonestació a tots
títol de campió d'Espanya, que amb
ció Guipuscoana).
els nedadors en general, especial¬
tant magnífica forma conquerí el
19a5—Barcelona, Amador Palma (Fe¬
ment a aquells que participaren a
darrer any.
deració Biscaïna).
l'esmentada reunió, per tal de millo¬
No per això ha de resultar-li fàcil
1926.—San Sebastián, Miquel Palau rar els minsos resultats obtinguts en
la victòria al tortosí, tota vegada que,
(Federació Catalana).
llurs activitats esportives. 1 tots ells
en cas d'aconseguir-la, tindrà davant
1927.—València. Amador Palma (Fe¬ prometeren esmenar-se en el succes¬
seu adversaris de gran classe, com
siu
deració Biscaïna).
són Andreu, Garcia, Coll, Cilleruelo,
Seguint el seu programa de pre¬
Borràs, etc., els quals li lliuraran du¬ 1928.—Santander, Artur Peña (Fede¬
paració pre-olímpic, la F. F. N. "
ra
batalla per tal de classificaré
ració Biscaïna).
una altra reunió, que
organitzà
entre els llocs d'honor.
1929.—Gijón, Jesús Oyarbide (Fede¬
gué lloc a Tourcoing, el 10 de febrer
Respecte la classificació per e- ració Biscaïna).
quips, la cursa es redueix a un duel 1930.—Vigo, Joan Ramos (Federació passat En el transcurs d'aquesta re¬
unió
s'obtingueren
marques
molt
entre Guipúscoa i Catalunya, en el
Castellana).
qual, degut a la formació de l'equip 1931—Barcelona, Artur Peña (Fede¬ mé3 acceptables que les últimament
registrades. Es classificà el mateix
català sembla que ela guipuscoana
Diener a primer lloc en els 200 me¬
ració Biscaïna).
portin un lleuger avantatge.
tres
lliures amb el temps de 2 m.
Catalunya compta en l'historial de 1932.—San Sebastián. Miquel Cialces. 8-10 i resultà batut així el rè¬
21
la prova un major nombre de vic¬
ta (Federació Guipuscoana).
tòries aconseguides damunt les al¬ 1933.—Barcelona,
Andreu cord d'Alsàcia. Malgrat tot del
Manuel
sultat d'aquesta Jornada se'n <
tres regions, i és d'esperar que en
(Federació Catalana).
aquesta ocasió els nostres represen¬ 1934.—San Sebastià, Jeroni Joan (Fe¬ prèn que els nedadors francesos
estan actualment en una forma
tants posaran tot el seu interès per
ens

Iturralde.

A les 11'25:

JUANOLA

Jeroni Joan, el

s'establei-

jania de les marques qu:

desplaçarà a l'esmentada duta:
la reunió pre-olimpica que
tel de demostrar les seves habí
de gener últim, a per
litats en el joc de conjunt La com
la piscina de la Gare, els «espoirs»
Catalana.
posició
de l'equip anirà a càrrec del
francesos de la natació se'ns presen¬
1917.—Madrid, Pere Prat (Federació
taren en baixa forma. Aquesta im¬ water-polistes següents, els noms del.
quals en majoria són conegudissim:.
1918.—Barcelona, Víctor Errauzquín pressió fou corroborada en presen¬ per ésser destacades figures Inter
ciar la cursa dels 200 metres lliures,
(Federació Guipuscoana).
la qual el millor nedador, Die- nacionals: Delporte, Joder, Lefèvre
(Federació Guipuscoana).
emprà el temps de 2' 32'' 8-10. Diener, Busch, Borooco, Jund (su
1919.—San Sebastián. Juli Domín¬
Això motivà que la Federació, de¬ pients: Cremers, Meta, Artchinlkoft
guez (Federació Castellana).
Benoit).
1920.—Bilbao, Juli Domínguez (Fede¬ cepcionada pels resultats obtinguts,
HISTORIAL DE LA PROVA
1916.—Madrid, Pere Prat (Federació

els atletes del Bar
Miquel.
Com a favorit L per tant, com a
ració Castellana).
guanyador de ten important prova, 1921.—Santander, Josep Andía (Fede¬

s'han desplaçat
celona Gràcia i

braça (pri¬

100 metres dors .segon

grup).

JOAQUIM

Cami, Joan, Mir, Miró i Mur. Con¬
tràriament al que s'havia dit, no

Primei

11:

les

A
mer

AO00 pessetes.

_

selecció Andreu, Borràs,

Formen la

grup).

A

am»ls, correspondrà
gratificació «municipal»,
de

country.

català de
participarà

d'Espanya de cross¬

el Campionat

en

sortí cap a

grup).

A les 10'55 : 200 metres

pessetes

Abans d'ahir al mati
San
Sebastián l'equip
cross
que aquest mati

crawl (pri¬ cing de Santander, S teImbor.
Madrid
(Metropolitano) : Atlètto-

100 metres braça (se¬

A les 10'50:
al

grup).

de

metres crawl (pri¬

grup).

er

tudiants lliures.

«oficials»,

d'aques¬
matinal és el

L'ordre i horari de proves
ta

mer

sous

del ma¬

Catalunya.

Bances, de les Facultats on estiguin
matriculats, per a examinar els es¬

A

dos quarts d'onze

a

del Concurs d'Hivern amb l'actuació
dels equips B. 1 D. dels dos grups,
en el transcurs de la qual Mary Ber¬
net del C. N. Atlètic, intentarà mi¬
llorar el rècord d'Espanya dels 400
metres dors femení, que detenta Ma¬
ria Aumacellas, de Granados del Ca¬
noe N. C., de Madrid, en 7 m., 28 s.
i 2-10 i establint a la vegada el de

promès l'ex-comissari senyor Prieto

I.

BARCELONA

N.

ri, a la piscina del C. N. Barcelona
tindrà lloc la corresponent jornada

Per exemple, una escala de grati¬
ficacions com aquesta, o una al¬
tra:

mna

C.

Interessant sessió del Con¬
curs d'Hivern i l'intent de rè¬
cord per M. Bernet, del
C. N. Atlètic

Ves «nacionals».

.4.000

BRAU

J.

suggerències que

«Són moltes les

——-

.•ó di

Lliures.—Ens

publicació de la se¬

han estat rebudes a la aecretaria.de
l'A. E. L. sobre les gestions que han
de reaUtzar-se perquè estudiants lliu¬

raó el que tots també poguessin
comptar amb idèntica i compensa¬

is»*—'—" —

d'Estudiants

Reunió

2-073

resultarien

anuals per a cada

coratge, intentarà donar la rèplica
a
la recordman d'Espanya M. Aumacellas. ¿Aconseguirà aquesta jo
veníssima nedadora el seu prr-*-"

les

cial de Barceiona-ciutat, el total que
en gratificacions distribueix el nos¬
""3

tre'l anteriorment la campioníssima
Carme Soriano, no podent-ho por¬
tar a terme en produir-se una lesióial peu pocs dies abans de la cursa.
Avui Mary Bernet, avançant-se l
donant proves de posseir un gran

rar

nals» i de grup.

Repartit

cobren de l'Estat sous

mestres que

1.347.500

tificacions» als mestres:

Ajuntament,

poden

soltera, d'un matrimoni sense filu
o les d'una llar amb familleta me¬

1.500

tre

família

ésser
Iguals les necessitats d'un solter o

15.000

En resum, en el pressupost
(
vigent hi ha per a «gra¬

per

de Lasarte

Aquest matí, a l'Hipòdrom

Mary Bernet intenta¬

de desaparèixer.
¡31 el treball professional cs sen¬
siblement igual per a tots els mes¬ rec de la coneguda nedadora del O.
tres! i Si tots, també, tenen les se¬ N. Athlètic, Mary Bemet. Aquesta
ves necessitats familiars i socials.
gestió és d'elogiar ja que ningú no
¿Què n'hem de fer que ad tin¬ ignora la voluntat i fe que l'esmen¬
guem companys que disposen d'au¬
tada nedadora posa en els seus en¬
to de propietat si en tenim altres que trenaments. Entre ies circumstàncies
passen mil angúnies per tal d ar¬ que travessa avui dl* la natació,
ribar a fi de mes?
destaca la pugna entre Catalunya i
Tots bornis, mai de la vida. Tan¬ Castella per a ostentar la supremacia
tes diferències, tampoc. Justicial
nacional, i estant aquest record ac¬

de

ficació».

«munici-

setes, se'ls donin 3.000 1 5.000 pes¬
setes de gratificació, i en cama no

l'objecte que tos una joiosa
l'eescola popular gratuita»

tat
paga
malament
Essent «¡vi, doncs, els

10.000 pessetes

terrible enormitat que te¬

es

instal·lades en les grans

de 1.000.

nim a Barcelona, que a
cials amb sous de 8 000

gratificacions». Nosaltres,
digué, tarem que els mestres «na¬
cionals» s'abstinguin d'una mane¬
ra absoluta de «cobrar retribucions
(escolars». Però, reconeixen que l'Estema

de 8.000 i 9.000 pesse¬

perquè no

Barcelona
l'Ajuntament barceloní

sous

per amunt, no tindran,
la necessiten, gratificació

municipals als mes¬
tres «nacionals» de
Amb
realitat

Á

III.

tes, una gratificació
TV
I als sous de

Entre els nedadors novells es dei
piscines
ciutats fran¬ taca l'estrasburguès Jund, el qua'
probablement farà parlar molt. E
ceses, la natació durant l'hivern no
un
perfecte jugador de water-pot
és pas prou apreciada i ben conce¬
ensems que posseeix una inteHigèn
buda per la majoria dels nedadors.
eia de joc molt completa 1 d'una efi
Durant els mesos que el fred es fa
icia segura.
sentir més intensament, els entrena¬
La pròxima reunió tindrà lloc a
ralenteixen notablement
ments es
16 de març vinent Amb mo
i justifiquen amb tal motiu la mit- Lió, el
tiu
format un equip

obstant les nombroses

No

ATLEÏISME

NATACIÓ

LES

A

PER

PREPARA ACTIVAMENT
OLIMPIADES DEL 193t

ES

FRANÇA

nuel
Clausells;
adjunts,
senyo
Adela Lobo de Vidal i Josep Cabr

Oliva;
assessor
artistic,
Robí..
Gerhard, i assessor tècnic, Enr.
Roig.
D'aquí a pocs dies tindrà efecte J
sessió inaugural que revestirà, r.
cr.l dir-ho, pel seu excepcional intt

rès,

una

l'actuació

;

veritable solemnitat Ja qu
dels

«Discòfils»

excel·lu

manifestació artística forç >.
actual de la vida de la nostra clucom una

la humanitat

193»

DIUMENGE, » DE MARÇ DEL

ECONOMIA SOCIAL

que té o ha

Exemplaritat de les Caixes
d'Estalvi Popular
L'home no és fort sinó mitjançant del nivell normal que de dret els
la unió amb els altres homes. Aban- pertoca, s'esfondrarà sense contem¬
Uonat a si mateix és la més feble placions al més petit buf d'una vende les criatures: Aïllat acaba amb
Cal anar a la unió de tots els ho¬
la dignitat humana i retrocedeix a
la barbàrie. Aquest fet que la His¬ mes. Es l'única manera si volem sal¬
tòria ha demostrat ésser cert, no as- var-nos del naufragi universal. De¬
eoleix fer-se entenedor a molts fensant el proïsme és com ens de¬
pensaments humans, i és una de les fensarem nosaltres mateixos. Si

LES LLETRES

L'escriptora
en

russa

llibre

un

les

viatge a la
més han contribuït a tenim, o tinguéssim un esperit obl'enderrocament de civilitzacions i de servadof ens hauríem donat compte
No és gaire freqüent—gens, mi¬
que malgrat les crisis econòmiques, llor
cultures.
dit—, que els que sota el tsa¬
Si cerquem en els nostres dies el malgrat els daltabaixos polítics, a pe¬ risme ocuparen a Rússia llocs de
pri¬
motiu que ha produït el malestar sar de les profundes divergències que vilegi, tornin al que fou en altre
econòmic del món internacional, veu¬ divideixen la nostra societat, els que temps escenari del seu esplendor.

que ha estat l'afany dlsolar-se s'han salvat dels desastres i no so¬ La gesta del protagonista de «Los
les nacions, d'alçar barreres duane¬ lament salvat sinó refermat en les enemigos de la mujer», de Blasco
res que fessin impossible llntercanvi seves posicions
afiançant la seva Ibàïïez, no és gaire fàcil de dur a la
entre les unes i les altres, els nacio¬ potencialitat són les institucions de pràctica sense pendre mal. Tanma¬
nalismes utòpics que no han volgut caràcter netament econòmico-social, teix, una dama. Irina Skariatine, ha
reconèixer la interdependència entre cooperativista o mutual.
complert, sembla, aquesta perforEntràrem per una «gestió particu¬ mança i l'ha descrita en un llibre:
els estats, 1 la supèrbia d'aquells que,
creient-se forts, no han acceptat la lar a l'edifici central que a la ca¬
col·laboració dels altres, i han arri¬ pital de Catalunya posseeix per al
bat a la follia de pretendre dominar, desenvolupament de les seves acti¬
vitats la Caixa de Pensions per a
no solament l'economia dels pobles,
sinó les consciències dels ciutadans. la Vellesa i d'Estalvis. Un ambient
diferent del que estem avesats a
No és pas així com gustarem de
viure. Gent fent imposicions, ama¬
la pau que els politics cerquen de¬
bilitat per part dels funcionaris, es¬
bades. No és així com solucionarem
tadístiques demostrant l'índex crei¬
els problemes socials, polítics i eco¬
xent de les operacions 1 del balanç,
nòmics.
L'única solució, 1
a
la
fascicles propagant la valor de les
qual els uns per egoisme 1 els al¬
tres per ignorancia, giren les espat¬ petites coses, de les petites renún¬
lles, està a cultivar per a tot l'espe¬ cies, dels petits sacrificis. I el pú¬
rit de cooperació, de fraternitat. No blic, els imponents, sense donar-se'n
compte convertint-se en solidaris, en
que aquest esperit sigui reflexat en
documents, sinó que tingui vida, que cooperadors, en actius propagandis¬
tes de l'esperit d'unió que fa la for¬
es faci palès per mitjà de la bona
voluntat entre els homes en el seu ça. I resultat d'allò, no sols la ri¬
viure de cada dia i de cada moment. quesa econòmica que per a l'econo¬
mia de Catalunya representen els
I és que el malestar no és úni¬
set-cents milions estalviats per cen¬
cament en les relacions internacio¬ tenars de milers de ciutadans cata¬
nals, sinó fins i tot en les relacions lans, sinó aquell esplet d'obres so¬
nicolau ii
més simples com les familiars, i en
cials benèfiques que sosté la Caixa
rem

les que la succeeixen, com les mu¬ amb
part dels seus sobrants admi¬
nicipals i nacionals.
nistratius.
I a la nostra terra, aquesta con¬
Aquell
ambient,
aquell
esperit,
ducta
esbojarrada, de content jo aquella potència creadora capaç d'a¬
content tothom, ha fet un gran nom¬ germanar la voluntat i els ideals dels
bre de prosèlits que la practiquen homes són els que manquen en mol¬
amb una constància digna de millor tes de les obres 1 activitats de la
causa 1 de millors principis. No es nostra terra i de tot el món inter¬
para esment en el fet que la misèria nacional. Aquest exemple de les Cai¬
1 la pobresa dels uns reflecteix amb el xes d'Estavi Populars és el
que hau¬
temps damunt el benestar dels al¬ ríem de prodigar a través de totes
tres, amargant-los i íent-los-hi cedir les nostres actuacions.
El dia que
per la força, allò que graciosament això esdevingui s'hauran acabat les
haurien pogut facilitar. Malaventu- lluites entre els homes,
per a co¬
rats d'aquells que pretenen treure mençar l'imperi de la veritable lli¬
fruits de la desgràcia del pròxim per bertat i de la veritable justícia so¬
enlairar-se.

Els fonaments són cor¬
cats 1 tota l'estrada que els aixeca

cial.
CARLES MORELL

la junta...

>

La Justícia
Tribunals.—El de la Secció Terce¬
ra ha
mesos

condemnat per estafa, a cinc
d'arrest major un «curandero»
de Sqns anomenat Joan Vila i Co¬

«Diario de Madrid» publica
qual exer¬
cia l'acusació privada el Col·legi de conversa tinguda, després de la Jun¬
Metges de Catalunya, representat pel ta de l'Institut de Sant Isidre, entre
el seu corresponsal a Barcelona
procurador senyor Folch 1 Roig. i
defensat per l'advocat senyor No¬ baró de Esponellà.
De dita conversa copiem el
guer i Comet.
següent
en una causa en la

és

reincident

tros:

per

—¿A qué tribuye la negativa del
or Cirera —que al comenzar su
partido prometió dejar la presiden¬

cia del Instituto tan pronto pudiese
parecer poco limpio su doble papel—
a
abandonar la dirección?

Juli Garrido.
demanà per al processat
la pena de 175 pessetes de multa.
s

El fiscal

—Es la única fuerza con que
cuen¬
ta aquí: su baluarte. Muchos Comi¬
tés del partido se le han Insubordi¬
nado e intentan depender
de Ma¬
drid directamente. El único
agluti¬
nante —espejuelo agrícola— qu
queda es el Instituto de San Isi
pero... ¿se aclara su postura? ¿Y la
del vicepresidente, Sr. Torrens, ade¬

TERCERA SECCIÓ
Exercici il·legal de la medicina. —
Comparegué Joan
Mourade, acusa
de l'al·ludit delicte.
El fiscal sol·licità per al processat

QUART

delegado de Trabajo? Como vi¬
cepresidente representa a patronos:
como delegado..., si lo
fuera de Mú¬
sica o de Poesia..., pero de
Trabajo,
dirimiendo asuntos entre patronos y

dV-'demnització.

obreros..

—

llardamente,

Ha

Aute

processament contra un
d'autoòmnibus. — El Jut¬
14 ha dictat aute de
pro¬
cessament i presó contra Serafí
Pe¬
ra Ayxelà
conductor d'un cotxe de
la C.G.A., autor de
l'atropellament
1 mort d on
nen, fet ocorregut a l'Avinguda del 14 d'Abril.
De la topada de la
carretera d'Es-

J'a<?vocat

que representa
la família de les dues
víctimes de
de latroPellament
d'un auín autoòmnibus a la car-

at

'

ha Pintat
demanant la

un

respon-

Per valor de 180.000
pessetes, «1 ensems
sollicita que, apro-

W**» del Soniffi
díàrf^fpnr
responsable súbsi™ «ï

d!smnibusa companyla
Sumari conclús.

general

El sumari

—

5 ** ComPanyia

Aquesta

Tribunal

causa

es

de

que

terior
en

els

moscovita,

poden

destriar-se

dos grans grups: Els admirats 1

defraudats, de bona fe

tres.

Els

cassos

equidistant® són
els

com

detractors

uns

tan

1 al¬
es¬

sistemà¬

tics.
En l'autora del llibre que comen¬
tem cal registrar un valor autèn¬
tic. Tot 1 donar per descomptat que
a una dona aristocràtica no la
pot
plaure la visió de conjunt de la Rús¬
sia d'avui—1 això, naturalment, ho
seva

ploma—també palesa
freqüent entre els

altra cosa poc
que militen en la

seva classe: l'a¬
la pàtria, pel damunt
de totes les calamitats 1 els
abismes
Ideològics. Aquest estat anímic que¬
da reflexat en el diàleg
que sosté
l'autora amb un alemany. Ja de re¬
torn. Aquell li diu:

immens

mor

a

—Sembla mentida que ploreu en
abandonar un país deixat de la' mà
de Déu.

trograd i,

encara, Petersburg). Avui
hi ha trobat instal·lades acadèmies i

Amb el seu marit, al qual
deu la possibilitat del seu retorn als
llocs de la infantesa, visità el Palau
d'Alexandre 1 el guia els ensenyà la
porta històrica per on sortien els
Roma noi
ra
'aprendre el seu viat¬
ge a la mort. Al costat de la flema,
una mica infantil del seu Vic—ella
anomena aixi
l'espòs — 6'enfronta
amb el retrat del seu besavi,
el prín¬
cep Paskevic. Vol tocar-lo 1 una se¬
vera
admonició del guia li
recor¬
da que allí ella no és res...
museus.

.

El

marit, Vic,

seu

va

terra, la

darrera meu!

meva

gent, allò

la

seva

dona té enterrats

país. Així,

recolzava.

Va

viure a Rússia fins
al 1922; això 11
permeté ésser tes¬
timoni presencial de l'època més du¬
ra
de l'anomenat «comunisme
de
guerra». En aqueU trasbals desmesu¬
rat els seus pares varen deixar
la
vida.
Emigrada, va emmaridar-se
amb un

passà
keslec.

nord-americà, 1 la comtesa
Wladimirovna Keller,

Irina

russa
a

ésser Mistress Víctor F. Bla-

quan

El

dia

la han despreciado.
se

15 d'aquest

en

VENDA

aragó, ♦»

reportatges d'una agudesa extraor¬
dinària. Domènec de Bellmunt, ós

sa

cent

el

rigor

envers

els

el

benestar
perdut
l'esdevenidor de Rússia, però, en
canvi, dulcificar una mica el rigor
a

amb els russos a la manera d'Irína,
avui mistrers Blakeslec, que tenen
tantes ganes de reconclllar-se amb
la pàtria com els enamorats sincers.

Perquè

com a

enamorats

«Incerts, l'es-

vella

l

Nova

Canuda, 31 (baixos Sala Mozart)

vinrp

l'art.

aran

a

DOMENEO
un

gran

DE

periodista,

BELLMUNT
com ho

és Fran¬

Madrid, però en un altre aspec¬
te. Quan hom faci història del nos¬
tre periodisme no podrà pas passar
per alt aquests dos noms.
A més dun gran periodista, Do¬
mènec de Bellmunt excel·leix e
—
cesc

gènere tan difícil

com

és el c

l'antologia—, és una fita magnífica.
Domènec de Bellmunt, ben dispar i
amb una altra tònica, és també ex¬
En aquest nou llibre que ari
ofrena el contista, no el literat, s'ha
fet un xic enrera per a deixar pas
al repòrter, al periodista. En «Ho¬
mes de la terra». Domènec de Bell¬
munt ha aplegat unes breus biogra¬
fies —algunes massa breus— d'ho¬
mes 1 dones de Catalunya, polítics,

artistes, actrius, boxadors. Tot aquell

El bon enllumenat és una de les bases més
sòlides de l'èxit de qualsevol establiment

{Perene...

dóna la sensació
de modernitat i
netedat

tota

classe

l'atenció del
transeünt i l'incita
a

comprar

Si vostè

Werner Spiller, Joan B. Hessnuy 1
Paül Werner que es serveixin pas¬
sar
per les oficines del citat orga¬
nisme tots els dies feiners d'onze del

ADMINISTRACIÓ

de

Santiago Morey
—

neules de Nadal i

barcelona
Encàrrecs a lee

Espeolalitat
per

.

no

està

sa¬

tisfet del rendiment
del seu enllumenat,
demani el consell
d'un expert de la
nostra Secció d'Il-

Professional.

galetes.

luminació, que li fa¬
cilitarà, sense comp rom is de cap

Sala de
Demostracions d'Il·luminació,
carrer Girona, r».* 1

valuoses in¬
dicacions i projectes

(Telèfon 16545- int. 514)

dernització.

Visiti la nostra

mena,

per a

la

seva mo¬

únioa

gelat*

telefon 32629
vlnt-l-quatre hores

somiava veure el
seu oficL Va en-,
i en mo¬
rir el seu pare, va lliurar-se de
ple
a la literatura. Els seus primers tre¬
trar

Vernet

lescent

contemporània,

France», de la qual publicació
ésser un dels fundadors.

gué

Va pertànyer a l'Acadèmia
Goncourt, 1 fou alcalde de Chauversos.

mont.
Les seves definicions, que es feren
aviat populars, retraten el seu ca¬
ràcter. Segons ell, la
papallona és
«una lletra d'amor,

doblegada

«una

un

Un 8333333333333^33 fins l'in¬
finit
Com a mostra de l'estil humorís¬
tic del gran escriptor, reproduirem el
seu treball «El
garipau».
mes.

«Nascut d'una pedra —diu — viu
dessota d'una pedra t en ella s'hi
farà la tomba. El visito sovint i cada
vegana nue aixeco la pedra tinc por
de trobar-lo o que no hi sigui. I
sempre hi és. Amagat dins d'aquell
sac net
completament seu, l'ocupa
del tot, plenament Inflat, com la bos¬
sa d'un avar. Que una
pluja el faci
sortir 1 avançarà cap a mi. Dóna
uns saltirons "Asats i s'atura damunt
les seves cuixes 1 em mira amb els
ulls vermellencs. Ahir em va faltar
el tacte.
—Pobre amic meu—vaig dir-li—,
no
voldria apenar-te...
Però, Déu
meu

Va

Paris investigant arxius per a un
treball que s'ha imposat de resultes
d'unes relacions estudiantils que 11
feren perdre
la virginitat sense
amor, fortuïtament, Der una sororesa de les «algues roges»:
relacions
a

un

demà

ncr

havcr-se rebel·lat

Compañía Barcelonesa de Electricidad

seus

fer oblidar

amors

..

malaurats.

Uns mesos ? Paris, sense que la nar¬
ració en reflecteixi
cap
ambient,
com

no

sigui amb algun gal·licisme,

1 Marina retorna a Barcelona a re¬
collir la seva mare de l'hospital; viu
amb ella i s'aplica a cosir per gua¬
nyar-se la vida, tot servant el seu
amor a Jaume, al qual no ha tornat
a
veure, però al qual Ja perdona.
Isabel també ha retornat a Barcelo¬
na; es veuen amb Marina, es con¬
horten de llur vida mancada 1, sen¬
se altra cosa, el lector es troba amb
la paraula «fi».
Potser davant d'aauest «fi»
ens
hem explicat, més
clarament
mai, perquè són tan extenses

que

les

obres de Dickons, el mestre dels mes¬
tres de la novel·la. Podria ésser, pe¬
rò, que Maria Teresa Vernet hagués
posat aquest «fi» en haver escrit un
nombre de quartilles suficient per a
un volumet de «A Tot Vent», quan
tot Just acabava de dibuixar de mà
mestra els dos factors neuràlgics de
la novella. Aixi és com podríem con¬
siderar «Les algues roges» com el
primer acte d'una novel·la promete¬
dora, l'acte JtelBçàció, i esperar que
es torni a alçar el teló per a fruir
de la veritable novella, la
novel·la
numana, la que niumaliiaarà aquella
Marina que, estimant Jaume amb
bogeria, no sent mai l'enyorança de

haver-li quedat un fill seu, i hu¬
manitzarà Isabel fent-li arreoonar
les disciplines tatektxkuais que, e:i
darrer terme, no són sinó una ate¬
no

nuació de

les

deixuplines de

racló, 1 la despertarà

a

mace-

l'amor

au

tèntlc, tant si és'directe per l'hom,
que, fent-la mare, li ofereixi l'objec¬
te, com si és indirecte, és a dir, com
si, en el cas de no presentar-se l'ho

ha de desviar els seus instints
connaturals d'amor envers la
hu¬
manitat que sofreix i que cal redi¬
mir de la ignorància 1 de la dolor.
L'edició de la Biblioteca «A Tot
Vent», tirada per Clarassó, correcta
1 acurada com de costum.
G.
me,

n'ets de lleig!

la seva boca pueril 1
dents, d'alè càlid, i em contes¬
tà, amb un lleuger accent anglès:
—I

tu?...»

Que els que vegin, aquests dies, el

nnnerdo-

tent de suïcidi hem retrobat la fortitud literària de la Vemet de les
nostres esperances.)
Fracassat
el
suïcidi, Marina és recollida de l'hos¬
pital per Isabel, la seva amiga del
tenis de Barcelona, la qual es troba

i que
obrir

sense

....

nable; per la qual cosa l'abandona 1
que Marina es tira al riu. (En les
in¬
pàgines de .'rfta: ^jnamt.i, i

l'aranya:

de

cabells.» Més humorísti¬
ca és la seva nomilar definició
de
la puça- «un gra de tabac amb res¬
sort.» I la coneguda de les formi¬
gues: «Cada una d'elles s'assembla
al número 3. I són moltes, moltíssi-

investigació

enaanv

la

net'ta mà crispada damunt un

manvoc

familiar, Jaume s'assabenta del que
com

per

meitat, que cerca una adreça de
flors». Definició poètica i delicada
que contrasta amb la de

cultura ni eincr'ó; "renega, beu, fu¬
i es
maquilla exageradament.
No estima.-'Aleix i, com una mena
de dignificació als seus propis ulls,
s'enamora boiament de Juame, 1
fuig
amb ell a París. Jaume creu fer-se
er.càpol amb una dona casada que
ho abandona tot pel seu amor.
cordera

èxit.
produir quinze oores, ae les
una d'elles, «Les Roses», és de

un gran

Va

quals,

és

d'idil·li fins que, pe_

va

«Poil de carotte», excel·lentment
traduïda al català amb el nom de
«Pèl de panotxa», fou l'obra
que vp
fer-lo cèlebre. Va aparèixer l'any
1894, i la critica el saludà com un
nou valor en la literatura
mundial.
La novel·la fou adaptada
pel propi
autor al teatre, l'any 1900, i obtin¬

sosté el pressuDost
la casa 1 que
potser es casarà amb Marina a la
mort d'un oncle que sembla que 11
ho priva. Marina és una noia sense

mesos

Normal,

balls daten del 1886 i revelen en ell
humorisme amarg que no aban¬
donà mal en la vida.
El seu estil és original Conté una
barreja d'humorisme 1 d'ironia Im¬
pregnada d'un profund sentiment
humà. Es sec 1 agre, però
sempre
natural. Els seus primers treballs
en
aparegueren
el «Mercure de

quinze anys per una mare proxene¬
ta a Aleix, un nebulós viatjant que

Uns

l'Escola

a

un

que reïx com a síntesi a la plasma¬
ció de dos éssers, Isabel 1 Marina,
dues creacions que podrien aportar
a la novel·la catalana,
fins ara tan
mancada de íídus que visquin èn la
ment del lector una vegada tancat
el llibre, dos personatges perfectes,
en el cas de poder existir la
per¬
fecció fora de la realitat humana.
Maria Teresa Vernet basteix els
dos caràcters de les seves heroïnes
sobre el fet de la pèrdua de llur vir¬
ginitat. Marina ha estat venuda als

Marina els

atreu

tinl, Maria Alamo, Dalmel Delcourt,

de

Teresa

forta disciplina.
Isabel s'esmerça a

petf

l'Hotel

Telèfon 14459
BARCELONA

Maria

una

ue...

Borsa de Treball de l'Ajunta¬
de Barcelona (Passeig de la

—

de

RENARD

fill seguir el

seu

mancat a la paleta el color més do¬
minant en el paisatge.
«Les algues roges» és un fruit cul¬
tivat amb el més modem instrumen¬
tal de la terapèutica novel·lística 1
madurat per una investigació pro¬
funda en la idiosincràcia de l'ado¬

sense

«l

MUMBRU

JULE8
tlsta d'obres que

còpula de la realitat amb l'arti¬

Isabel, org"iinent i potser hon¬
radament, a fondre la seva indivi¬
dualitat amb la d'un home insigni¬
ficant, si bé enamorat, al qual no
estimava. Tant per oblidar la caigu¬
da com per evitar el retorn de les
«algues roges», Isabel s'ha Imposat

Indústria, 11) prega al ssenyors es¬
trangers: Ilsa Bochs, Esperança Bot-

I

_

film «Pelirrojo», basat en la seva
novel·la meravellosa, dediquin un re¬
cord al bon escriptor que va mo¬

.

Crida d'estrangers
ment

novel·la.
La coincidència d'aauest do
el tal «métier», és la reeixida de l'o¬
bra d'art. Per haver-la Ja assolida
en «Eulàlia» i en «El perill», Maria
Teresa Vernet ens féu esperar
en
una obra immediata, si no la prò¬

ma

mes

nmh

s'a¬

que

a l'urani per llur
qua¬
litat natural de radiar espontània¬
ment partícules de llur ésser. Però
cal tenir en compte que el tempera¬
ment novel·lístic no és altra cosa 6lnó un do, i un do aliè del tot a l'ha¬
bilitat literària, «métier» de fer una

comparable, des del nostre particu¬
lar punt de vista, a l'obra d'un pin¬
tor que, cridat a interpretar la na¬
tura en un panorama, 11
hagués

cel·lent contista.

Llibreria

plica al tori i

obra

AUTÒGRAFS, DIBUIXOS,
AQUAREL·LES
i el més important assortiment

METROPOLITANA

l'accepció de radioactivitat

la forma que pot esperar-se d'e¬
lla; ben al contrari: subjecte, tema,
personatges, acció, tot són realitza¬
cions viscudes, sentides 1 reblertes
de possibilitats per a plasmar i
novel·la... 1 tanmateix, la novella
és plasmada perquè, amb tots els
seus
encerts I beutats, la darrera

iLIJBRËl!
Barcelona

Des de les seves primeres
obres
vàrem creure en
el
temperament
novel·lístic de Maria Teresa Vernet,
i diem temperament novel·lístic en

en

8i Carles Riba pogué un dia parlar
de la crisi de la novel·la, podria par¬
lar també de la crisi del conte. En
la literatura catalana escassegen els
bons contistes. Ejclasans,
amb les
seves «Històries de la carn i de la
sang» —dignes, algunes d'elles, de

de GRAVATS de

—

ments que presenta manquin de va¬
lor, o perquè no siguin manipulats

perspicàcia dels dirigents soviè¬
anteposen

talent 1 de la seva portentosa ima¬
ginació. El seu Dare era un contrac-

LES ALGUES ROGES, per
Maria Teresa Vernet.
Bi¬
blioteca «A Tot Vent». Edi¬
cions «Proa»

fici de la dialèctica que engendra la
novella, 1 no pas perquè els
ele¬

no ha estat consumada. Pot¬
s'haurà perdut tot per Irina.
sap sl no faria mal fet l'agu¬

d'estremar

vinguda al món, celebrat fa
dies, ha passat gairebé des¬
apercebut. Va morir jove, als 46 anys,
quan més podia esperar-se del seu
pocs

ALPHA.

la

per

d'aquesta cluta: s'hi

seva

gran

Amb tot 1 no mancar-hi art, en
algues roges», Maria Teresa
Vernet no ha assolit aquesta vegada

ser no

tics

un

«Les

ciliació

que

segurament

fins als estrats on s'escondeix
l'ànima femenina en un embolcall
de reflexos, difícils de destriar pel
sexe que projecta damunt de
l'aguditzada sensibilitat de la dona el
fluid trasbalsador dels seus Instints

cent, malgrat tot, com
protagonistes de «Tovaritx».
Aquesta vegada, però, la recon¬

da

tor, assolirà

dret

tot el

els

Qui

interès del llibre que, com
tots els d'aquest popularísslm escrip¬
èxit.

1910

-

està projectant una adaptació c'e la
cèlebre obra de Juli Renard
Poll
de carotte». Aquest fet ha donat
actualitat a la figura del gra i li¬
terat i autor dramàtic francès l'anecdotari del qual és recordat avui
encara com sl fos
recent la seva
mort.
Juli Renard era nascut a Chalonssur-Mayenne, el 22 de febrer del
1864. El setanta aniversari de la

pia superació, almenys la confirma¬
ció de les qualitats ja albirades en
ella de força expositiva, concepció
profunda, inquisició psicològica i sanitosa valentia per a penetrar de

vayan pro¬

sessions tindran lloc

s

Pastisseria

«cubanos» 1

Interessants. De Domènec de Bell¬
munt recordem contes deliciosos
1

Tot el que ha vist no ha plagut
pas Irina. Però ella no pot odiar.
Ella «detesta l'odi» i així ho decla¬
ra en el prefaci del seu llibre. Es
anada a la terra natal, amb ànim de
reconciliar-se amb els seus; és rus¬

antigua», tema que el senyor Weis¬
sberger domina completament pels
continuats viatges que porta fets amb
l'afanv dp.

„

paciència del pobre Vic...

y

Via Laietana, 59, segon.
Despatx de 6 a 7

de

un

bida la representació de la seva mi¬
llor comèdia «Gore ot Ouma». (El
dolor de la intel·ligència.) Cal visi¬
tar la casa de l'oncle poeta, converti¬
da també en museu, 1 les minucioses
explicacions que la sensibilitat dlrina, recaba del guàrdia, esgoten la

el senyor
Josep A. Weissberger, gran colleccoinista i distingit «amateur» d'art,
parlarà sobre «Asia Menor moderna

es

VIZA
i

Bellmunt és

Tiflis, el poeta traspas¬
sat Griboyedov, resulta ésser de la
família. Aquest poeta fins després
de la seva mort, ha tingut prohi¬

FINQUES

Confiteria

de

fnent cantatriu Mercè Plantada, apel
mateix
conferenciant

tat

Oran elaboració

Domènec

criptor prou popular perquè nosal¬
tres hàgim de presentar-lo. La seva
signatura apareix sovint a la prem¬
sa catalana al peu d'articles
sempre

a

re¬
querien perquè estaven projectant-se matí a una de la tarda, per tal de
tractar d'un
a cinemes de Barcelona 1
important assumpte re¬
de pobla¬
lacionat amb la seva Carta d'Identi¬
cions de la provincia.

J.

de Carles PI i Su¬

o

nyer.

companyada al piano

d'Ai-

—

-

a

que dei¬

Irina Skariatine va viure
l'època
més dramàtica de l'ensulciament de
l'Imperi 1 del sistema social que el

«Figures de Catalunya» limitava el
camp d'acció de Domènec de Bell¬
munt. Sembla que el títol d'«Homes
de la terra» uonà més marge, 1 per¬
meti posar Josep Santpere al costat
de Josep Ciará o de Pau Casals, de

dívol i pintoresc. Es divertida, per
exemple, la irritació del bon Vic da¬
vant la multiplicitat de parents que

—Es el meu!—crida ella exaspera¬
da— No ho compreneu? Es la me¬
xo

Ara publica un nou volum de pe¬
tites biografies i el titula «Homes de
la terra».
Ens plau més aquest títol,
que
permet a l'autor una més gran lli¬
bertat en la tria dels seus biografiats.

Francesc Macià

1864
En un cinema

norme

talunya».

característiques cançons
"opulars franceses, que cantarà l'e-

Der

va cometre el fet no hi
havia l'es.
tat d'alarma ni el de
prevenció
Incautació de pellicules.
El'jutiat de guàrdia s'incautà de 52
rot¬
llos de pellicules de la casa
«Exclu¬
sivas Star Films», en virtut
d'una
ordre del Jutjat núm. 13.
L'aHudlt Jutjat no es pogué fet
amb totes les pellicules
que es

COMPRA

comparteix

no

la tragèdia íntima de la seva mu¬
ller. Més aviat sembla fer-li gràcia
el que ell anomena fogositat eslava.
Junts els esposos presencien la gran
desfilada de tropes roges, quinzè ani¬
versari de la Revolució.
Irina en
surt subjectivament desfeta. Vic, ob¬
jectivament admirat.
Al Caucas 1 a Crimea conviuen
amb els camperols i el
relat, en ocupar-se d'aquests, perd una mica de
la seva tònica trista 1 devé agra-

—

Domènec de Bell¬
munt —en el qual s'alien l'escriptor
de talent i el periodista àgil— pu¬
blicava un volum de petites biogra¬
fies amb el títol de «Figures de Ca¬

les més

veurà davant tl

ordinari, Ja

ses

Ella ha tornat a Rússia—potser és
un cas únic—1 ha revist els
palaus
nobiliaris de Leningrad (abans Pe-

Conferència Club

num.

esCTit

en contaven coses bones o co¬
dolentes. Per regla general, els
Informadors «de visu» de la vida in¬

ens

S.

Dues noves sessions, força varia¬
res, tindran efecte tot seguit a Con¬
ferència Club. La primera, que es
celebrarà el divendres proper, dia 8,
consistirà en una conferència sobre
«Le folklore français», que donarà
l'illustre compositor M. Joseph Cantaloube. La dissertació de l'eminent
compositor de «Le Mas» serà mag¬
níficament il·lustrada amb l'audició

de

TftU?^míi

la vida dels soviets, eren
deguts
la ploma de visitants im¬
parcials o predisposats, els quals, en
sortir de l'antic imperi, dels tsars,
a

a

S.

duciendo más conflictos Jurisdiccio¬
nales— cómo tienen que salir.»

conductor

jat

y

Ya veremos —cuando

conclús el

Jutjat nú¬

4, pel robatori a mà armada
ocorregut a la casa'Sert.
D'aquests fet són acusats com a
autors Joan Soria Lucas i altres.
L'anomenat «Enemigo público nú¬
mero 1», per un excés
d'optimisme
de la policia, també ha estat
proces¬
sat com a suposat
autor d'aquest
mero

palpable contra¬

una

ocasión para abandonarnos ga¬

una

la casa Sert.

estat declarat novament
sumari que instrueix el

Hay

dicción. Nosotros les hemos ofrecido

NOTICIARI
a

Lon¬

R.

La vida i l'obra de
Jules Renard

Fompeu Fabra, Ventura Gassol, Gi¬
ronès —que, en el cop de puny, no
pot negar-se que també és una fi¬
gura—, Rovira i Virgili, Angel Pesta¬
nya, Margarida JClrgu —la gran ac¬
triu combatuda pels
monàrquics selvà
tics—, Joan Casanoves, J. M. LópezPicó, Mercè Nicolau, Fèlix de Pomés, Jaume Aiguader, Carles Solde¬
vila, Jaume Compte.
Aquests noms us donaran
idea
més que les nostres paraules, de
l'e¬

enrera

mas

SECCIÓ

Lesions. — Baldomer
Simarro, acu¬
sat de l'al·ludit delicte, accepta la
pe¬
na de 150 pessetes de multa
i 600

Del robatori

relatius

a

els llibres que coneixíem

ara

palesa la

L'«lnstitut», únic ba¬
luard de la Ceda, a
Catalunya

AUDIENCIA

El susdit Vila
segona vegada.

Fins

una

*

llado,

«Flrts to go back», aparegut
dres, l'any passat.

U.

Temps

tingut una popularitat,
aquest llibre: en aquest

rès de l'obra ens el donen els noms
dels biografiats: Carles PI 1 Sunyer,

ria Catalònia. Barcelona.
4

Irina Skariatine, descriu
seves
impressions d'un

lloc en

un

llibre, que és una continuació
de
«Figures de Catalunya», i al qual
segurament seguiran altres. Llnte-

Una aristòcrata en terra LLEGINT
HOMES DE LA TERRA, per
soviètica
Domènec de Bellmunt. Llibre¬

que

causes

té

rir sense

haver atançat

la plenitud

de.la glòria que.ll^estqya^reservada.

~

A. R. :

NOTICIARI
Els Nostres' Poètes. — Ara que ha
estat atorgat el Premi Fplguera, 1
ha estat l'aniversari de la mort d'a¬

quest plorat poeta. «Els Nostres Poe¬
tes», han publicat en el volum ter¬
cer de la col·lecció, un recull de tes

composicions poètiques d'a¬

millors

quest autor. J. M. López-Picó, l'amlo
íntim

de

veure

la

Folguera, i

que va saber
ànima inquietada cer
les turmentaclons de la lira, és el qui
ta un pròleg brillant a aquest vo¬
lum.
Uns obra oportuna. — Ho ha es¬
tat la de Lluts Creus 1 Vidal, «Vi¬
sió Econòmica de Catalunya», en
ocasió de l'afluència d'intel·lectuals
estrangers que d'un temps ençà visi¬
seva

ten

Catalunya. Tots aquests estudio¬

sos

fins

tenien ocasió de lamen¬

ara,

tar-se que per la total falta d'esta¬
dístiques no els era pas possible de
trobar cap llibre ni tractat on po¬

guessin fer-se una idea del que és
la nostra indústria, obres públiques;
centrals

1

elèctiques.

xarxes

nan-

tans, boscos, etcètera.
—Ha aparegut en francès, «Les notes de chevet», de Sei-Shonagon. Es
una traducció feta per André Beau-

jard de l'antic text japonès que da¬
ta de l'any 1000, i que està conside-,
rat pels japonesos com un dels joiells
més preciosos de la seva literatura.
Es la primera vegada que aquesta
ha estat traduïda totalment 1
és admirable de trobar-hi reflexions
obra

alguns segles més tard trobem

que

La Bruyere. Montesquieu, etc.

"

-«Gaorielle d'Estrees, presque rel-

de Carré, és

>,

...

teressant

un

estudi molt in¬

la vida d'aquella noia

que va saber inspirar a Enric IV un
amor vivíssim. La
mort prematura

escapçar un dels capítols que s'oferíen com a més interessants en la
vida de la bella Gabriela. L'autor
va

d'aquest

volum ha sabut donar

un

relleu marcat a la vida tan sugges¬
tiva de la que hauria arribat potser a
reina de França.
—S'ha

publicat

també

«l'amazo-

des Sables», de Robert. Té el va¬
lor prou important de completar la
visió, en general imperiecta, que o*
té d'Isabel Eberhardt, i dóna u : ;
idea Justa de les raons que l'o!':
ne

garen

a

abraçar l'islamisme.

«Lyceum Ciub», Fontaneila.
tercer, el proper dimarts, dia 5.
les sis del vespre tindrà lloc n
—A

:

«

: ■

sessió dedicada a la literatura sat;
rica contra la dona. Sàtires de ); •
tes catalans clàssics i moderns, fc>
ran

permesos

controvèrsia.

els

comentaris

i

!..

la humanitat
PROCEDIMENTS

DIUMENGE, 8 PE MARÇ

PACTE DE LONDRES

A L'ENTORN DEL

general darmaments per deu anys?

Una treva

CAMENTS
L'AFRICA

Nàpols, 2

Washington, 2.

caments
de forces cap
a l'Africa
Oriental italiana. Durant la nit pas¬
sada es féu a la mar el vaixell «Ca-

sareggio», el qual porta a bord nou
oficials,
60 «camises
negres» i 180
oficials i sots-oflcials,

30

i

fort contingent de «askaris».
El vaixell «Marin Soluto» sortirà
d'un moment a l'altre, de Messina,
i portarà cinc oficials, cinquanta no¬

«Abadia» i «Belvede¬
re» activen la càrrega de material,
i tan aviat com l'hagin acabada sor¬

Roma, 2.

La mobilització de

—

A

de raça ària?

Un

prendre

VAIXELLS
REBELS
REFUGIEN
A L'ILLA
DE MELÓS
Atenes, 2. — Els vaixells de guer¬
ra
rebels han estat bombardejats
novament per l'aviació del Govern
ES

aquesta tarda.

rendició.

meten

OFICIAL
PRODUIT

seguir

Per la

Plastiras
vern

COM

S'HAN

part, les

enderrocar el
Tsaldaris, ha fracassat.
per

Go¬

a

importància

a

PROPOSEN QUE EL
SEU PAIS I ANGLATERRA
PORTIN AJUT A AQUELL
PAIS A FI D'EVITAR QUE
HO FACI EL JAPO
Washington, 2.

Als Estats Units

—

amb el major interès les
dotació segueixen
negociacions que es vénen portant
a cap entre
Xina i Japó per a la
Govern
conclusió d'una aliança política, eco¬
nòmica i financera entre les dues
gran

nacions.

Així ho ha dit el secretari dp l'In¬
terior senyor Phillips.

Els observadors

econòmics decla¬

ren' Tftté há arribàt
la Gran Bretanya i

tropes que

els esdeveniments desenrotllats ahir,
la nit, han estat bastant impor¬
tants.
La revolta s'inicià pels oficials del

Ha estat
ra

a

Toquio, 2.

—

El ministre de Ne¬
ha de¬

gocis Estrangers del Japó
clarat a la Dieta, que el

proclamat l'estat de guer¬
però s'assegura que

Govern

proposa entaular negociacions di¬
plomàtiques amb el Govern de Nan¬
quín per a l'acord de tots els as¬
sumptes pendents entre ambdues
es

Atenes,

l'ordre és complet a tot el

cadèmia Militar d'Atenes.

país.

nacions.

Saar

El

és ja

Berlin, 2

alemany
Saarbruck, 2. — El senyor Hess
ha emprès aquest matí un detingut
viatge d'inspecció a tota la regió del
Saar. Aquesta nit presidirà en nom
de Hitler, que marxà anit de Saarbruck, una gegantina retreta militar
amb atxes organitzada per la muni¬

cipalitat.

SEMBLA QUE
ANGLATERRA

Per tal de substituir

el senyor Jung, que ha estat nome¬
nat vice-governador del Saar, el Go¬
vern del Reich ha encarregat que el

NUNCIEN

ELS
MALS
DE
QUE
HAN
ESTAT
VICTIMES
PER
PART DELS NAZIS

tes desenrotllats ahir al Saar, posant
de relleu amb especial interès, l'en-

indescriptible de la pobla¬

tusiasme

ció sarrenca.
La «Gaseta de la

Borsa»

—

Dos-cents refugiats,

entre ells 95 sarrencs, declaren que
han
estat
objecte d'amenaces per

part dels nazis, i s'han vist obligats
a emigrar. Ha causat gran indigna¬
ció entre els habitants de la fronte¬

Gudingen, les notícies dels atro¬
pella comesos pels nazis.

Adolf Hitler escriví ahir la dar¬

línia de la Història contemporà¬
nia del Saar. Diu que Hitler posà fi
a la lluita imposada per França so¬
bre el territori del Saar «i repetí el

gest cavalleresc 1 conciliant de do¬
la

mà

adversari».
«Aquesta acció —afegeix— no és un
a

[simple gest, sinó
Importància
no

l'antic

un

acte d'enorme

que ni França ni el

món

poden ignorar si són conscients de

la responsabilitat que els incumbeix».
El «Lokal Anzeiger» diu:

«Quan

Hitler parlà

en

un

hora

El

governador del Banc d'Es¬
i l'economia espanyola

reco¬

nèixer la raó que assistia al Reich i
escoltar les suggestions del Führer.»

nacional socialista

«Volde relleu

Idsche Beobachter» posa
que sota el punt de vista de la politica internacional, la jornada d'ahir
«aportà a tots els pobles la prova

fefaent de com poden ésser resoltes
positivament sense menyscapte per
la pau, problemes que a primera
vista semblen indissolubles».
El catòlic «Germania» fa
grans
a

elogis de l'actuació del baró Aloisi
i dels seus companys del
Comitè
dels Tres, dient que els alemanys reconegueren en tot moment la
seva

fiar plenament

en

nesa.

Viena, 2.

Va prenent cos la no¬
Paris, 2. — Sobre la política d'Es¬ tícia que Von Papen no tornarà més
panya, la Premsa financera de Pa¬ a Viena, i que, per tant, abandonarà
rís. publica unes declaracions
del ei seu lloc de ministre d'Alemanya
governador del Banc d'Espanya. El prop del Govern austríac.
Als círcols polítics vienesos es de¬
senyor Alfred Zavala creu que la
clara que de confirmar-se la reti¬
República podrà entrar aquest any
el període

constructiu.
Aquesta
obra pot ésser empresa amb confian¬
en

obligacions nacionals i internacio¬
nals. Degut a això, no té deutes ex¬

seu

i s'admet la possi¬
diverses potències
es concedeixi un préstec a Xina, amb
l'objecte de treure-la del marasme
econòmic en què està col·locada ac¬
tualment, fent amb això innecessà¬
ria l'aliança econòmica xino-japo-

panya

les altres nacions han de

autoritat per

círcols polítics es té la im¬
pressió que els Estats Units seguei¬
xen
amb tot interès els esdeveni¬
ments que puguin sorgir de l'alian¬

Papen en des¬
gràcia davant Hitler?

ça. Queden
encara
improductives
grans riqueses nacionals.
El crèdit

L'òrgan

nals.
Als

Von

histèrica com la d'ahir de la necestítat d'una entesa entre
totes
les
nacions 1 quan es posa de manifest
l'entuslasme del Saar per Alema¬
nya,

__

ça xino-japonesa,
bilitat que entre

rera

nar

—

ra a

escriu

el

internacional d'Espanya està intac¬
te, ja que sempre respectà les seves

teriors, i el deute interior no és ex¬
cessiu, tant més quant que les seves
càrregues poden ésser reduïdes mit¬
jançant operacions de conversió. Ha
d'ésser preocupació primordial dels

dirigents

espanyols

el

restabliment

dels afers i la tornada immediata a
la política de la llibertat de l'inter¬
canvi comercial suprimint el més
aviat possible les trabes a la circu¬
lació de capitals, causa principal del
marasme
dels
negocis internacio¬
nals.
Les declaracions
del
governador
del Banc d'Espanya han causat ex¬
cellent impressió en les esferes fi-

esperit equitatiu 1 Justicier.

L'acusat, que portava el braç es¬
querre en xarpa, escolta, amb tota
serenitat, l'informe de l'acusació, en
la qual es diu que Rintelen coneixia
els plans dels revolucionaris per a
assassinar el Canceller Dollfuss 1
que havia promès la seva col·labora¬
ció personal al Govern que es for¬
més si triomfava la revolució.

PREOCUPAT DE LA

CONCURRENCIA

DE

LES

INDUS¬

L'acusador diu que tot el relatat
constitueix un delicte d'altà traïció,
que hauria d'ésser castigat amb la

TRIES ALEMANYES I JAPONESES
DEL COTO I LA SEDA

Londres, 2.

El Govern es troba

—

de reclusió perpètua. Admet,
però, «que devé difícil
comprovar
d'una manera completa que Rintelen
hagués tingut contacte directe amb

pena

preocupat davant el
augment de l'atur en les

seriosament
constant

indústries del cotó i de la seda arti¬
ficial i es troba decidit a implantar
serioses mesures restrictives per tal

els revolucionaris;

.

íjegons dades oficials del ministe¬

ri britànic de

era

ponsable d'haver radiat i proclamat

de parats parcials.
aquestes xifres es

tais noticies. Troba indicis de culpa¬
bilitat en la persona de Rintelen,

trobftn exactament relacionades amb
l'augment experimentat en 1rs im¬
portacions alemanyes i japoneses.
La

Federació d'Indústries Britànila Síria artificial, proposa '

al Govern 1 adopció de
Grifes restrictlves, per a detenir les importarinns
«lomadme
4
cions alemanyes
reduir considera-1
.

...

I

blement les japoneses.

El desig de la Federació
pot!
ésser posat a la pràctica
respecte I
Alemanya per trobar-se en vigor un '
Tractat de comerç germarío-britànic

—

rada de Von Papen, de fet indicaria
clarament que Berlín es troba molt
contradit per l'adhesió d'Austria a

de

__

inclou la concessió del tractat
nació més afavorida. Per altra

part, existeix

un intercanvi comer¬
cial molt intens entre Alemanya i
la Gran Bretanya que resultaria per¬
judicat per l'adopció d'aquelles me¬

degut al fet que aquest, en sentir
la noticia que deia que era encarre¬
gat del Poder, no la va desmentir,
tuIU
Lau,uuu
..„
v¡.
IC,K,ni
aEvn.
tampoc
no
va
reiterar la.
la seva
atjhesi6 al Govern Dpllfuss. També
troba matèria de delicte en una
ta que l'acusat va dirigir a la
esposa poc abans del seu intent de
suïcidi en la qual carta diu que tou
requerit per una persona JH
desconeguda a entaular negociacions el dia
25 de juliol, ja que la situació a
la Cancelleria era molt greu. Diu,
també, que l'intent de suïcidi és In¬
compatible amb l'excepcional ener¬
gia i intel·ligència de l'acusat, i que
no hauria pretès matar-se si hagués
estat lliure de culpabilitat.

sures.

Respecte al Japó la situació

enca-

Viena, 2. — En el transcurs de
l'interrogatori de l'ex-ministre d'Aús¬
tria a Roma, Rintelen, processat per
alta traïció, sha mostrat en una
completa presència d'ànim, i ha con¬

i és més greu a causa de l'enorme
baratura dels productes nipons. Es
dóna el cas que un parell de mitges
de seda artificial japonesa costa al

comprador la meitat del que
la

seva

fabricació

a

costa

testat, correctament, a totes les pre¬
guntes que li han estat fetes.
En ésser preguntat sobre ia seva
actitud vers el Govern Dollfuss, res¬

Anglaterra.

HITLER
HA AIXECAT
GAMENT DELS
BENS
KAISER

L'EMBAR¬
DE

L'EX-

pongué

que era natural la seva ad¬
hesió a aquell Govern. Rintelen ha
declarat que no era cert que hi ha¬

Berlín, 2. — El Führer ha signat
un
decret aixecant l'embargament
que pesaba sobre els béns de l'exKaiser Guillerm II d'Alemanya, que
com se sap resideix a Doom,
Ho¬
landa.
Es considera que amb la disposició

guessin

Hitler, l'ex-Kaixer podrà resoldre
seus
problemes econòmics, que
l'obligaren a sol·licitar del Govern
alemany l'aixecament de l'embarga¬

els

sobre els

que tenia

seus

béns i

diferències d'opinió

Eden, que
anglesa a la

Anthony

legació
cions.
El

mort, 11 havia ofert diverses vegades
l'Ambaixada d'Aústria a Berlin.

SI

LA

NOTICIA

ja que està essent

gura,

rendes

gatori sofert, es trobava molt can¬
sat.

Per

aquest motiu el president

suspengué la vista

per a

la el proper dilluns.

continuar-

haurà

de

dintre

eleccions

poc

a

Austria, que mostraran la victòria
nazi. Cas que el Reich accepti el
Pacte danubià, deixarà el camí obert
per al retorn d'Alemanya a Gine¬
bra, encara que

queda la qüestió de

petició d'Alemanya d'una

la

força aèria quan
de

les

potent

s'acabi el conveni

potències

chic

matèria

en

aèria.
Als círcols francesos es creu
les circumstàncies afavoriran

que
sug¬

la

gestió de la treva dels deu anys, que
podria ésser signada com a part de
la Convenció del desarmament a

qual cosa es perme¬
Alemanya certes forces arma¬

TREVA
D'ARMA¬
UNA
MENTS I DEROGACIÓ DE
CLAUSULES
MILILES
frthS DEL TRACTAT DE
VERSALLES
Paris, 2. — Segons
llits

a

informes reco¬
sembla que serà

bones fonts

proposta

una

treva

d'armaments

durant deu anys entre les potències
europees, incloent la Rússia soviè¬
tica, pel ministre de Negocis Estran¬

d'Anglaterra, sir John Simon,
en ia seva pròxima visita a Hitler.
Durant aquesta visita s'aclarirà de¬
gers

Mèxic
contra

es

defensa

les

campa

LA
DE

CONVENCIO GENERAL
TREBALLADORS AME¬

NAÇA
ELS

AMB BOICOTEJAR
PRODUCTES AMERI¬

CANS

Mèxic, 2. — La Convenció General
de Treballadors amenaça amb boi¬

cotejar els productes
Mèxic.

LA

CONFEDERACIÓ

PAGESOS PREN
EIX ACORD

EL

DE
MA-

-

Mèxic. 2.

—

La Confederació Na¬

de

netes; maniobres realit¬
contra Mèxic»,
principalment pel que es refereix a
l'acció de determinats grups dels Es¬
ies

«a

zades

que
sició de «vacances navals»

poc

pla

Mac Donald demana un

l'atur forçós a

contra

—
El primer ministra
anglès, senyor Macdonald, ha dirigit
una lletra a Mr. Lloyd George per
tal d'invitar-lo que sotmeti a estudi
del Govern el seu pla per a la re¬

Londres, 2.

ducció de l'atur forçós a Anglaterra,
les línies generals del qual ha expo¬
sat en els seus darrers discursos.
En la lletra s'afegeix que actualment
el Govern té en estudi algunes idees

vol

que

estudiar el

pla

de Lloyd

conjuntament amb el seu,
per tal de poder determinar i cal¬
cular el que costaria posar a la pràc¬
tica els acords que s'adoptin.
George,

Lloyd George ha contestat al pri¬
ministre que es reunirà amb tèc¬
nics de la qüestió per a la prepara¬
ció del seu pla, que trametrà tan
aviat com pugui al

els

Les

Govern, amb tot#

detalls.

seus

dones

l'estranger

a

del

mer

Camperols ha amenaçat
amb declarar el boicot els productes
dels Estats Units. Aquesta resolució
ha estat adoptada com a protesta
cional

l'almirallat japonès

publicat una nota anunciant
d Japó es negarà a la c

americans, en pròpies amb el mateix objecte; però

represàlia de la campanya que s'està
portant a cap als Estats Units con¬
tra

Estrangers 1

__

han

Lloyd George

d'Estats Units

nyes

a

des, amb el qual quedarien anul·la¬
des les clàusules militars del Trac¬
tat de Pau, contra les quais Hitler
ha combatut des que aconseguí el
Poder.

franceses

el

r

sufragi

tats Units, que fan campanya con¬
tra la política religiosa de Mèxic.

espanyol que es
trobava a l'illot davant de
Casablanca, salvat
El mariner

el periòdic que la seva campanya
ha tingut per conseqüència desper¬
tar la consciència dels diputats.
Posa de relleu que l'èxit é„
.

major quant que a la sessió del di¬
vendres, la Cambra aprovà la mo¬

ció
DEU

VIDA

LA

D'UN

A

L'HEROISME

MUSULMÀ

concernent

al

dret

del sufragi

de la dona, per l'aplastant majoria
de 452 vots contra 124.

Un

periòdic del mati, habitual¬
informat, considera qu«
tenint en compte la ma¬
joria aconseguida per la votació a
la Cambra, no s'oposarà amb gran
energia a l'aprovació final del pro¬
jecte. Recorda a l'efecte la rigidesa
refugià allí després de l'enfonsa¬ adoptada pel Senat quan en altre#
ment del vaixell espanyol «Ursula
ocasions s'ha posat damunt el tapet
II». Un aeroplà havia llançat cor¬
aquesta qüestió, però considera el
des i aliments a aquest mariner que
periòdic que la situació política és
es defensava de les ones agafat al
ara molt diferent.
petit illot, mentre des de la costa
Altres periòdics
escriuen aquest
assistia a l'emocionant visió una mati
que la votació d'ahir a la Cam¬
multitud compacta impossibilitada
bra, «sols tingué el caràctei
i'un
de prestar socor al nàufrag, a c
gest generós sense ulteriors t osedel mal estat de la mar.
qüències».
Casablanca, 2. — Milers de perso¬
nes han estat contemplant l'emocio¬
nant salvament del mariner espa¬
nyol que es trobava des de feia mes
de 35 hores agafat a un petit illot
batut constantment per les ones. Es

vot salvavides realitzà divertemptatives infructuoses per tal
d'arribar fins al nàufrag. Finalment,

ment ben
el Senat,

Un

_

3

sorgí l'heroi en la persona d'un àrab
el qual es jugava la vida i acons
guí arribar nedant a l'illot del m
riner espanyol al qual va prendre
remolc i el portà feliçment fins
la costa. Una vegada a la platja
hagué de rebre immediata assistèn¬
cia ja que a més de l'esgotament
_

físic sofria ferides que va rebre du¬
rant el naufragi de l'«Ursula H».
GRAN TEMPESTA A
LA MEDITERRÀNIA

Nàpols, 2. — S'ha desenrotllat una
tempesta a la Mediterrània
ha para'itzat el tràfic marítim

terrible'
que

gairebé

per

complet.

Les autoritats eclesiàstiques
i consulars de San Juan de

Puerto Rico inauguren l'edifi¬
ci

on

s'estatjarà el Consolat

San Juan ie Puerto
Rico, 2. —
Amb l'assistència de les autoritats 1

representants consulars 1 eclesiàs¬
tics, s'ha celebrat la solemne inau¬
guració de la Casa d'Espanya, en la
qual estan inclosos el Casino Espa¬
nyol, la Cambra Oficial Espanyola
de
Comerç i Consolat espanyol
S'han pronunciat discursos
enaltídors per a la nació descobridora, !
s'han donat molts visques a Espa
nya i a la República.
El president de la Casa d'Espanya,
senyor Miquel Such, és qui, amb el
seu esforç personal, ha portat a feliç
terme allò que, des de fa 25 anys
ha estat un projecte dels espanyol!

residents

a

Puerto Rico.

El ministre

d'Agricultura dels
rè¬
gim capitalista ha de des¬
aparèixer
Estats Units diu que el

un

interessant article comentant els
de la retirada de Von Pa¬
pen del seu lloc de ministre d'Ale¬
rumors

manya a Viena. El periòdic citat
diu que de confirmar-se la notícia,
Austria haurà de posar-se en guàr¬
que

Atlàntic City, 2. — El secretari
d'Agricultura del Govern americà,
Mr. Wallace, ha pronunciat un dis¬

Ber¬

lín es troba dirigit per les tendèn¬
cies extremistes del nacional-socialisme i,
represa

proposades si Alemanya es reinte¬
grarà a la Societat de Nacions. Es
diu que Alemanya no fa ja objec¬
cions a la conclusió del Pacte danubià, perquè el Reich espera que hi

ES

El «Tag» publica

dia, perquè s'evidenciaria

oficial de Ber¬

lín sobre les peticions d'anul·lació
de les clàusules militars del Trac¬
tat
de Versalles 1 es discutiran
tots els angles de la situació eu¬
ropea, i s'explicaran les concessions

trà

UNA REV0LUCI0 EN MAQUINES EXTINTORES D'INCENDI

PERILL PER A AUSTRIA
—

objecte

finitivament el punt

Ginebra, per la

l'acusat, i
després de l'interro¬

CON¬
FIRMA, EVIDENCIARIA UN

Viena, 2.

Lliga de Na¬

visita de Sir John Simon a Moscou,
Varsòvia 1 Praga, no és encara se¬

Els metges examinaren
declararen que,

al Reich.

internacional de França
i considera culpable Von Papen del
viatge realitzat a Paris 1 Londres
pel canceller d'Austria Schuschnigg
i el ministre de Negocis Estrangers
senyor Berger-Waldenegg.

presidí la de¬

anglès declara que ia

Govern

la política

a

davant 10.000 membres de l'As¬
sociació d'Educació Nacional.
Mr. Wallace ha expressat la seva

curs

per tant, seria de

témer la
d'una política agressiva vis

opinió

vis d'Austria.

règim capitalista està

Ja

que d'altra manera, Amèrica per¬
dria tots els seus mercats exteriors

Advocà també perquè s'intensifi¬
qués l'intercanvi de productes amb
Europa, amb la qual cosa la balança
econòmica seria equilibrada i es faa un gran
negoci.
Acabà dient que els Estats Units

nombre de cases necessiten
personal que sàpiga bé català, i el
sol·liciten al Liceu Dalmau, perquè és l'únic Centre docent pràctic de Comerç

tota la normalitat pedagògica. Es

lunic que no sha d improvisar per a les noves circumstàncies, l'únic que
ofereix tota garantia de correcció 1 de

troben

es

ma,

pràctica.
¡onal ben
ben drenara
^®r.
avu' In fan cap els qui demanen personal
preparat
erç i idiomes i els qui volen presentar-se amb els coneixements i aptituds
a]

que

davant

El

.

lüaaes

a

inccndis
a

loiiainoncues

Guilford

—

La nostra
bars

„

fotografia
proveïts de les

,

terrible

sense

dile¬

vacil·lacions.

policia francès

Lille

subministrats

un

hauria de resoldre's defi¬

nitivament

BAR"LONAiCarrer València- 243 (per a senyores 1 senyoretes). Carrer
València, "45 (per a joves i senyors).
SABADELL! Plaça Galán 1 García, 9. — TERRASSA: Francesc Macià, 5.
MANRESA; Plaça Fius 1 Palà, 1. — BADALONAi Carrer del Lleó, 87.

Demaneu-hi prospectes 1 orientació. Consulteu-hi els vostres dubtes

que el

condemnat a desaparèixer, i afegí
que tots els crèdits que els Estats
Units tenen a l'estranger, per prés¬
tecs fets, hauran d'ésser cancelats,

Demanadissa de person 1
1, Idiomes que sempre ha ensenyat amb

entre

Dollfuss i ell. tot dient que el Can¬
celler Dollfuss,
abans de la seva

de

ment

El ministre anglès retornarà a
Londres el dia 10, i no s'ha decidit
encara sí Sir Simon anirà sol a Ber¬
lín o serà acompanyat pel sots-se¬
cretari del seu Departament, Mr.

les

_

de 20.000, amb un nom¬

bre encara major
Es comprova que

Els dies 8 1 9 (divendres i dissab¬
te), seran dedicats a entrevistes en¬
tre Sir Simon i el Govern alemany.

però diu. tamoé,

primeres noticies radiades
pels revolucionaris, després d'haverse apoderat de l'estació de Bradcasting de la Ravag, deien que el Go¬
que

d'impedir l'entrada de productes ale¬
manys i japonesos.

...

Avui s'han
Negocis
Estrangers del Govern americà, Mr
Phillips i l'ambaixador d'Anglaterra
a Washington, tractant àmpliament
de nombre:: s assumptes internacio¬
Washington, 2.

únicament davant el Govern de Ber¬
lín.
ELS
REFUGIATS
BAR¬
RENOS
A
FRANÇA
DE¬

Forbach, 2.

I

UU.

FARIEN

trevistat el sots-secretari de

TRACTES

Berlin, 2. — La Premsa alemanya
d'aquest mati consagra pàgines en¬
teres a ressenyar els importants ac¬

EE.

PRESTECS A XINA

governador de Hesse, Mr. Sprengler.
prengui al seu càrrec el govern d'a¬
quell estat lliure, essent responsable

COMENTARIS
DE
LA
PREMSA ALEMANYA

que

TERRITORI
—

els

j

JUNG, VICEGOVERNADOR
DEL

del procés contra l'ex-ambaid'Aústria a Roma, Rintelen,
acusat d'alta traïció, com a compli¬
cat en el darrer moviment nazi d
Aústria
xador

hagin arribat procedents d'A¬

GOVERN,

de Negocis Estran¬

Simon, es dirigirà a
aèria el pròxim di¬

vista

L'ECONOMIA ANGLESA
EL

AJUDAT

PERQUE L'ACUSAT ESTA CANSAT
Viena, 2. — Avui ha començat ia

el vol cap

aixecaran

HAVER

ELS NAZIS. ES SUSPÈN LA VISTA

l'ano¬

Addis Abeba tot seguit que

artificial,

NANQUIN

lleials.

regiment de Guàrdies de Cray 1 l'A¬

Els aviadors

PER

Comerç, durant els dos vern Üóllfuss havia dimitit i que
darrers anys les importacions
ale¬ •assumia el Poder l'avui processat,
manyes de seda artificial es dupli¬ Rintelen, ensems que en la Cance¬
cat en i
les importacions japoneses
lleria, dè la quaLeren amos èls re¬
d'iguals mercaderies es quadrupli- volucionaris, hom podia llegir, tam¬
cârën durant els darrers nous anys.
bé. un manifest en el mateix sengreus complicacions internacionals.
Segons l'estadística elaborada
el
28
de
gener de l'any actual, la xifra
EL JAPO FARA PROPOSI¬
L'acusador segueix dient que
CIONS
AL
DE de parats de la indústria de la seda s'ha pogut determinar qui és el
GOVERN

Aquesta tarda, el Govern de Tsal¬
publicat un manifest en el
qual declara que la revolució, provo¬
cada per uns quants descontents,
ha estat
sufocada per les tropes

a

FISCAL,

XINA

daris ha

l'ocorregut,

ES ACUSAT D'ALTA TRAÏCIÓ PEL

als EE. UU., ha ofert els seus
serveis a l'emperador d'Abissínia per
a defensar, diu, el darrer imperi ne¬

ELS OBSERVADORS ECO¬
NOMICS DELS EE. UU. A

d'ella.

No obstant, s'assegura que, mal¬
grat els esforços del Govern per tal
de treure

seva

Ha començat el pro¬
cés contra el senyor
Rintelen

mena

a

ministre anglès
gers, Sir Joha'
Berlín, per via

panya.

per

se

Londres, 2. — S'ha comunicat ofi¬
cialment, que el Govern anglès ha
acordat amb el del Reich, que el

tualment ambaixador de Cuba a Es¬

mèrica.

'el moment que
varen romandre fidels al
Govern,
els Estats Units
ELS FETS
atacaren la drassana de Salamis, que es posin d'acord amb Xina 1 li fa¬
Atenes, 2. — Informes no oficials estava a poder dels rebels, i després cin oferiments financers per tal
asseguren que l'intent de revolució
d un perllongat i sagriant combat, d'impedir que s'ajunti al Japó, la
provocat pels partidaris del general ' aconseguiren apoderar-se novament qual cosa podria ocasionar —diuen—
DE

metge conegut, catedràtic a la Uni¬
versitat de L'Havana 1 que fou secre¬
tari de Sanitat en temps del Govern
que presidia el senyor Céspedes, ac¬

anuncia que el negre coronel avia¬
dor Julià Hubert, arribà anit amb
15 pilots negres, pagats i entrenats

avions

Orient

l'Extrem

resistència.

la

complicacions a

Les

tenien ordres d'enfonsar, si fos pre¬
cís, els vaixells rebels; però es creu
que aquests es rendiran molt aviat,
ja que les seves avaries no els per¬

Els vaixells de guerra s'han refu¬
giat a l'illa de Melós, on han comen¬
çat les negociacions per a la seva

vern
semiparlamentarí, en cas que
dimitís el President Mendieta.
El doctor Josep A. Fresno, és un

El «Daily

ell.
«L'Aguila negra», com

Els partits A. B. C.

A. Fresno, rector de la Universitat
de L'Hávana, pugui presidir un Go¬

ELS
AVIONS PER
A
ANAR A ABISSÍNIA PER A LLUI¬
TAR CONTRA ITALIA
—

—

1 autèntics menocalistes han arribat
a un acord perquè el doctor Josep

gre.

bom¬
avió 1 quedà

per tal de reposar la seva
de bombes.
Els avions i vaixells del

de la revista, la divisió

Després

destilà pels carrers de Florència, en¬
tre les aclamacions de la multitud.

llançades per un
seriosament avariat, mentre que —
dels destroiers del Govern era ti
bé tocat per l'artilleria d'un dels
vaixells rebels, i quedà fóra de com¬
bat. Els avions de bombardeig que
iniciaren la persecució el mati d'a¬
vui, es veieren obligats a retornar
a les seves bases, prop del migdia,

ELS

TEDRÀTIC

ESPEREN

Oriental.

el comandament de cinc
de guerra, entre ells el creuer

bes

de que fou exilât de Grècia,
d'una altra revolució, també
fracassada, que tingué lloc el març
del 1933.
arran

NO

varen

gios Avenoff, fou tocat per dues

des

porta¬

Florència, 2. — El general Meravigna ha revistat, avui, la divisió
militar, la qual serà concentrada a
Nàpols, on embarcarà cap a l'Africa

feren a la mar, perseguits pels destroíers que varen romandre fidels
a
Tsaldaris i per esquadretes d'a¬
vions de bombardeig. El creuer «Gior¬

al port pu¬

guin unir-se als revoltats.
El general Plastiras, que es suposa
organitzador de la revolució, es tro¬
ba actualment a Cannes, on viu

RELAT

immediatament

a

Londres, 2.

vaixells
de 10.000 tones «Giorgios Aveniu»,
el més modern amb què compte la
flota de Grècia. Els cinc vaixells es

nat que siguin enfonsats dos vai¬
xells mercants a la boca del port
de Salònica, 1 tancant així la seva
entrada per tal d'evitar que els vai¬

UN

i

Salamis,

cap

proveïments.

ran

de rebels, comanats per

grup

l'almirall retirat Demestica 1 el vicealmirall Kollialexis, intentaren, amb
èxit, l'ocupació de la Drassana de

GOVERN
ORDENA
L'OBSTRUCCIO DEL PORT
DE SALONICA
Atenes, 3. — El Govern ha orde¬
EL

xells de guerra ancorats

Sortiran tres vaixells més,
l'Africa de l'Est, que també

ES
OFICIAL EL VIATGE
SIR JOHN
DE
SIMON A
BERLIN

jous, dia 7.

L'Havana, 2.

companys

UNA MILITARADA A GRECIA
(Ve de la pàgina 12)

afe¬

Paraguay,

«L'Aguila negra» arriba a
Londres amb quinze

de l'Est conti¬

Nàpols, Messina i altres ports.
Nàpols, el vaixell «Campidolgio»
a

nua

demostrar que la seva àvia era

sol¬

de material de

pels partits d'oposició. Es diu
s'anirà a un règim semi-parla-

cap

EL SUBSTITUIRIA JOSEP
A. FRESNO, METGE I CA¬

Nacions.
No es coneix l'opinió de l'Argenti¬
na, igual que la de l'Uruguay, i es
suposa que aquesta reserva entra¬
nya el seu desig de mantenir-se iso¬
lats en secundar a la Societat de
Nacions.

VOLUNTARIS

2. — Corren rumors
immediata dimissió del Pre¬

que
mentari.

decidirà
ajudar l'actitud de la Societat de

a

CONTINUA LA MOBILIT¬
ZACIÓ I L'ALLISTAMENT

dats i l'embarcament
guerra cap a l'Africa

a

Sir John Simon anirà
a Berlín — El Japó no vol saber res
d'unes «vacances» navals per a l'any 1938
El dia 5 de març

PENSA DI¬

sident Mendieta, a conseqüència de
la intensa campanya que es porta

sembla que es

Brasil

El

Eritrea.

DE

al

punt
pels

L'Havana,
d'una

gint que Mèxic, els països de l'Amè¬
rica
Central, Colòmbia, Equador,
Venezuela, Perú i Xile, estan d'a¬
cord amb aquest criteri.

guerra.
Els vaixells

tiran cap a

econòmic

boicot

quantitat de material de

i gran

mes

EL PRESIDENT
MITIR

l'aplicació de les sancions al Para¬
guay, trencant les seves relacions
econòmiques amb dit país. Es creu
que els Estats Units, amb el desig
que acabi la guerra de Chaco, s'in¬
clinaran a favor de l'aplicació del

especialitzats. Aquest vaixell
farà escala a Trípoli, on embarca¬
obrers
ran

Als círcols poll-

—

d'aquesta capital es considera
que ei conflicte del Chaco ha en¬
trat en un període decisiu en aten¬
ció al fet que tots els països ame¬
ricans han de pronunciar-se sobre
tics

Continuen els en

—

EE. UU. SEMBLA QUE S'IN¬
CLINEN A BOICOTEJAR
EL PARAGUAI

ELS

DE

Mendieta
a
d'ésser vençut
estudiants

del Chaco

La guerra

ELS EMBAR¬
TROPES A

CONTINUEN

—Vostè pot

L'ESTRANGER

INFORMACIÓ DE

EL CONFLICTE
ITALO -ABISSINI

DEL 1938

(França), 2.

Marianl

La sentència
pronunciada contra Mariani, que va
vendre timbres de recaptació i di»
pasar del seu producte, ei condemna
a cinc anys de
presó, a pagar a l'Es¬
tat vint milions de francs d'indem¬
nització pels danys 1 a tornar trescents mil

captació.

francs

en

—

timbres de

re¬

la humanitat

JIUMENGE, 3 DE MARC DEL 193»

El teatre romà de Mérida completament
al descobert amb les darreres troballes
qual hi ha una font de
marbre, amb pileta Inferior quadra¬
també
da,
de marbre, per a recollir
l'aigua que queia d'un vas potser
rodó, el peu del qual, tallat en un
centre del

iè durant la passada campanya del

134, sobre dos llocs diferents:
Mistil

del Teatre l la

el

necròpolis.

Ig peristll sols estar» descobert, en

TEATRE I CINEMA'
ROMEA

fulles nas-

fusiforme amb grans

cos

ROSTRES DE L'ESCENARI

LAS

mrmepoL

DOCE EN PUNTO, tres actes de
Carles Arniches

Havíem

vtst

dies

caricatura

del

1

en

«30.
«30.000
duros», dels senyor» Navarro

llastimosa

1 Torrado, estem fent la critica de
«Las doo» en
punto», d'Arnlches.
Fem aquesta referència per com vo¬

enrera

aqueet mateix teatre

una

teatre

d'Arniches:
dels senyors

aquells «30.000 duros»,

Navarro 1 Torrado, en la qual obra
se'ns presentava un Madrid de car¬

lem significar que l'autor dramàtic
no
ha de tenir una personalitat

tó, uns personatges de cartó, un manllevada, sinó una personalitat
drama de cartó. Comprenem que és pròpia 1 no ha de voler veure les co¬
difícil defugir la influència d'un co- ses com les han vistes els altres,
rtlèdiògraf com Carles Arniches. sinó com les veu ell. Un Arniches
Comprenem que és difícil fer sainet dimitació, per molt ben imitat que
sfeñsé pensar en Arniches, mestre del sigui, no té eap valor. B1 que té va¬
UNA EXCLUSIVA FEBRER I BLAI
gènere. Però aque3ta és, precisa¬ lor és el propi Arniches.
Avui aquest és un dels primers
ment, la labor dels Joves: fer obra
•personal, voler ésser ells, bons o do¬ autors del teatre espanyol; tal ve¬
lents, però ells, per damunt de tot. gada el primer. Sobretot en un sen¬ vida, sinó la vida que copia de l'art».
I aquest no és el cas dels senyors tit racial, de casticismo, molt més
I aquesta és la realitat més admi¬
Navarro
i
Torrado, sobretot en que Benavente, en el qual hi ha rable) no la que existeix, sinó la que
aquells" «30.000 duros» de trista 1 fu¬ masa influències estrangeres, parti¬ hom crea i re-crea.
Manta vegada pels barris baixos
gissera memòria. Aquells «20.000 du- cularment franceses: La vedan, Caròs» en els quals hi havia tots els pus, François de Cu rel...
de Madrid topareu amb un tipus,
teatre
home
o dona, vell o nóla, 1 pensa¬
El
tòpics, totes les vulgaritats, tots els
d'Arnlches, àdhuc en les
llocs comuns del madrilenyisme més obres fallades, té sempre una força: reu:
—Quin tipus d'Arniches! ¡81 Ar¬
tronat, 1 en els quals, en un pròleg la personalitat. Com que el del sai¬
amb

un camp massa esper tothom, Arniches con¬
vertí el sainet en tragèdia grotesca,

pigolat

el

Montmartre parisenc
els barris baixos de Madrid — que
no hi tenen res a veure —i parla¬
ven de la perruca verda de Baude¬
laire... sens saber que el poeta de
«Les flors del Mal» mai no dugué
perruca, a pesar de la seva calba, ni
raven

verda ni de cap color.
*"
sí; encara que ens

Les

no té res a veure, encara que
algú hagi volgut fer la comparació,
amb el «grotesco» de Luigi Chiarelll.

TE CASAS,

PE¬

RICO», AL MARIA ISABEL

iniciar es la campanya, part de l'a¬
la dreta, 1 durant els treballs ac¬
tuals sha desenterrat tota la mei¬
tat d'aquest costat, l'ala esquerra, i
el fons amb les construccions que
a l'eix de l'edifici enfronten amb la

cudes
.

¡
'

la

a

base,

es

trobà

en

el

seu

lloc.

Darru-i la font ha aparegut

habitació

una

porta principal (valva règia) de l'es¬
cena, la qual cosa subministra la to¬

rectagular
amplíssima,
completament enrajolada amb rajo¬
les de marbre rosa, blanc i jaspiat,
que també tingué les parets reco¬
bertes de marbres, i en la qual (en¬

talitat dels detalls necessaris per
la reconstrucoíb del conjunt. Ps

cara no està desenterrada del tot)
s'han trobat caigudes cinc estàtues

plaça rectangular oberta
«postescaenam» del tea¬
tre, de 71 metres de longitud per 50
de fc. s, amb un pòrtic circundant
doble, recs vorej nt el pòrtic i, al
centre, murets petits que limitaven
els jardinets amb exedres, per a re¬
pòs dels concurrents als jocs escè¬

de

a

una

gran
davant la

nics durant els descanses de les

presentacions. El pòrtic ofereix

re¬

no¬

'

personatges togats, quatre d'e¬
lles magníficament conservades i de
molt bon art. A la paret de la dre¬
ta d'aquesta habitació, que devia és¬
ser un lloc consagrat a la memòria
de literats o oradors, dels quals se¬
les

ran

estàtues

trobades

elles porten al peu la «cista» dels
rotllos o volums) ; s'han trobat els

nínxols

les esmentades estàtues
estar, i es pot sospitar l'exis¬
on

table aspecte monumental, amb el
seú doble rengle de columnes, c!e
granit actualment; però que varen

tència d'altres dos nínxols

estar

tres, a la del fons.

recobertes d'espesa capa d'es¬
tuc pintat de vermell.
L'interès principal de la part re¬
centment excavada està en les cons¬
truccions esmentades del fons, on el

pòrtic s'Interromp amb una entrada
ftmplíssima, limitada a dreta i es¬
querra per dues columnes iguals,
que donen accés
un espài, en el

(totes

varen

ret

a

la pa¬

oposada 1 altres dos o, potser,

Diu

Diez-Canedo:

«Su

primer acto plantea

lución

difícil...

una

I

so¬

el segundo.
¿Cómo ha de ser éste, si no se ha

de

para

parecer al primero, para
lo mismo? Los autores lo

a

con

guen

cambio

un

de

consi¬
ambiente

—--

Üeuià,

por las circunstancias y
Justificativo a su vez del tercero,
que es el mejor de todos.
El papel más simpático pesa so¬
bre Isabel Garcés; el interés cómi¬
co,
sobre López Somoza; el tipo
gris. Intermedio, sobre Tudela, obli¬
gado a gastar en él más talento que

*5»

DUNN

creen

al

seu

entorn i entorn

senyora Herrero, molt J
aplomada, molt expressiva. So¬
correctlssim, donant una idea
del personatge, el senyor BarE1 senyor Balaguer, actor de
mèrits suficients per a no haver
d'extremar la nota, pot estalvlar-se
els «latiguillos», sempre de mal efec¬
te. Molt bé, com sempre, el senyor
Torrecilla. Molt gentil la senyoreta
Cuevas. Correctes 1 dignes d'aplaudiments els altres Intèrprets.

German:'.ts

lunya,

LA CASITA!
■

Tamayo:

MOLINO

LLUÍS

DIMARTS, ESTRENA

escuchaba

se

en

la palabra emocionada
del veterano Moncayo,

AL

al

Sa ó CATALUNYA

que

tela, demanant permís per a cele¬
brar un mfting monstre 1 una gran
manifestació pública per tal de de¬
manar-li aue derogui l'ordre que va

CAPDEVILA
Una

producció

BAVARIA

-

FILM

Romea

Aquest

recuerdo emocionado
por lo que en su larga vida
ha luchado y ha triunfado
con vocación
decidida...
En esto acabó el estreno
feliz de «Al cantar el gallo»,

homenaje al

Alady

humor!

que

La

y

se

rindió al

gran

modalitat

nova

ara

s'imposarà

amb

«speaker».

serà

d'anunci

els

des dels tramvies per
taveu.

impulso emocional...

que

tramvies

mitjà d'un al¬

preferència,

fer les
als esta¬
bliments i productes que
s'anuncien
en
aquest

Hom

Entreactes

Campúa sirvió la revista con ver¬
dadera esplendidez. Los más ancia¬

Es diu...

prodigó su Ingenio, su buen
gusto y su fino humorismo en la
traza de decorados, figurines y su¬
gerencias para los adminículos com¬
plementarios del servicio escénico.
Logró un señalado triunfo el nota¬
bilísimo dibujante, cuyos servicios
habrá que requerir de hoy en ade¬

mo'»
sar

ai

aviat, Lluís

nIS*

Calvo del-

Nowe,ats per

« pas-

-q„UB «I Paral·lel hi farà una tem¬
porada de teatre líric.
Novetats m anirà la for-

mació de genere line
català.

rer

ALFONS ARTEAQA

primer actor I director
avui, amb els seus companys
la
de
companyia del Teatre Espa¬
nyol, s'acomiada del públic barcelo¬
ní per tal
d'anar a València, on
faran una temporada durant aquest
mes de març.
Debutaran divendres
el

notable

que

c,ue

«MoraU„6aah|ír

"° \ístr8na.
■ Madrid,
«Morena olara»,
de Qintero i Gui-

m«naUequenveà " m"Jan8

de la set"

iWaqd'aou«uiaKHerrer0

" ''e*clu-

deUorrent mes,

ve

NIÑA

^ (genebalíta

Aviat,
El

que

formant

nyia d'òpera italiana
dre

una

...que

Italiana

«tournée»

aquesta
la

una

publica «Catalunya

empren¬

per a
per Portugal

formaran

artiste,

¿w-

Poliorama i el gran èxit
viure» que es representa

«Lili, vol
al Princi-

Palace,
«Catalunya
Teatral»
quinzena publica l'obra del
selecu:
escriptor
Caries Soldevila

~Tl

Preveiem

se trate de montar
buen gusto y con
adecuada modernidad.»

totes les produccions
autor, constitueix un plaer

d'aquest
la seva

una

LAS

MANOS

EN

SECA,
DAVO

—

han

GRAN

i

logia del saínete. Pintura de tipos,
soltura en las escenas, diálogo hà¬

n

t

erpretació

EXIT

vat», ha organitzat úna ex">slcló de
dibuixos i litografies de i .smentat

Mojica ja s'ha retirat del ci¬

artista, que serà inaugurada diven¬
dres vinent, dia 8 del corrent mes.

nema.

Ara

únicament

cantarà

òpera

i

composarà cançons.

de

Totes les seves admiradores s'han

WARNER BROS. FIRST NA

Nosaltres ens hi posarem quan es
decideixi a tornar al cinema.

expulsat de la Mútua
del qual parlàvem en una altra oca¬
sió encara està esperant la nota d'ex¬

pulsió.

El

mercat

proppassat

producció

Una

Exclusives

BAVARIA

FEBRER

I

de

BLA Y

Coses,

Antonio Vico...»

fets
i xafarderies del
cinema

AVUI, KX1T

a

mes

de

'

-

amb tal abundància
que hom ha pensat de
subhasta i tot.

........

ren

rifar-los.
però, més

que

no

sensats,

voldrien

m r'

producció escènica de

celebrat el dia 28

foren les següents:
a 16 pessetes el parell;
19; ànecs, a 22; cunllls,
5'60, 1 els ous, 2'50 pessetes la dot-

Pollastres,
a

cap

...

...

a

DELEGACIÓ
D'HISENDA

rlzà, 5.562'69; Eduard Albors, 5.881'97;
Administrador de Correus, 13.416'92;
Ramon Bardla, 6.431'99; Rosa Camalias, 152'95; Isidre Casajuana, 2.000;
Delegat de Telègrafs, 14.172T8; Jo¬

assegu¬

número

el que passat

sep

JORDI

Al local de l'Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi (Casa

Llotja, segon pis), estaran exposa¬
des, durant els dies 4, 5 1 6 d'aquest
mes, de deu a una, els treballs rea¬
litzats pels opositors a una Bossa
d'Estudi i de Viatge, per Pintura.

Galeries Laietanes

buidor
_

tos».
Oairebé tots els empleats, fins i
>t els que exercien càrrecs més im¬

portants.

han

estat

acomiadats

o

GRAN EXIT

M.

Plgeu,

pintura

Caizina,

pintures i dibuixos
Villalobos Mlñor, escultura

Ramon

Del

23

de

febrer

al

8

de

març

SYRA

Maria Farré, 500; Emili Garcia

Indústries Sani¬
tàries, 21.B61'74; L'Agrícola Regio¬
nal,
32.241'60;
Pere Marí any,
1.096'66;
Antoni Plans, 12.227'98;
Solana»,
Roc
638'75; Maria Gloria
Valcàrcel, 1.019'76; Administració de

impressionà terriblement. Hom
nomena ja «La casa de los muer¬

URQUMAOnfl

al

CORTS CATALANES. 613
PAGAMENTS PER A DEMA
Teòfil
Arranz, 7.889'74
pessetes;
Francesc Abelló, 1.947'35; Emili Ar-

les
po-

.

l'esmen¬

fou tan magre com semblava.

SALO (JArALOYA

'at.
.ia

lloc

ACADEMIA CATALANA DE
BELLES
ARTS DE SANT

del

cotitzacions

gallines,

tindrà

8, a les set de la tarda,

Centre Excursionista de Catalunya,
on estarà instal·lada l'exposició.

febrer fou animat. Les

Saumell, 37.466T0;

^agarra «La Rambla de les íloriahtni'-A0 a üue hom assegura conapo£u? 1111 11011 gran èxit del no3tre

conferència

tat dia

gran quantitat de cine¬
la ciutat i dels barris ex¬

le

■"—

ta

una

trems.
Plouen

ofertes

Hom assegura que el mes d'octu¬
bre vinent la televisió estarà al mer¬
cat.
El públic podrà veure els films
sense moure's de casa.
Alguns empresaris comencen jají
preparar el paquet.
Aviat es veurà la nova pellicula
de «El niño de las coles», perdó,
volem dir de Rafael Arcos.

posat el lletreret de «Es

Ha estat
ven»

nes, literat especialitzat en estudis
vuitcentistes, el qual parlarà de «La
vida 1 l'obra d'Eusebi Planas». Aques

SANT SADURNÍ D'ANOIA

Tot ens ja creure que aquesta no¬
ta no serà tramesa.
Encara hi ha diplomàcia.

Solano, Alburaueroue, Fernando
Carinona. Edmundo Barbero... To¬
dos, de verdad, estuvieron muy bien.
Por estar bien, anoche lo estuvo—
en
lo que cabe—hasta el melancó¬

Precedirà a ta Inauguració una
conferència del senyor Pere Coromi¬

■

MERCATS
DE CATALUNYA

L'element

autores profesionales.
A este resultado feliz contribuye¬
ron, cada cual en la medida de sus
fuerzas, los meritísimos artistas del
Muñoz Seca Carmen Carbonell, Jua¬

i

posat de dol.

LICH

el descenso apenas si se
note a los ojos del espectador Inge¬
nuo. (Que—en este tipo subalterno
de teatro—es el que manda.)
En

també molt aviat el
Hjtad*0 escènic «14 d'abril, claror
2a'bacJa», del popular escriptor Lluïa
^apaeviia, i finalment simultani a la
hua
«Catalunya Teatral» pu(Jst,rena
uucara
la

mmtm ■g·py·tsmizssf·a

quadriga se li han trencat

aunque

bUc^ gairebé desconeguda del pú-

MUJER ©INCERA

En

FROH-

GUSTAU

bil... Sí, un acto magnifico. Los dos
restantes son ya de calidad más ba¬

la

d'escaure's el na¬

motiu

les rodes i tot.

enginyosa j

més

La

A

Amb

talici centenari del dibuixant barce¬
loní Eusebi Planas, el Centre Ex-

presentat una mena de manera

de dimissió.

ffwbói

:

m,A8areixerà

•

CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
CLUB
ALPI CATALA

I els seus petits lleons

LA

MUÑOZ

SAINET DE MARIO
I ALFAYATE

J. L. tí.

arable

Betty

lectura.
«Catalunya .Teatral», anuncia
la
inmediata publicació de «Maleït de
Déu», del malaguanyat poeta Rar
¡non Pàmies, i tot seguit «Gardenia»,
ta gran obra de
Josep Maria de Sa-

nova

Les Arts

DEMA, ESTRENA

iuesca

DEMA, ESTRIPA

diari

CAPITOL

«Se trata de un saínete bien vis¬
to. y en general honestamente rea¬
lizado El primer acto es el mejor.
SI la obra hubiera seguido así. po¬
dría figurar mañana en una anto¬

lico

West, etc.

revolució.

con

MASA», AL

ja,

una

TAFANER

na

rom™

companyia dWr»

viments de la Mae

conjunto la obra acusa una discre¬
ción que para si desearan muchos

a

Teatral»
s'està

revista
ritu de

Dlu

Aviat!

...que

lante cuando

ClFtSA, presenta

VAYA

de la Joan Crawford, dels mo¬

mes

en

seves compres,

—

«CON

ri Princmal de Sara-

parlarà del color de les mit¬
de la Greta Garbo, de les ca¬

ges

concurrentes a Romea no re¬
cuerdan nada que supere lo hecho
anoche por el popular empresario.
Ferrer — nuestro gran Emilio Fenos

d'esquerra, és la

coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar-la.
cal que* els lectors de
LA
HUMANITAT
donin

Per manca de publicitat gratuita
als diaris es donaran les gasetilles

Moncayo

al fin de «Al cantar el gallo»
en

Una de les armes que
amb preferència utilit¬
zen les dretes contra la
premsa

Casaráviha
este homenaje cordial

Alegria!

Ateses les circumstàncies, no ha
possible autoritzar l'al·ludida
manifestació, però el senyor gover¬
nador general estudiarà l'assumpte
amb tot l'interès que es mereix I
obrarà en conseqüència.»

sereno

arte del viejo Moncayo.
No despertarà rencilla
en Paco, Pablo ni Pepe,
ni en la Pinillos, ni en Lepe,

Comicitat!

titula «¡Qué

AVIAT!
r ure! ^ divertir-se!
iEITKMK

cronista,

el artista

un

ARGENTINA

es

dictar el president accidental senyor
Jiménez Arenas, prohibint la venda
d'específics a
eus més econòmics
que els que marquen els flascons,
per ésser l'esmentada ordre perjudir'fi als |n*P—■—os dels mutualistes
i dels obrers en general.
estat

artista grato,

que guarda para

en

film

un absurdo traje
conejo y gato —
un homenaje,

más grato para el

,IMPERIO

nou

—

rendía
si para el
se

Cata¬

han adreçat un escrit al senyor Pór¬

en

de pieles

Monteplus de

com els representants
Vil·la de Salut «La Alianza» 1
d'altres mutualitats i montepius, en
nom de més d'un milió* d'associats,

finada la melopea,
aun

i

així

de la

MS
del

dels específics

preu

Rebem la nota segUent, que ens
tramet l'Oficina de Premsa del Go¬
vern General de Catalunya;
«La Junta d'Unió i Defensa de

La

Pues, si... Al cantar el gallo,
es
decir, de madrugada,

jardinets

Les entitats mutualistes i el

bri,

«AL CANTAR EL GALLO
AL ROMEA, OPERETA BU¬
FA
DE
RAMOS DE CAS¬
TRO I MAY RAL, MUSICA
DE LUNA

c

d'aquesta olutat

C¡/byiva molt

todos los finales.»

Victoriano

ría—,

OLVIDO RODRIQUtX
la gsntilissima super-vedette que debutarà pròximament al Teatre

del seu petit drama familiar un alè
de vida, de realitat: l'anècdota, que
<¿<*tvUA en un altre autor menys hàbil no
tindria importància, és aprofitada
amb gràcia i amb intel·ligència; l'o¬
bra està estructurada i resolta amb
encert.

que fué acogida con aplausos y lla¬
madas a los autores, que salieron

Escriu

A

COLISEUM

Eduardo Pedrote puede lucir a sus
anchas su sólida comicidad. Los ac¬
tores del Maria Isabel, en suma, dan
acertada Interpretación a la obra,

perspectiva del teatre ha gua¬
nyat, en aspecte artístic, moltíssim,
i quan la plaça estigui totalment
neta, serà un dels llocs més formosos de Mérida, sobretot si, sense interroir. -e el seu aspecte arqueolò¬
gic, hom hi posa, discretament, uns

les millors comèdies d'Arniches. Pe¬
rò és, de totes maneres, una gran
comèdia. Els tipus, deliberadament
estrafets per una graciosa Unia caAricaturesca — caricatura que té més
relació amb Tovar que amb Baga¬

——-

i là.

si se le acumularan las dificultades:

en

vant

Oscar Wilde deia—en «Intentions»—
que «no és l'art él qui copia de la

llegar

impuesto

La

no

d'aquell mirall que l'embelleix
perquè augmenta les seves bondats
1
llima
1 redueix els seus defectes,
tanta
força, que passa una cosa que pot inconscientment, parla i acciona en
comprovar tothom que tingui una la vida com el personatge que ha
sensibilitat afinada i sàpiga obser¬ vist a l'escenari.
Per aconseguir tot això —que, en
var
atentament el nostre món de
cada dia: a pesar de la realitat, de un altre pla, també havia aconse¬
la humanitat del seu teatre, els ti¬ guit el nostre Ignasi Iglésies —cal
pus que crea Arniches no són, ni que en l'obra del comediògraf no hi
molt menys, copiats del natural. O hagi fredor, no hl hagi agror. Al
sia:
Arniches no copia del poble contrari: cal que hi hagi cordialitat,
madrileny, sinó que és el poble ma¬ simpatia, bondat. I, naturalment, in¬
drileny el qui, davant les tragèdies tel·ligència. Quan la rialla deixa re¬
gust de cendra als llavis, l'obra tea¬
grotesques d'Arniches, pensa:
—Jo vull ésser així, com em veu tral mai no reïx, mai no arriba al
públic. Els personatges d'Arniches,
àdhuc els que l'autor ha volgut fer
més ridículs, desvetllen sempre o la
simpatia o la pietat. O ambdós sen¬
poble madrileny parla com els per¬ timents alhora.
«Las doce en punto» no és una de
sonatges d'Arniches. Recordeu que

Madrid
QUE

comediògraf

L'obra teatral d'Arniches té

a

COMEDIA DE
M A Y RAL
RAMOS DE CASTRO

el

l'ha vist mal, però ell ha vist les
obres del comediògraf. I, posat da¬

que

estrenes,

a
POR

referim

niches el vela!
I segurament

net 11 semblava

més que cursilot, els autors compa¬

Diputaoió,

382

-

Telèfon

18713

ART 1 ORNAMENTACIÓ
OBJECTES PER A
Màrius

Camil

PRESENTS

Vilatobà, pintures

Fàbregues! Escultures
i dibuixos

8

A. Fernández Bilbao
Bailèn, 7

LA DONA CATALANA
catalana. El número
conté el següent Sumari: L'emi¬
de Pérès Farràs en el concert
l'Orfeó Gracienc. acompanyada per la pianista Marti

La revista que no

pot mancar a cap llar

LLIME8

PRISMÀTICS
RELLOTGES

registrada

Caragols paral·lels. —

ajustables I fixes
la vostra

Honoreu - me amb
1 no perdreu

Molí

visita

el temps

d'espècies i colonials

Cupó especial per a les lectores de LA HUMANITAT

començant

import

en

(prop

com un dels més con¬
fortables I selectes per ta coque¬
de
seva
Instal·lació
teria
la

...

Servei de cobert i

a

la carta

Propietari! NARCÍS HOCA
Vallvidrera. — Telèfon 75892

-inscripcions a I
s. a raó de l'OO pesseta mes.
—
i
pàgines de novella, l'40 pessetes
14 00 pessetes; Bemestre. 7 50; Trií
plement de 16 pàgines de novel-la. augmenta 1'26

BARCELÓ

JOAN

p

—

que pel seu tiratge
reixen garantia de

Telèfon 22866

del

BARCELONA

COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA
......

més afavoreix els diaris de

Especialitat en portàtil»

perjudica els seus in¬
teressos, ja que amb la
seva actitud partidista es
dreta

exclusivament

Vendes

a

l'engròs

fa mal veure dels ciuta¬

Telèfon 1T787

dans d'esquerra.

FI-RESISTENT-MIG COMBUSTIBLE

ns

io cèntims

estoig:

BANQUERS

JORDÀ

VILAPLANA

ALFRED

Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

SERRALLERIA ARTISTICA I D'OBRES

BARATES

VENEM

Garcia i Vidal
TELEFON

DE
MALLORCA, BARCELONA - MAO i BARCELONA - El VISSA
COMAKCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS ÜE LA MEDI¬

.

LÍNIA

Soler i Torra G.

SiUBlÉmiRS

„

seu

El comerciant que no¬

LAMPARES ARTI8TIQUE8

BARCELONA

CULTIUS A TIANA I A LE8 CORTS

li ofe¬
difusió

article, sense pre¬
ocupar-se de la seva ideo¬
logia.

Francesc Rebollo

Obradors, 15

I Sortides

1423T

deure d'anunciar als diaris

METALLS VELL8

íelèfon trucant al número 73256

dissabtes, a leé 12. Efectuaran el servei les motonaus
__
«CIUDAD DE SEVILLA» I «VILLA DE MADRID»
LÍNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia (llevat els diumenges; de Barcelona i Palma, a les
19 hores, per lee motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» i «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REUULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA

Pau, 6

Tel.

El bon comerciant té el

AGUSTÍ

RAFAEL

FLORISTA-HORTICULTOR

els

Rambles)

BARCELONA

Hotel Vallvidrera

de

Fer les comandes per

BRILLANTS

-

BARCELONA

subscriu a

postal-segells) pessetes

trametent per (oir

OBJECTES DE PUTA

casa bagues

Sant Gil, H.

carrer

es

MAQUINES

DISCOS, etc.

Carrer de Sant

FERROS I

LA DONA CATALANA,

-

CINEMES

Serra

Subils

Joan

avui mateix,
14 d'Abril, 418

població

-

COMPRA, VENDA I CANVI

fornal BELLOTA
Clau»

Eines per a

suplement
pàgines novella.

núm

BINOCLES

TOT de VERITABLE 0CASI0

Amb

Na

-

PEL·LÍCULES - PATHE - BABY FONOGRAFS OE TOTES MENES -

1 cèroolt

RASPES

I

Marca

Boada. - Quatre
labors 1 la novella «Temptació de dona».

detalleu aquest cupó i trameteu-lo,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda

americanes

JOIES

El bonic «Vals Somni», música de Pere

-

FOTOGRÀFICS

BERNA

de perill 1 d'angoixa, per Antònia Duocastella. D'aquell amor, per Adela de Montgrí. - A un Petulant, per Francesc
Mas-Abril .- L'escola de Secretaries Comercials, per Elvira A. Levi. Al Senyor Royo ViUanova, per B. B. - 23 ílgurins de bonics 1 pràc¬
tics vestits. - Fotografia de la sortida del vaixell «Uruguai» de l'Al¬
calde senyor PI 1 Sunyer Junt amb altres companys 1 rodejats dels
seus familiars. - L'afillat, per Joeep Maria Folch 1 Torres. - Con¬
sultes Grafològiques. - Cuina catalana. - Els esports d'hivern. - El
ganxet antic. - Consultori femení. - Entre nosaltres. - Medicina

PAPER de

APARELLS

MORSE
Bronze en barres

que donà a
Colin. - Hores

casolana.

Telèfon 50030

Broques Femu i

que ha sortit d'aquesta setmana
nent violinista Elisabeth Coemana

pàgines de boniques

—

MAGATZEM D'EINES per a la
Indústria Metal·lúrgica
Serres por a metalls ATKIN8
Mascles I Plantilles G. T. D.

MARO PEL 195»

DIUMENGE. S DE

la humanitat

52320

Telèfon 64998

Clot. 1 al 9

TERRÀNIA, NORD D'AFRICA I CANARIES. — Sortides quinzenals de Bar¬
celona els dlJOUS.
LIN1A COMERCIAL BILBAO CADIZ - CANARIES AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. — Sortides quln-

i

-

JJUbao elB dijous. LIN1A RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
TERRIIGRIS DE LA GUINEA

DEFECTES SEXUALS

^..,..««.1
, valencia
«CIUDAD DE VALENCIA»
teAffffigçjSrSít KÏÏSlíïSSfci ffESARFcSaS
Sortides

a

a.

-

de

Barcelona

els

dilluns

1

dijous, a les

20

*

1er.

RAMBLA

liquid

s»,

per

cupó

dtes.

febrer

_

VILLA ALHUCEMAS

...

5X2.»
d Oran

-

Enllumenat de Población»
Asland 6 •/• semestral

CEUTA 1 VICE-VERSA

J.~rcelonaJí^S?
diumenge, a les 8 hores; d'Alacant els
dimecres, d Oran cap a Alacant els

.1.
els

dimarts,

dimarts, 1 d'Alacant

Barcelona, els dimecres

cap

6

•/.

sèrie K

,u

...

...

...

•••

"•
...

•••
...

...

•••

de Castelló 5 •/• >«
Sucrera d'Espanya 6 1/2 •/.
Banc Hipotecari d'Espanya
S •/.

Ajuntament

á

Bona Ebro 4 •/,
Carburs Metàl·lics

6 •/.
Catalana de Gas 1 Electricitat 6 •/. sèrie
Colònia Güell 6 •/
Chades 6 1/2 •/
«•
ïlectrometallúrgtca de l'Ebre 6 •/. ... ...
Emprèstit Argenti 6 •/.
...
...

CAMISERIA

Ferrer Batlles
mida

Camises

—

VENDA I CLINICA
D'ENCENEDORS

a

CASA SUBIROS

—
Adam 1 model RA¬
GLAN (patentada)

Hospital 42 ■ Tal. 13651

«FERRO»
(de garantia)

MITGES

BARATI SSIMS

PREUS

Tramvies

General

36, Boqueria, 38
Especialitats

...

»

»

S.

Traction

L.

CARETES

MERCAT D'OCASIONS

confetti

de

en

calx

5 pessetes

el miler

EL

COMPRA/VENDA/CANVI

Raurio,

INGENIO
6.

&

P.

O. L.

—

-

Telèfon

...

...

...
...
...

•

.

6

•/.

4'87
6'48
606
4-31
6T0

®-29§

13 646
10-686

9525

609
6'48
5*93

6.30
7.068

.

6*33
5'63

6-833

6.076

6.656

10.406

PROGRAMA PER A
DIUMENGE

REVISEM

Bar Petit Miramar

SIR, MALETES, DISCOS, etc.

CELONA. — Discos.
9:
Senyals horaris.
10.30: Secció
Infantil.

Interessant

4.038
7 794

projecció de pel·lícules.
11: Senyals horaris. — Servei Me¬
teorològic de la Universitat de Bar¬
celona.

12; Senyals horaris.
de discos selectes.

COMPRA I

VENDA DE VALOR8
Negociació de euoon* I títols amo rtitzat». — Agregaoiò de nou» full*
d* eupon», «stampillatges I osnvis. — Canvi d» moneda» i bitllets —
Carte» ds orèdit i sir* «obre Eaoanys i estranger — Ordres de Bor*
as — Compte» oorrent». — Préatect sobre valor» — Subscripoion» a am*
prèstit»— Caixa d'Estalvis. — Facilitem or psr a pagament» a Dua¬
nes. - Admetem dipòsits de
valors sn custòdia

14:
cals.

Actualitats
teatrals 1 musi¬
Actuació de l'orquestra «St-

—

boneys».

CORTS

de

Montserrat.

CATALANES,

414

PASSEIG NACIONAL. 62 BARCELONA. - Telèfon 1922
-

>

fracció

10 cèntims
2 pessetes

Telèfon 3U422

BARCELONA

.

Cambra cuirassada
per a

Caixes de

lloguer

guardar valors, documenta, joies 1 altres objectes de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot vlsltar-se les hores d'oficina

Telèfons de

LA HUMANITAT

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues

primeres ratlles

PENSIÓ

CIAL».

—

COMERSagrlstans, 7.
setmanals

mensuals.
ooberts:
50

fon

1

Tiquets
ptes.

1

S'OFEREIX bonica ha¬
bitació carrer VUadomat.
73, 3er., la.

80

Telè¬

DESITJO
Menéndez

Bany.

DI8PESERS.
43.

Pelajo,

pral., la.
ESTUDI

AMOBLAT.

-

Llogaria.

Escriure a LA
HUMANITAT, al número
497

Indicant

condicions.

CASA PARTICULAR.
Desitja 1 o 2 Joves a tot
•atar; Inútil sense bones
refer.

Ellsabets.

Habi¬

•

tació amb pensió o sense.

«LA

Abonaments

0'3Q

REGOMIR, 13.

6.

Ser.,

DIVERSOS
DESPATX complet venc
à preu molt
reduït per
traslladar-me a fora. Es¬
criure a
LA HUMANI¬
TAT núm. 535.

primera.
0

CASA PART. D. MAT.
2 amics, tot est. Pe-

Jayo,

46, 3er.

-,M,dJA.-.B0TI0A o*11-

trica desitjo per a establlr-me. Condicions rao¬
nables.
Escriure a LA

HUMANITAT

núm.

530.

ESPLENDIDA HABITA¬

CIÓ,

balcó carrer, a tot
per
a doe arnica.
Menjar sa, net, àbund..
«et.,

acurat^ BottcII. 148. priBONA FAMILIA, desit¬
ja Jove tot estar, prop
de la
Plaça d'Espanya.
Tracte familiar. Ebc. la
HUMANITAT, núm. 79.

ORAN OCA8IO. menja¬
dor
modern
completa¬
ment nou psr 385 ptes
Balm es, 17
(Junt Dia¬

gonal).
MODE8. confecció
rada
per

Preus

fort.
25 PTE8. «enyor
Avinyó. 84, 2on„ la.

a

acu¬

de vestits 1 abrics
senyera 1 nena. -

moderats.

164.

pral..

Roca¬

la.

HAB.

RETOLA 1
ds

_

JOVE A DORMIR,

dealt)

se

a^Oorder», 14 1 18,

PEN8I0 FAMILIAR. Espleiid. habltac.. «. bany
teléf. Consell d» Cent.
239
pral.. 3a.
1

totes

ETIQUETES

manes

per

s

aparadors. Mercaders, 86.
VIATJANT

Redacció:

1'00 pesseta

Cada ratlla de més
HOSTES
1 PENSIONS

ImDremta: 1444b

»

XALET modern, espalóe Jardi 1 horta, a 26
minuts Plaça Catalunya
Venc immillorables con¬
dicions. Dlrlglr-se a LA
HUMANITAT

núm.

punt.
Amb 5on»a rela¬
cions clientela.
Escriu¬
re
a
LA
HUMANITAT
núm. 160.

Compra-venda i administració de finques
AGENTS DE PRESTEOS PER AL BANC HIPOTECARI
D'ESPANYA

escolans».
15: Sessió Radiobenèflca.
cos escollits.
TARDA

Programa de discos.
Orquestra de RADIO

18:
BAR¬
CELONA:
«Souain»
(marxa),
E. Cools; «Rienzi» (selecció), R. Wag¬
ner;
«Vals
rústec
de
Sona be»,
H. Kxome;
«Serenata espanyola».
R. Yust.
18,30: Recital per la sopran

riqueta Noguera: «Es un amor que
passa» (fox), E. Stolz; «Ets la me¬
va melodia»
(vals), B. Heller; «Jo
penso en tu»
(vals), R. Silviano;
«Una petita deesa rossa», B. Heller.
19: Orquestra
de RADIO BAR¬
CELONA. — Música catalana: Fan¬
tasia sobre motius populars cata¬
lans, J. Sancho Marracó; Visió Mu¬
sical (pròleg a l'«Atlàntida»), E. Mo¬

«Ball dels gegants» (Solsona),

rera;

J. Sancho Marracó.
19,30: Recital per la sopran Jeanette Bergmann: «Barcarola», Gaal;
«El
cigne»,
Szymanowsky ; «Aida»
(romança acte tercer), Verdi; «Ma¬
dame Butterfly»
(romança), Puc¬
cini.
20:
Transmissió des de Hollywood

Dancing.

22,45:

Secció

CARPETE»

-¿OVE TAQUIMECANÒ¬

GRAF. pràctic treballs
oficines s'oierelx mig dia
Escriure a LA HUMANI¬
TAT num. 638.
JOVE DIBUIXANT de¬
sitja ool·laborar sn revis¬
tes l cases editorials. Es¬
criure à LA HUMANITAT
núm. 640.

fins

s

15.000 ptes. amb nego¬
ci cn marxa. Inútil dl-

tafi»-"*8Eccrturc*mAp»râu
Correus 1.140.

l'or¬

a càrrec

PER

A

DEMA,

11:

Senyals horaris. — Servei Me¬
teorològic de la Universitat de Bar¬
celona.

—

MIGDIA
12:
*

-

Senyals horaris.
-

menina.

Senyals horaris,

de discos variats.

13,55:
14:

—

Música selecta
1

de

mercade¬

Senyals horaris. — Servei
Meteorològic de la Universitat de
.

Barcelona
21,05:
«Setmana Còmica». — Re¬
vista festiva en vers, en castellà, es¬
crita i recitada pel popular autor 1
actor Joaquim

Montero.
Orquestra de RADIO BAR¬

21,15:

CELONA: «El cami de l'Alhambra»,
J. Turlna; «Rapsòdia valenciana»,
Valle:

«Mulñeira».

«Copóleg».

A.

Abad

Emissió a
cigne»,

càrrec
de Joan Roca:
«El
C. Saint-Saëns; «Andante», C.

Gluck;

«Moment musical», F. Schubert.
22:
«La Paraula». — Emissió de

les deu del vespre. — Directament
des de Madrid. — Resum de les in¬
formacions radiades durant el dia.
22.15:
Programa de Suites, per

Sessió Feen

discos.

Programa

Actualitats

teatrals

de

RADIO

danses), J. Klaas. a) Entrada; b)I
Sarabanda; c) Gavota; d) Minuet;
e> Rigodó «Ballet Italià», H de Bo.
zi. a)
Vals; b) Adagio-Minuet; cY
Variacions; d) Una nit a Viena; e)]

«Butlletí Oficial» de la Ge¬
neralitat de Catalunya. — Sumari
del número publicat avui. — Uns
mots, pel publicista Joan Alavedra
sobre l'obra musical d'Antoni Nico¬
lau.

Borsa

de

Treball

de

«E A J-l».

15: Sessió Radiobenèflca.
escollits.
TARDA
16: Programa de discos.
18: Programa
del radioient.
Discos a petició de senyors

39

EAJ

-

Ràdio

—

subscrip-

1

Badalona!

Avui, diumenge. — A les 12: Obertura; senyals horaris; música reglonal. A les 12,30: Música lleugera. A
la 1: Música variada en discos. A
les 2: Emissió de ballables. A les 3;
FI

de l'emissió.

senyals
A
A

horaris;

A

les

7:

música

'

I
'

Obertura; 1

simfònica.

8:
les 9:

Música variada en discos.
Radiació de la selecció do
«Marina». A les 10,55: FI dC

'

Demà, dilluns. - A les 12: Obertura; senyals horaris; música en dis¬

í

les

Lépera

A la 1: Música d'obres líriques.
A les 2: Música selecta. A les 2,30:
Fi de l'emissió. A les 7: Obertura;

4

simfònica.

;

cos.

senyals

horaris;

música

A les 8:

Cotitzacions. A les 9: Notí¬
cies locals. A les 9,15: Música variada en discos. A les 10: «Jazz». A les
10,15: Notícies de Premsa des de
Madrid. A les 10,30: «Jazz». A les
10,45: FI de l'emissió

Les llicències de ràdio
Hom

recorda als posseïdors d'a¬
parells de ràdio la necessitat de pro¬
veir-se de la llicència de ràdio a les
Oficines de Telègrafs (Plaça d'An¬
toni López), de 9 a 13 i a més els!
dissabtes de 4 a 7. S'adverteix que!
un
cop passat el termini reglamen-1
tari d'adquisició, que acaba el dial
31 àel corrent mes, es procedirà sa
la incautació dels aparells de ràdio
els propietaris dels quals no tingulri!

llicència,

sense perjudici de fer e-{
fectiu el rebut corresponent mitjan*

çant

l'Agència Executiva.

Ims.uom
CAMISERS

j GRANSEN REBAIXES
ELS

cos

!

I

Divertiment.
23,30.
Programa de discos.
24. «La Paraula». — Emissió dC
les dotze de la nit. — Darreres In¬
formacions.

i musi¬

14,30:

j

BARCELÓ- 1
NA: «Divertiment», E. Lalo, a) Alie- 1
gretto; b) Vivace; c) Aubada; d) Fi¬
nal «De l'època galant» (Suite de
l'orquestra

Sessió Cinematogràfica.

cals.

14,45:

21:

<

Programa

—

Programa

d'Escacs,

DILLUNS

MODISTA s'ofereix s
l a domicili. Preus
econòmics. Rocafort. 164
pral. 1a

INVERTIRIA

-

PROGRAMA

oasa

per

del Club d'Escacs de Barcelona.
23:
FI DE L'EMISSIO.

13 :

.

Ballables,

—

—

«MSMEÏfcï*

MOSSO 0 COBRADOR,
desitja cococacló 46 anys
1 bones relerèncles. Escrlure a LA
HUMANI¬
TAT núm. 634.

Dis¬

de discos selectes.
21,30: Reportatge pintoresc, per
Ferran Barangó-Solí . — Continua¬
ció del programa dè discos.

COMPRO màquina fo¬
togràfica per a placa 6 i
1/2 per 9 1 accessoris. Es

OFERTES
i DEMANDES

—

questra «Demon's Jazz».

163.

en

i «Cant dels

Bar

ANGEL MARTI. Taller
d enquadernació
(Martí¬
nez
de la Rosa, 17. Te¬
lèfon 75863 - Barcelona).

s'ofsrslx

per
s
Catalunya, ram
de teixits 1 gèneres de

22122

Concert

—

commemoració del segon aniversari
de la mort de l'illustre Mestre An¬
toni Nicolau, a càrrec de la famosa

ta»

ALTRES VALORS

Calefacció elèctrica

Transmissió des de l'Aba¬

14,45:
dia

Cos ta be Ua.

«Canç India». N. Rimsky Korsakow;

Capella Montserratlna, amb les se¬
güents obres del malaguanyat mes¬
tre: «Salve», «Cançó de la Morene-

Dret» de Custòdia

Per cada títol de 600 pessetes
Per eada Resguard, minimum

Programa

—

Programa de discos variats.
Secció Cinematogràfica.

13:

Navarro

de discos selectes.
Cotitzacions
20.55 :
ries valors i cotons.

21.30:

13,55:

OPERACIONS

3l que s'ha publicat als diaris de
arcelona.
pel
glossat
publicista
J.

R
del
Aid ay.

MIGDIA

16:

TOT D'OC ASIO

Sessió

—

Cotitzacions de monedes.
NIT
Les emissions de «La Publici¬

tat». — Mitja hora setmanal de co¬
municació radiofònica.
20,30: Servei informatiu des del
diari «La Publicitat».
20.40:
«La
Paraula». — Resum

la Cate¬

teatre Goya, amb assistència de
i nenes subscriptors de RADIO

6.562

CUPONS DELS DEUTES
INTERIOR, EXTERIOR,
AMORTITZABLES I FERROVIÀRIES VENCIMENT EL 1*r. D'ABRIL
PRÒXIM

Per cada títol de 500 pessetes
Per cada Resguard, minimum .

d?

Segona edició de «La Pa¬
raula», diari radiat de RADIO BAR¬
8,20:

BARCELONA, alguns dels quals ac¬
tuaran davant el micròfon, 1 recita¬
ran poesies i treballs en prosa, can¬
taran, tocaran instrumenta, etc. —

VALORS DE L'ESTAT

CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE I DE CO¬

CELONA. — Discos.
8: Senyals
horaris
dral.

nens

ELS

PRINCIPALS

AVUI,

Primera edició de «La Pa¬

7,15:

al

LES AMORTITZACIONS

CUROSAMENT

19.45:

raula», diari radiat de RADIO BAR¬

6463
7518
6.458

ACCIONS

15086

DE MOBLES, PIANOS. RADIOS, CAIXES DE

...

6.922

10.606

I-201
—

Hispano Colonial, cupó n.» 60 ... m
Crèdits 1 Docks, cupó n.» 33
Telefòniques 7 •/• preferents, cupó n.< 42..

NEU

DE
blanc,

de 40 boles

Des

A. 6 •/

...

ADORNAMENTS

-

BOLES
(de

...

O.

Banc

NEGOCIEM

CARNAVAL

•/.
•/

Ibèrica 6 •/•

Hidroelèctrica

Renault,

6
6

...

Noticiari

«Miiiu», pel professor Artur Balot.
20:

net

UHU

—

Conversa de català amb el

19 30.

Emissió Ràdio Barcelona

Canvi Rendídia 16 ment

«La Paraula».

esportiu.

UNIO RADIO, 8. A.

Metge especialista
CANALETES, 11,

hores

contes, consells útils, etc. — Conti¬
nuació del programa del radioient.
19.20:

PIJUAN

FARRÉ

dedicat a la Secció Infantil de RA¬
DIO
BARCELONA. — Rondalles,

RADIO

URINÀRIES

VIES

ESPANYOLA (FERNANDO POO). — Sor¬
tides ei dia 17 de cada mes. amb escales a València, Alacant ( facultativa ),
Cartagena (facultativa), Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Río
de Oro (facultativa), Monrovia o Freetown
(facultativa), Santa Isabel de
Fernando Poo, Bata (facultativa), Kogo l Rio Benita (facultativa) pels vapors

ARTICLES D'HIVERN

'
:

•

^

la humanitat

DIUMENGE, S DE MARC DEL 1935

La

L'ORDRE
PUBLIC

recaptació

d'exaccions muni

cipals

Barcelona

a

nances
com la

A

seixanta-quatre Orde¬
Fiscals, algunes de les quals,

són tan exten¬
ses que a més de diverses norme»
d'aplicació contenen més de cent
conceptes diferents 1 en cada un
d'ells el tipus aplicable varia per
raó de cada una de les vuit catego¬
ries dels carrers,, i altres circums¬
tàncies,

tes,

33,

resultant

requeriria

tasca

compe¬

ria portat a cap, o almenys l'hau¬
ria encarrilada l'Ajuntament que el
poble de Barcelona va elegir el 14
de gener del 1934.

d'aquella

manca

simplificació

dies perquè

encara

els del

carrer

cobren

els

on

Masaryk, la nació txecoslovaca
gaudiria de llibertat, no seria
Estat

-jLrecció

„

Gru,

General de

independent,

so¬

canvià de criteri. Admeté la révolu-1
ció reformadora 1 abominà les Im¬
pureses
de la
política austríaca.
Aquests canvis en la seva posició
respecte Austria i la revolució, fo-1
fruit

ren

no

de

la

experiència,

seva

L'jodlgnà la política

interior

1

un

d#

ollüca

l'Indignà

reaccionària.

Però encara
més la política exterior austríaca. I
indirectes;
Condemna amb particular energia güents
«Para nosotros la Acción Católica
l'anexió de la Bòsnla-Herzegoviha,
debe estar apartada de la política y
l'any 1908. L'omplí d'indignació el si
alguna vez interviene en ella ba
cèlebre procés d» Zagreb, en el de considerar par igual a todos los
serbo-croatei forca acusats,
católicos, que en sus actuaciones no
pueden vivir cotminflidoa con quie¬
nes no lo eon. ni
tampoco divididos
en bandas.

que,

ahir al mati van veure un individu
extremista que els inpirà sospites 1
el seguiren. L'esmentat individu pe¬
netrà en un taller col·lectiu de re¬

lligats, situat al, carrer dfíntença,

-rúm. lOflt-

no

.

cobrar
cobren

Ahir,

municipal

la nit, a la Plaça d'Espa¬
nya, un tramvia de la línia 57, per
tai
d'evitar
l'atropellament d'uns
transeünts, topà amb la camioneta

els

a

De fa do»
t

licia, causant-li alguns desperfectes

Ajuntaments podrà llevar a
l'article tota possibilitat d'eficàcia
però li dóna, en canvi, una força
polèmica de primer ordre.

lesions, a conseqüèn¬
cia de la topada, els guàrdies anome¬
nats Victor Santos i Josep Hernán¬
dez Martínez, que anaven a l'es¬

Cada

mentada camioneta.
En
ésser assistits

al

dispensari
d'Hostafrancs els apreciaren ferides
de

reservat el primer i
lleu el segon. Despdés d'auxiliats
de primera intenció passaren als

pronòstic

domicilis.

respectius

seus

Cal que els lectors i sim¬
patitzants de la ideologia
d'un diari, procurin ad¬
quirir el que necessitin

1

altra «1 carrer Ample 1 la dis¬
tribució entre elle6 dels rebuts es fa
una

cap norma reglamentària, ba
d'acabar per conformar-se a esperar
sense

aporten el seu ajut Els
elements de dreta seguei¬
xen aquesta tàctica. Cal
eis lectors de
LA HUMANITAT

els rebuts, in¬
amb recàrrec
únic grau; però

sense que hagin pagat
correran en
apreml

del 20 per 100 per
si paguen des del dia 21 a l'últim de
l'esmentat tercer mes del trimestre,
solament hauran de pagar de re¬

càrrec el 10 per 100.
Les providències d'apremi que

l'Ajuntament

ta

de

dic¬
Barcelona, 1

tut i que

contribuent»

de
i

|

CAMIL COMPANYS

ADVOCAT

Gran

Magatzem
VENDES

«LA

Mobles

TERMINIS

MIQUEL
.""i"'

-

Telèfon 14200

BARCELONA

de

A

ELS

COMENÇOS

TOS

DEL

MODES¬

CABDILL

nestrals, d'obrers. En aquest fet
dica

I

UNIO»

VILLANUEVA
•""" del m"c>t ■A.íïe·U

V1£T0R SAMMARINI
D

AUTOMÒBILS

Nàpols, 294

J.

VELLS

PER

A

FER

per a

FERRO

VELL

Telèfon 52688

SASTRERIA
ACURADA.

Ronda

Sant

Antoni

1

1er esculpir un

en

aquesta fotografia.

L'està-,

Sagrat Cor

a

Montjuïc..

J A R Q U E

JAUME
—

ULTIMES

SUÑE

N0VETAT8

atansar

Quan esclatà la gran guerra, malgrat la rigorosa censura, Txecoslo¬
vàquia donà signes evidents d'invencible

repugnància

envers

la mo¬

nera.

narquia dels Habsburg, els quals
politics enviaren el Jovent a la ma¬
tança per al seu profit personal.
Masaryk, amb un grup de patrio¬
tes, s'ocupà d'organitzar la resistèn¬
cia, de donar-li una forma i un sen¬

ja

tit.

néixer a la modesta vila de
Hodonin, al sud de la Moravia, en
un domini de l'Emperador.
El seu
pare era cotxer i la aeva mare cui¬
Encara que la servitud estava
abolida quan va venir al món, va

poder

constatar la

seva

influència

al seu

entorn. Quan el seu pare va
voler fer-lo entrar en un col·legi ofi¬
cial va haver de demanar una au¬
torització especial al seu amo.

tal de preparar la revolu¬
ció, de fer que aquesta comptés amb
les simpaties de l'estranger, va fer
dos viatges, un a Itàlia — encara
neutral — 1 un altre a Holanda. En
tornar al seu país s'assabentà que
la

FILOSOFIA
TISME
El jove Masaryk va

I

PATRIO¬

rebre la ins¬

trucció secundària i la superior, com
era inevitable en aquell temps, en
escoles alemanyes.
Va acabar els
seus estudis a Viena, capital que era
el centre d'atracció de la vida eco¬

cultural 1 social aleshores.
Però no va sumergir-se en la cul¬
tura alemanya, com tants dels seus
nòmica,

a

la

féu

trontollar l'excessiva Influència de
la cultura alemanya sobre la filoso¬
fia txeca. Sel nomenà el fundador
de la ciència sociològica txeca, car
fou el primer a estudiar, a Bohè¬
mia
sistemàticament i científica¬

ment, els problemes pràctics de la
sociologia. Provocà en la vida intel¬
lectual del seu pais un nou 1 viu
interès per les qüestions
morals.
S'esforçà, amb èxit, en aixecar el
nivell moral de la ciència txeca,

en

purificar-la dels prejudicis i mites
que apareixen en la vida científica
Je totes les nacions 1 que hi
particularment en aquelles que
són petites i oprimides. La seva se¬
vera concepció de la ciència va con¬
duir Masaryk a cercar el sentit de
la història txeca. Essent diputat al
Consell de l'Imperi, a Viena, va de¬
fensar contra els seus
adversaris
.

la Independència, i es va basar en el
fet que, en el passat, tenia una

pròpia 1 havia fet molt, 1
l'Estat austríac, sinó també per
tota la humanitat. Va proclamar que
ra

_

_

per

un deure de la nació «cercar la
veritat de les idees mundials, assi¬
milar-se aquesta veritat 1 crear no¬

Per

policia austríaca, informada de
seves activitats, es disposava a

les

detenir-lo. Aleshores decidi restar a
l'estranger 1 començà per aquell vell
de 65 anys que havia deixat la seva
familia a la mercè de la venjança
austríaca, un període de treball gai¬
rebé sobrehumà, acompanyat de so¬
friments físics i morals, un període
de fatiga 1 d'emocions, de treban

perseverant

t abnegat,

per

rament del seu poble.
A

Va aconseguir ésser

professor de Filosofia
Universitat txeca de Praga 1

nomenat

Suïssa organitzà el

seu

l'a "'
treball

sistemàticament. A Anglaterra
durant llarg temps,
professor

Kings College, de Londres.
passà
tats

fou,
del

D'alU

a França, a Rússia i als Es¬
Units. Pertot arreu desplegà

meravellosa activitat per tr'
fer conèixer a l'opinió pública 1
dial i sobretot als homes polítics in¬
fluents de les aspiracions i les re¬
clamacions del seu ooble i guanyarse així les simpaties 1 la
compren¬
sió del món S'esforçà, ensems, a
donar a tots els txecs i els eslovaca
una

escampats pel món

un

programa

tàctica unificada, 1 impulsar-los
prendre part activa en la lluita

una
a

per la

independència.

L'objectiu final d'aquesta campa¬
nya de Masaryk era obtenir que la
Uiberació de la nació txecoslovaca
fos incoroorada al programa de guer
ra
de les potències que combatien

la qual victòria creia
fermament. Això no fou tasca fà¬
cil La qüestió txecoslovaca era gai¬
rebé universalment considerada com
a

Austria i

un

en

BARCELONA

f, "fflCAOER

Telèfon

els quals la destitució afectés

10947

GALIBERN

Llei del 3 de

a

dia

que

passa

veiem

més

clarament que la Llei Municipal de
Catalunya té l'esperit de presència
ben viu i permanent. Cap altra llei
del nostre Parlament no
pot, en
aquest sentit, comparar-se-lL Dues
raons poderoses ho recolzen: la
pri¬
mera, el fet d'ésser la vida de rè¬
gim local la força medul·lar de la
política del nostre pais; la segona,
perquè ia nostra Llei és una pròpia
encarnació de ia voluntat del Muni¬
cipi català. Raons, ambdues, cue con¬
juntament captiven l'atenció del
nostre pensament i obliguen els ho¬
mes que s'ocupen de la solacio de
la normalitat de la «vida
municipal
de Catalunya a comprendre els
pe¬
rills que
comporta voler deixar de
banda el camí jurídic establert.
Després dels fets del mes d'octu¬
bre hem vist com s'ha procedit sennorma 1 sense guia eu la forma '
la manera de desposselr de llu.

representació als consellers munici¬
pals dels nostres pobles. No volem,
en dir això. fer
cap mena d'apolo¬
gia de l'impunisme. Coneixem lar
bast que poden tenir els fets i dei¬
xem els jutges i els tribunals
que ac¬
tuïn serenament i amb tota la In¬
dependència que reclama 'acció d s
la justícia. Però comencem per con¬
venir que les destitucions no varen
ar
únicament als
pre
'

ilicats, 1 subjectes, per
ó dels mateixos jutges
nais, sinó que varen prendre
.

uua

extensió gairebé totalitària de les
vastes zones de representació muni¬

cipal

de

Tant

que

peu

significació
rarament

esquerrana.

en

resten

en

quantes unitats escaduceres del mateix color
polític, salvar
des, per casualitat o per miracle,
de la desvastació. Hi ha molts po¬
bles, «1 els quals aquella nit no va
passar ni una ombra d'anormalitat
ur ^9

l no obstant, les destitucions foren
fetes d'una manera global 1 fins en
l'acta de la sessió de destitució deia
membres de la majoria de l'Ajunta¬
ment, en una població relativament
important, consten les paraules de
l'olicial que dirigia, de poble en po¬
ble, d'una zona del nostre litoral la
funció de destituir «que es veia obli¬
gat a fer-ho perquè la majoria de
l'Ajuntament pertanyia a un partit
que s'havia declarat en rebel·lia».
Han passat molts dies d'aleshores
ençà i encara és l'hora que de fet
ens
trobem
en
presència d'una
transgressió d'ordre legal ja que les
pròpies normes dictades per l'au¬
toritat que assumia totes les fun¬
cions de poder, a Catalunya, des¬

prés del 6 d'octubre varen ésser, per
pari dels encarregats de compllmentar-les (1 a ben segur , e per excés
de zel), deformades i sense que en¬
cara

hagi vingut la reparació perti¬

nent Recordem ela termes de l'or¬
dre dictada: en els llocs on sis
AJun-

haguessin participat

_

el moviment subversiu, havien de
continuar els mateix 3
Ajuntaments;

unes

Els

éàpfedit: la

„

_

.

en la seva aplica¬
ció, de dalt a baix. I amb la-inter¬
pretació de la llei hi va comprès el

de la democràcia: el respecte a la
voluntat ciutadana. I ¿quina nor¬
ens traça ia llei? Ben clara 1
simple; reposició de tots els conse¬
llers municipals que no hagin estat
subjectes a una acció de la justícia;
reposició dels que havent-ho estat,
hagin vist sobreseguda llur causa 0
hagin obtingut sentència absolutò¬
ria o bé n'hagin ja complert una
d'imposada. I, mentrestant, comple¬
tar les vacants que puguin haver-hi
pels consellers suplents d» les llis¬
tes dels respectius partits.
Si per part dels governants, com
s'ha vingut dient, es vol perseguir
ma

naturalment, de la

ciència a to po¬

lítica. I així va emprendre la lluita
contra els ídcls falsos, contra els

de ia política txesetmanari de critica «Cas»—

funestos prejudicis
.El

Temps—que
amb alguns
hicle de to

editava

lluita contra la
de sinceritat i contra 1 equí¬
en to política txec» d'aquella

■m..»»

voc

Masaryk

amics politics, fou ve¬
seva

el

principal artíflcex

de la

seva

lli¬

bertat 1 que el proclamava cap es¬
piritual 1 polític de la nació allibe¬
rada. La seva tasca, inspirada en el
seu Ideal de
veritat i de justícia,

han convertit Txecoslovàquia en un
Estat respectat, progressiu, liberal,
orgull dels pobles moderns. La nova

República

s'ha Inspirat en cap
dels caducs principis del degenerat
imperi. Ei valor moral del Presi¬
dent, «1 reapeçte qye mereix « tot
no

d'Obrers

toritzi a percebre de les empreses
«Fuerza y Alumbrado, & Ají,
«Hijos
de Francisco Garnis y Soler, Sociedad
en
Coma dita»,
«Explotaciones Hi¬
droeléctricas, S. Ají 1 «Compañía
Anónima Manresana
de
Electrici¬
dad» la taxa de mutualidad que re¬
gula la llei del Parlament de Cata¬
lunya, del 3 de julio! del 1934, per
incrementar les atencions de
previ¬
sió social dels obrers i empleats d'a¬
quelles empreses;
Vist que l'entitat sol·licitant es
troba Inscrita al Registre dels Ser¬
veis de Cooperació, amb el n.» 288,
i que han estat aprovats els seus
Estatuts i classificada la societat
com a Mutualitat Popular, sota la
condició d'introduir-hi algunes mo¬
dificacions per a estar d'acord amb
la lleL sense el qual requisit,
que
ha de complimentar-se en el terme
màxim de dos mesos, fóra anul·la¬
da la inscripció de la Mutualitat 1

denegada ia

petició d'inscripció en
el cas de no ésser aceptades les mo¬
dificacions esmentades;
Vist que segons informe dels Ser¬
veis
d'Indústria del Departament
d'Economia i Agricultura de la Generalitat. les empreses «Fuerza y

rebel·lió i no es vol perseguir
idea, la línia justa i legal és
aquesta que deixem fixada. Sorttruna

Alumbrado, S. Ají. «Hijos de Fran¬
cisco Gomis y Soler. Sociedad en
Comandita», «Explotaciones Hidroe¬
léctricas, S. Ají l Compañía Anóni¬

una

se'n, equival a deixar els pobles ex¬

posats

a les intrigues dels homes
ma Manresana de Electricidad» han
altra Idea fixa que to de considerar-se com
a empreses de
cobejança de poder 1 d'Influència al
servei dels seus propis fins particu¬ serveis pública i, en conseqüència,
llurs
empleats
tenen
el
caràcter es¬
lars. I els resultats d'aquesta polí¬
tica ela tenim massa vius a la me¬ pecial a què fa referència fart. l.r
mòria pel record deplorable que ens de la Uei del 3 de juliol del 1934;
Atès que «1 paràgraf segon de
deixà el pas de to Dictadura. * '"

que no tenen

l'article 2.n de l'esmentada llei dis¬
posa que llurs beneficis podran tam¬
be fer-se extensius a les empreses
dels mateixos rams, el personal de
les quals hagi constituït una Caixa
de Pensions 1 Retir, sempre que si¬

seria
r/a
d'ara, si s'intentés
més funesta.
realTant,
encara

que no volem creure que el Govern
s'hi exposi 1 exposi els pobles a les

conseqüències consegüents.
Bella cosa és per als amics de la
democràcia constatar ei que val 1 el
que significa la presència de l'espe¬
rit del poble quan ha atorgat to re¬
presentació popular als homes ele¬
gits per sufragi. Ve a ésser el tes¬
timoni permanent de la fe pública
que garantitza l'estabilitat del càrrreo i el posa a cobert de les am¬
os i de les travetes que sovint,
per a fer caure 1 escalar, farien els
homes, àdhuc els d'un mateix par¬

Generalitat de
lliurement pels

tit

mia

gui en aquest sentit, autoritzada per

Decret del Govern de la Generalitat
de Catalunya;
Atès que d'acord amb ei que dispo¬
sa l'art. 3.r de la referida llei i
que
per controlar la recta administració
de la Caixa de Pensions i Retir d'Em¬

politic. 1 aquesta bella cosa ens

pleats de

Gas 1

nomenats

tres

i

Electricitat, foren

representants de la

Catalunya, designat»
Consellers d'Econo¬

Agricultura, Treballs i Obres

i ens dóna coratge per
i confiar que l'única solució

Públiques 1 de Finances, als quals
pot confiar-se el control de la Caixa

possible per a normalitzar la vida
municipal catalana és el restabli¬
ment de la llei 1 de l'equitat 1 el re¬

de Pensions i Retir de la Mútua Ge¬
neral d'Obrers i Empleats,
Decreto:
Pruner. — En atenció al caràcter

reconforta
creure

torn al poble del que éa ben seu;
dret de conferir la seva represen,
ció en els homes elegits pels seus

especial d'empleats d'empreses

ciutadans.

dels

llei del 3 de Juliol
rència i que és reconegut als mutua¬
listes Inscrits a la Mútua General

F. ARNAU I CORTINA

d'Obrers

1

Empleats, domiciliada a
carrer d* Banys
Nous,
n.» 9. creada pel personal de les em¬
preses de Serveis públics «Fuerza
y alumbrado, a Ají, «Hijos de Fran¬
cisco Gomis y Soler, S. en C.», «Ex¬
plotaciones Hidroeléctricas, S. A.» 1
«Compañía Anónima Manresana de
Barcelona,

Dr. ROSELL
P. de

Gràcia, 106, praL

de Paris - Varices
a les cames • Malalties de
l'Anus - Recte - Pèrdues ds
sang - Plsures - Eczemes

Guareix sense operar

SENSE DOLOR

Electricidad» són concedits a l'es¬
mentada Mútua els beneficis de la
susdita llei mitjançant el previ com¬
pliment del que aquesta disposa 1
del que ordena el Consell Superior
de la Cooperació, a saber:

Ocasió
Flassades llana
al preu de

grandissimes

a) Introduir en el seus Eitatuts,
dintre el termini de dos mesos, les
modificacions ordenades pel Consell

Superior de la Cooperació.
b)
Constitució d'una Caixa de
¿usions i Retir, 1 donar-ne comp¬
-

te

1650 pessetes
Venda directa al vestíbul

HOTEL DE VENTAS

a aquesta Presidència.
Segon — Els representants de la

Generalitat

de

Catalunya,

encarre-

virtut dei que disposa l'ar3.er de la llei del 3 de juliol
en

del

1934, de controlar recta admi¬

nistració de la Caixa de Pensions 1

d'Empleats de Gas 1 Electrici¬
tindran cura, així mateix, del

Retir

tat,

control de la funció administrativa
de la Caixa de Pensions 1 Retir a

què fa referència el present Decret.
Barcelona. 22 de febrer del 1935.

Calçat... Moble?... etc.
SEMrKE OCASIONS

CARRER PELAI, 8
Telèfon 14370

i

pleats, domiciliada en aquesta ciu¬
tat, carrer Banys Nous, n.» 9, ha
sol·licitat, per mitjà d'instància dei
31 de
es'.mbre del 1934, adreçada
a aquesta Presidència, que
se l'au¬

especialistes

trínsec de la llei

General

la Mútua

«DECRET

d'aquesta mena de malalties actuen
de ple. Els és difícil, però, diagnos¬
ticar; més difícil els és encara po¬
der aplicar remei eficaç. Pretendreho, seria, simplement, ganes d'a¬
greujar els mals 1 enverinar les pas-

a

La Mútua General d'Obrers i Em¬

de cara a unes esperances 1

cobejanees.

del 1934

El Butlletí Oficial de la Genera¬
litat ha publicat ei següent:

Ara sembla que es treballa labo¬
riosament per . procurar el que se'n
ve dient «el restabliment de la nor-

mena

juliol

Empleats

Ajuntaments, el nomenament d'un
alcaids gestor. Els termes eren bas¬
tant clars però va passar el que
va passar i tot resta en pro, Igual.

plet interior de la monarquia dels

Habsburg. i era precís demostrar que
la dita nació era una supervivença
perillosa per a la pau d'Europa, i
calguent convèncer el món que ha¬
via de fer-se una nova i més desit¬

jable organització de l'Europa Cen¬
Idees txeques conforme a la se¬ tral La tasca realitzada i l'èxit ob¬
missió humanitària, per la sínte¬ tingut no cal remarcar-los ara.
si del que sigui propi 1 del que si¬
gui emmanllevat a altri», fins ç. a
MASARYK, ENCARNACIÓ
els txecs acabessin per tenir, no so¬
DEL POBLE
sinó
també
lament filosofia txeca,
Quan el 14 de novembre del 1918,
un tipus humà purament txec i en¬
pocs dies després de la proclamació
de la Independència txecoslovaca i
sems mundial.
de la fi de la guerra, Masaryk fou
DE LA CIENCIA A
elegit primer President de la Re¬
POLITICA
pública txecoslovaca per l'Assemblea
Eh proposar la fórmula «la cièn¬ Nacional Revolucionària, es palesà
cia per la ciència» 1 en proclamar que el seu poble el reconeixia com

el deure de la ciència d'ésser ser¬
vidora de la vida, Masaryk passà,

REDUITS

Nan estat concedits
els beneficis de la

Catalunya
en

va

Princep Jordi, 7 • Telèfon 33384. Barcelona
(Hosiafrancs)

PREUS

en

suprems.

ves

netejar maquinària I automòbils

SANZ

CONFECCIÓ

tenia

que

objectius

ra¬

fermesa d'a¬
caps són pro¬
cedents del poble; mai no han dei¬

era

BARCELONA

Cape de eotó l draps

bilitats
seus

força i la
quell pais. Els seus

ren,

COMPTAT

AL

una

la

alemanys el dret de la seva nació a

COMPRA

viva campanya i a desem¬
mascarar els autors de la farsa. Con¬
vençut que era inevitable una con¬
flagració universal, pensà en el pa¬
per que jugaria la seva nació en
aquesta dur» prova. I veié les probar

d'origen modest, fills de families po¬
bres, de senzills camperols, de me¬

perjudica indegudament els compatriotes.

capacitat
ciutadans, 1 esgota llur
contributiva i els fa més desagra¬
dable el compliment de llur deure

TOMAS ALC0VERR0
45

arts, d'alta traïció. Aquesta
indignació el va moure a empren¬
dre

en

període voluntari del cobrament dels
corresponents rebuts, les formalitats
que aquell text legal estatuelx per
tal d'evitar que indegudament siguin
exigits recàrrecs d'apremis, per la
qual cosa dites providències enco¬
breixen una infracció que està e--Mcitament castigada en aquell :

íSSf'J1

GRACIA,

males

l'ideal de la nació.

-

Is començoe de Masaryk són
els característics dels grans homes
de Txecoslovàquia. Gairebé tots són

els precep¬
recaptació, adoleixen del vici fonamental de no ha¬
ver-se precisament acomplert en el
que es fonamenten
tes de l'Estatut de

tacio estarà oberta al
com a
minim durant quatre públic
hores diàries
ei segon mes de
cada trimestre 1
vuit durant els deu dies
primers del

DE

'

xat de viure en contacte amb ell El

dia 10 del tercer mes del trimestre

période voluntari s'anunciarà

PASSEIG

ritual aquell que ha sabut donar
expressió suprema a les aspiracions

Va

al
«Butlletí
Oficial»; que dura¬
rà des del dia primer del
segon mes
de caca trimestre, fins el dia 10
del
tercer mes: que durant els
primers
M die» els recaptadors
de les capitáis de província intentaran el co¬
brament al lloc on
radiqui la base
contributiva; que l'oficina de recap-

el

PRESIDENT MASARYK

primer i únic President de Txecoslo¬
vàquia n'és un exemple.

l'EStat

transcorregut

també la segueixin

que

31 de desembre del 1902) mana que
les disposicions que regulen la re¬
captació de les contribucions i im¬

óue en els anuncis d'oí™tr£,^.cobrament
s'advertirà als
contribuents

Et

comerciants que,
llurs anuncis, hi

dels
amb

tranquil·lament a casa seva que li
presentin la concebuda papereta de
iequesta de pagament 1 avís d'em¬
bargament.
I no és que les disposicions le¬
gals no assenyalin normes a les quals
s'ha de subjectar la recaptació 1
mitjançant les quals s'eviten els apremis injustificats, sinó que existeix
la corruptela a l'Ajuntament de Bar¬
celona de dictar les providències d'a¬
premi en forma antireglamentària
En efecte; l'article 562 de l'Esta¬
tut Municipal (1 abans el Decret de

bre els tràmits i recàrrecs dels
pro¬
cediments de recaptació i les facul¬
tats dels agents executius que ex¬
cedeixin en rigor o ampliïn la com¬
petència de les que estan establertes
a favor de la Hisenda i de
l'Estat.
I els articles 65, 66 i 67 de l'Estatut
de Recaptació manen d'una manera
concreta que l'obertura de la cobran-

velem

tua tindrà, on total, quaranta
matroe. El cap on té dau. Els nostres ca¬
tòlics ne se'le ha acudit una pensada «Ixi- Ela
referim aquest exempli

a

diet, teníem compost

publicat ahir, per destU

tuir

i resultant amb

per 100 durant els 10
primers dies, ja que existeixen tres
Agències Executives de l'Ajuntament,

s'apliquin a les
exaccions municipals i que els Ajun¬
taments no poden dictar regles so¬

cap del qual

a punt de publicació el
present' l'alcalde únicament, s'havia d'elegir
interessantissim article d'Arnau i un
nou alcalde entre els propis con¬
Cortin. El Decret d'autorització a
sellers municipals 1 en els altres
Pórtela,

número 3 del Parc Mòbil de la Po¬

den pagar-se els rebuts amb el re¬
càrrec del 10

Sants

Toqule, el

La normalitat de la vida

...

carrers,

a

prop de

per el velen

figurant tampoc en l'anunci del
Butlletí, l'Agència Executiva on po¬

altra

estàtua oei Buda en una pedrera situa*
da

aquellas

Els cinc detinguts passaren als
Prefectura Superior

s'esmenten ni els noms dels deu¬
tors ni els carrers on radiquen les
bases de l'arbitri, es trobarà que no

que

preteridóffltSSnca!Sloo!Ppwo<8Í

i grupo politico
que esté dentro
la ortodoxia, tampoco encontrará
la adhesión y el apoyo
de los católieos que no participan de

labossos de la
de Policia.

perquè

Providència
d'apremi
on
estigui
melós aquell rebut, cosa difícil ja
que en les providències d'apremi no

ça en

Catòlica»
«El Siglo Futuro» les
emprèn con¬
tra «Acción Católica, l'entitat filla
de «El Debate». I 11
adreça les se¬

L'IMPERI DE LA LLEI

que es aipubliqui
rlOO;
ha d'esperar
providència
d'apremi
But¬

de

«El Siglo Futuro»
contra «Acción

Sebastià Caparros Clarés.

lletí Oficial i suposant que tingui
la paciència de llegir cada dia el
Butlletí i que no li passi per alt la

postos

Harmonies dretistes

Gil, Josep Maria Guardia Augusto t

domicili i finalment,

una

vene¬

1 el respecten.

radica la base de

rebuts d'aquells

Gràcia,

compatriotes, que l'estimen, d

ren

lerià Luis Simos 1 a la de Consol,
Castillo Roca,
Ildefons González

sat a l'apremi. No n'hi ha prou que
que el contribuent es conformi alespores a pagar el recàrrec del 10

n

precís reformar 1a
llei — Masaryk éncàrna avui el
po¬
ble txec. I en complir el seu 85 ani¬
versari rebrà l'homenatge dels seus

Austria, política de centralització,
oposada al lliure desenvolupament

presión de Asturias y León).
Acte seguit els agents procediren
a la detenció de l'amo del local Va¬

Si tarda alguns dies a tornar-hi, es
trobarà que el rebut ja l'han pas¬

una

ta reelecció fou

l'imperi austríac, per vies de lega¬
litat.
Després, obligat pel temps,

adversaris de les seves
teories, sus¬
tentadors d'una altra política, un
dia el combateren. Masaryk no ha
estat solament el cabdill d'un po¬
eto'-ha estat el seu conductor «api-1

Seguretat,

política 1 les reformes

tria. Somniava, per al seu pals, un
reconeixement de drets, dintre de1

com

pecte i agraïment, fins aquells

en

sor-

con-

jur d» la seva tbu conductora. Elegit
per quarta vegada per a to Presi¬
dència — i per a ïer possible aques¬

L'EVOLUOIO DE MASARYK
no era partidari, abans;
de la guerra mundial de la revolu¬
ció. Tampoc no era enemic d'Aus-

és avui. Es
per això que els que comprenen ei
valor immens de la
llibertat s'incli¬
nen davant
Masaryk, plens de res¬

per

poble

1

Masaryk

ell

se

LLIGATS
ents del

Amb
cabdill

-1

iü

els re¬

tenen els rebuts els cobradors,

quals passen a

proposat

alliberador.

seu

sortir del

baven ocupats en la terminació d'una
opuscles clandestins, titulats; «Do¬
cumentos para la Historia» (La re¬

luntària, ha d'anar repetides vega¬
des a intentar el pagament a les
Oficines de recaptació, amb la pos¬
sibilitat que no li serà possible pa¬
uns

la seva terra trobà el
su¬
prem, la seva més alta autoritat mo¬
ral i intel·lectual i el seu símbol. Sen¬

el

per quarta

Els esmentats agents, en veure que.

les oficines de recaptació. Es tro¬
barà que com que no està predeter¬
minat el període de recaptació vo¬

gar-lo,

nada, Cristòfor Raventós Marrugat.

REGISTRE I DETENCIONS
EN UN TALLER
DE RE¬

el cert

s'hagin començat a cobrar
buts d'aquell arbitri, 1 altres
bé s'han
el
començat a
aquells rebuts, encara no es

mena

™

cràcia
cials.

la

dels atracadors fou el veí de La Gra¬

civil.
El Raventós ha estat
a una recompensa.

capçala aquestes ratlles ens trobem
que si és cert que els empleats muni¬
cipals que tenen cura de la recapta¬
ció a domicili, sempre, o gairebé
sempre, intenten el cobrament i si
no hi trobem l'interessat, deixen l'a¬
vís a la portera o a algun veí, també
ho és que són moltes les vegades
que els avisos no arriben a mans de
finteressat i ja sigui perquè es tras¬
paperin els rebuts a l'oficina de re¬
captació, ja sigui perquè les adre¬
ces d'alguns rebuts no siguin les dels
interessats, ja sigui perquè a aquests
se'ls traspaperin les paperetes d'avis,
que els. rebuts, d'arbitris,
municipals <iue es passen a les Agèn¬
cies Executives sense- que. hi cast
hagut deliberat dels interessats ae
no pagar-lo, són en quantitat verita¬
blement vergonyosa.
I suposem que un contribuent es
vol evitar que determinat rebut d'un
arbitri municipal li sigui exigit per
via d'apremi i que per anar dirigit
a un domili equivocat o que no és
on
actualment viu, vol pagar-lo a

»

com

Aquest ciutadà perseguí el lladre
i aquest li encarà la pistola, que no
disparà per haver-sa encasquetat.
Aleshores se li llençà al damunt,
l'immobilitzà i el lliurà a la guàrdia

1 ordenació dificulta en part l'aboli¬
ció dels defectes del servei de recap¬
tació municipal
I concretant-nos al tema que en¬

és

de

VILA¬

FRANCA

tent, llarga i feixuga, tasca que hau¬

La

elegit,

--

EL BUDA MES GRAN DEL MON

Masaryk

-- va
època, contra l'hegemonia malsana el món, ha obrat el miracle. Ha
del partit «vell», contra la devoció
glt un noa potte digne 1 sa al
a la noblesa, tot defensant
la demo¬

post-guerra aquestes ratlles,
homenatge a l'home que ha
alliberat la seva pàtria.
Completant la nostra informació
Txecoslovàquia veu en el seu Pre¬
en l'edició d'ahir, hem de fer cons¬
sident el primer obrer de la seva
tar que la persona que detingué un Independència reconquistada 1 el no¬
DE

D'AQUELL FET

més de mil quo¬

una

Txecoslovàquia

L'ALLIBERADOR
El dia 7 d'aquest mes compleix el
ni 85 aniversari el primer President

BA-

Ahir, al mati, la policia va dete¬
î
la República Txecoslovaca, se¬
nir, a Badalona, dos Individus ano¬ nyor- T. G. Masaryk, la qual data
menats Joan Torres Anglada i Emi¬
donarà Hoc a entusiastes manifestali López, els quaI9-bom suposa que
cltais^d.'Bgraïment 1 devoció a la se¬
ha» format part de les bandes d'a¬
va nació reconeguda. Amb tal mo¬
tracadors que operen en aquella lo¬ tiu ens plau
dedicar a les més Il·lus¬
calitat.
tre personalitat política de
l'Europa

en

número

L'alliberador de

vegada, President de la República

La simplificació 1 ordenació de
les exaccions que utilitza l'Ajunta¬
ment de Barcelona, exaccions dis¬

tribuïdes

El 85 aniversari de

General

de

Catalunya. President de

la

El

Governador

Generalitat

DIUMENGE, 3 DE MARC DEL 1938

la humanitat

PUBLICS

ESPECTACLES
Teatres

TEATRE NOVETATS

ESPANYOL

GRAN TEATRE

diumenge, tarda 1 nit:
CHIRIMOYAS 1 el sensacio¬

Avui.
LAS

Avui, diumenge, tarda, a les 4.
darrer dia de la tempora¬
da. 2 obres. 2. 6 »ctes 5. 2 gr»ns

Primer:

8&£g
maria
románsa

nloris

mare:

teTBiV
El

—

Magni¬

forçats. emili

OLYMPIA

TEATRE

CIRC
Inauguració el dia 15 de maro
GALA
BENEFICA COMEHCLAL
DE MOSTRES DE BARCELONA

Dimarts, dia
JT

...

«A la conquesta de l'aire» és un
dels temes que, formant part del
curset de
Psicologia experimental

càrrec del senyor'Enric Cortezón, tindran lloc els dimarts d'a¬
quest mes, dies 5 1 19, a les nou del
plantejada —afegí el senyor ..
vespre, a la Societat Naturista de
Barcelona (Tallers,
22, segon, se¬ llanueva—; és la dels viticultors

cavalcada amb assistència

LOS MARIDOS DE

LIDIA

Seient UNA PES¬

ete.

Avlu, diumenge, 3

LIDIA

DE

DOS

»

.

íuncló per

hl haurà

uO

Demà

-

MUCHO CUI¬
CUIde Vesisry que a es¬

B la
la Revista
de
DADO CON LOLA,

salg

Borràs 1 mestre Padilla
trenarà dijous vinent.

F

Romea
22026

Telèfon

part Antònia I
Bardem.
Josep

I

representació de:

les 6 1 a les

10T5:

punto
Arni-

Las doce en

èxit de Carles

Formidable

r<\rtELLERA especial
Carnaval al Romea.

an

per-film

LA TRAVIESA

espanyol

MOLINERA.

GRANDIOSES
la Companyia

FUNCIONS
de Lluís Calvo

TARDA, A LES 4"30
COLOSSAL PROGRAMA!
LOS CAVILANES
creació del gran baríton
EDUARD BRITO
amb Cora Raga, Joan Arnó.
ni

Coliseum
Avul,

dues

tarda,

A

sessions.

les 3*30 1 a les S stpeoial. Nit, a
les 10. Darreres projeccions
d'a¬
.

Tri¬

REVISTA PA¬

quest programa:
RAMOUNT

A TODO

-

GAS. per

M. Artaaga;

Avelll, P. Segura,

PAU HERTOGS
Victòria Racionero, Trini Avelll,
C. Llanos. Ruiz Paris, Joan Ba¬
raja. ete.
NIT, A LES 10*15:

gitana».
Còmlo. — larda i nit:
de Lidia».
Espanyol. —

Nit:

—

Tarda 1 nit: «La

primera

cantada per

vegada a
baríton

Llorca.

taLAa'CANC|nONa DEVOLVIDO

creació de
Racionero

Joan

gura,

Principal Palau. — Tarda,
met I, rel de Xauxa». A
«Lili, vol viure».
Romaa.

—

Maryland

Placa Urqulnaona, 5

—

Tel. 21960

Matinal, a les 11. Tarda, a les
3 16 (numerada). Nit, a les 10:
LA SEÑORITA DE LOS CUENTOS

duros»

«Las doce en punto»,

claveles»,

«Los

Tarda:

—

Gil de Alcalà» 1

«Los leones».

Dónennos»,

«L·ios

i «La Dolorosai

Campanone»

«Ml'amigo'

'

—

fuglüvos».

Robert Lynen I

Colisaum.

Harry Baur.

Demà, ESTRENA de EL ENE¬
MIGO PUBLICO
NUM. 1.

NOTA: Exeeoolonalment, i degut
■I Ml

...nia.

—

secuestro sensaclo-

i

—

nal».

Cinama.

Cèntrio

«Alma de baila¬

—

«El hijo lmprovtzado».
«Pecadores sin careta» i
«Vuelan mía canciones» 1 «El signo

omédia.

de la Cruz».

Avui, diumenge, tarda, a les 6*15
nit, u les 10*15, el formidable

1

d'aquesta

creaoió

èxit,

M

nyia:

t

e

r

Llúrla, IIS

Compa¬

o

p o

Telèfon 51222

—

I

Tarda, a leg 3*80. Numerada a
les 6 1 nit, a les 10. La boni en

Tu

gitano y
yo gitana

comèdia

de

I.

DAMA
1

la

B.

I.

Films:

magnifica producció

la* 'codicia
s

BAVA-

de

Colom. — «El nlfio de las coles». «El
huésped núm. 13».
Comtal. — «Una semana de felici¬
dad», «Escuadra adelante»,
¡ana. — «El hombre Invisible», «To¬
rero a la fuerza».
Diorama. — «Uro en la montada», «A
«were», mucnachas».

Entenca.
1

DE CABARET

—

«Justicia», «Cuesta abajo»

-La feria de la vida»,
«El negro que
—

tenía el alblanca». «La Casa de Rodschlld».
—
Excelsior.
«Tartarin de Tarascón» 1
.

—

oro

artística que s
-

I

«Asesinato

e

POLIORAMA

TEATRE

Davant la lmposslbllltat de pror¬
rogar quarta set¬

Inelu¬
dibles compromlmana

per

Avui, tarda, a les 3*80:

EL BE I
A

SENYORETA

«La dama del Boulevard» 1
Hollywood».
—
«Escándalos romanos», «Paso
Intlm.
a la juventud».
..ia, — «Reunlósn 1 «Tres amores».
Kursaal. — «Vuelan
mis canciones»,
«Desfile de Candilejas»
1
«Anny
—

«Amores en

«El Paraíso del
amor» 1 «Paso a la Juventud».
Majèstio. — «Cleopatra»,
«Gracia
y
simpatía», «Que pare la prensa»

EL MAL
gràflques,
AVUI. DIUMENGE

6 1 nit, a les 10:

íes

LA

OEST

Matinal,

les

a

11.

Marina. — «Canción de cuna». «Viu¬
das habaneras» 1 «Perdone señorita»

Tarda,

(solament nlt).
Mariland.
Miira.

Avui,
!

tarda,

MARCHA

DE

NERALA, per

I

les

CADIZ
V.

-

Simon

3*30:

LA

LA

CE-

I

Nit

per
Maro
a
les 10:

EL

DOLOROSA

DEL

musical del mestre Serrano
ACTUACIÓ
PERSONAL de
cellent tenor basc

—

—

primer

Redondo
BENEFICI
ictor

Antoni

«La codicia die oro».
«Una semana de felicidad»,

—

«Escuadra adelante».
Mistral. — «Stlngaree», «Ilusiones de
gran dama». «La senda del crimen».
Monumental. — «Los
Miserables»
1
«600.000 francos al mes».

Mundial^

Ortiz

de Zarate

idró.

—

«Amores_de Hollywood» l

«La dama

del Boulevard» ,
«El rey de los Campos Elíseos».
Path# Palao». — «Tartarin de Taras¬
cón» 1 «Se acabó la crisis».
Principal. — «Valses de Viena», «Aman
tes

del
Pa-

«Pelirrojo».

—

Sulpl

Intèrpret del «Hermano Rafael»
el qual cantarà selectes 1 escolli¬
des
romances, acompanyat pel

—

fugitivos».

PúblitCinama. — Reportatges d'actua-

Varietats

Ramblas

.

—

«Te Quiero y no se quien
—

Singapore».

MÍMMJMI:
Dalan
Palau

TEATRE
GRAN

VICTORIA
COMPANYIA
LIRICA

Tarda, a les 3*30: DON CIL DE
1LCALA. Exit de l'opëreta bufa-bat de l'opereta bula:

LOS
Nit.
ates:

el n

de

U

la

Dansa

I

j.

de

•

•

d'admls-

les 10. Butaques, 3 nosBOHEMIOS - EL
MAES¬
a

—

collir unes 280.000 pessetes que per¬
en els
metran fer transferències

pressupostos, per a traslladar-les a
Obres Públiques, i d'aquesta manera,
mentre arriba que Catalunya tingui
que
tots els assumptes a trac¬ la seva part dels milions que a
tar són importants, es prega la
aquest efecte han votat les Corts, es
tual assistència.
podrà, amb la Iniciativa de la Gene¬
El Consell Directiu de l'Asso¬
ralitat 1 en la mesura que permet
ciació d'Industrials 1 Comerciants de
aquesta suma, alleugerir el problema
la barriada de Gràcia, després de la de l'atur
forçós. Els serà facilitada
Junta general recentment celebrada una nota sobre aquest particular.
1 de la distribució de càrrecs acor¬
He llegit a la premsa que no estan
dada, ha quedat constituïda per al vostès
prou ben atesos a la Genera¬
1935 de la següent manera:
litat, 1 he donat les oportunes dis¬
President, senyor Leopold Domè¬
posicions perquè obtinguin major fa¬
nech; vice-president, senyor Manuel cilitat en el treball.
Perucho; secretari, senyor Feliu Be¬
—Esteu assabentat de la noticia
nito;
vice-secretari, senyor Josep publicada per un diari, segons
la
Martínez; tresorer, senyor Josep Ci¬ qual són separats del cos, determi¬
rera; comptador, senyor Roc Aldo- nats guàrdies de
Seguretat nomenats
mà, i vocals, senyors Josep Bartroli, per la Generalitat, de resultes d'i
Manuel Solà, Josep
Aldabó, Felip
pedients i revisió d'antecedents?
Beltri, Claudi Rossell i Carles Va¬
—Es, aquest, un plet vell. Aquests
llès.
guàrdies, no han estat separats pel
Havent quedat constituït
fet d'haver estat nomenats per la
aquesta ciutat el Col·legi Oficial d'A¬ Generalitat, sinó a conseqüència del
gents d'Assegurances, de conformitat seu full penal i dels seus ante¬
ib la Llei de collegiació forçosa de
cedents, que en ésser coneguts per
de desembre proppassat («Gaceta
Seguretat,
la Direcció General de
primer de gener del 1935), es posa han donat lloo a aquests acomiada¬
a coneixement de tots els agents in¬
ments. De manera que els que són
teressats la conveniència que dintre
declarats cessants, ho són perquè no
del més breu termini possible passin
poden pertànyer al Cos, segons pro¬
per la secretaria
del dit Col·legi, ves que existeixen en contra d'ells.
Rambla dels Estudis, 1, primer, pri¬
—Així —insisteix el periodista— si
mera, amb la documentació neces¬
se'ls separa del Cos, és a conseqüèn¬
sària per a poder-se col·legiar. La
cia únicament del seu full penal.
dita secretaria està a disposició de
—Es per sentències dictades con¬
tots els agents per a facilitar-los
tra ells —recalcà el senyor Pórtela—
tots els detalls que els interessin.
que determinen, naturalment, ante¬
El dia 7 d'aquest mes, a
cedents penals.
nou del
seran venuts
—

—

mati,
en i
blica subhasta al Mont de Pietat de
la Mare de Déu de l'Esperança, Or¬

—Però... —diu encara el periodis¬
ta— són tan sols declarats cessants

ganisme de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'Estalvis, els empe¬

—No, la mesura pot ésser també

nyoraments de Joiells vençuts abans
del dia 1 de desembre del 1934. L'en¬
trada a la sala de subhastes és per
la plaça de Jonqueres, 2, entressol.
La Secció Permanent de So¬
cors os Mutus assabenta els seus as¬
sociats que s'estan activant els tre¬
balls d'instal·lació del Consultori Mè¬
dic al local social, Pelayo, 11, pri¬
mer, telèfon 16155, 1 per tant hom
creu que dintre.de pocs dies podrà

Triomf. — «Paz en la tierra» 1 «Viu¬
das habaneras» 1 «Mujeres olvida¬
das» (solament nlt).
Tetuan. — «Amores
"Chucho el roto»,

Hollywood» 1
«Faràndula trà-

en

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

Urquinaona, — «un
«Vuelan
Verdi. —
mis
canciones»,
«Queremos cerveza» 1 «El dedo acu¬
sador».
Volga. — «Fàcil de amar», «Asi ama

Xlle.1—^'«Paz
de

er

caballería».

la tierra»

1

«El

66

els

vei,
La Secció de Barcelona-Ciutat
del Col·legi Oficial de Metges de Ca¬
—

talunya ha rebut la denúncia de di¬
versos metges referent al fet que al¬
guns subjectes, suplantant els seus
noms i utilitzant targes falses, es
presenten en farmàcies i establi¬
ments

de

venda

d'especiflcs sol·lici¬

tant mostres de medicaments per al
seu ús.
Là Secció recomana als establi¬
ments esmentats que comprovin la
Identitat dels sol·licitants i cas de
comprovar la denúncia lliurin els
íalsarls a l'autoritat corresponent.
El proper dimarts, a les vuit
del vespre, a l'Associació d'Idealistes
Pràctics — Orientació moderna de la
—

Joventut — Santa Anna, 28, el se¬
nyor Jaume
Bertran donarà una
conferència sobre el tema «Per què
la primera educació és la més im¬

portant».
El Gremi Unie i Oficial de
Lleteries de Barcelona 1 l'Aliança de
Receptors de Llet de Barcelona po¬
—

sen

a

coneixement dels

rent,

a

seus

el dijous, dia 14 del

asso¬

cor¬

les sis de la tarda, tindrà lloc

banquet d'homenatge al seu soci
senyor Ferran Moragues per la se¬
va encertada actuació en la presi¬
dència del Gremi.
Es prega a tots els socis, amics i
simpatitzants que vulguin adherirse a l'esmentat acte, que se servei¬
xin passar per les respectives secre¬
taries, on se'ls facilitarà el corres¬
ponent tiquet al preu de 15 pessetes.
Text del telegrama tramès per
un

—

l'Associació

Independent

d'Obrers

Bancaris de Catalunya, amb motiu
de la pretesa suspensió del Mercat
Lliure de Valors;
«President Consell de ministres. —
Madrid. — Protestem enèrgicament
davant
pretesa suspensió Mercat
Lliure de Valors per irrogar-sc greus

Un sector de naturals de la co¬
del Penedès han efectuat unes

gestions preparatòries encaminades a
la constitució del Casal del Penedès,
entitat que es proposa agrupar els
del Penedès residents a
Barcelona i fora de Barcelona, i ad¬
herida a la Federació Catalana de
comarcans

Catalunya d'acord amb la qual s'han
efectuat les primeres gestions. Ha
quedat constituïda una Comissió or¬
ganitzadora a la qual poden dirigir¬
se

les

adhesions

per

correu,

o

personalment tots els dijous, a les
deu de la vetlla, a l'estatge de la
F. C. de C., Passeig de Gràcia, 35.

tenen antecedents penals?

que

adoptada per altres raons, de con¬
o vida irregular, o el que si¬
gui, però en cap cas, pel fet d'haver
estat nomenats per la Generalitat.
—Sabeu alguna cosa
relacionada
ducta

amb le3 manifestacions fetes la pas¬

matinada pel ministre de la
Governació, sobre si vénen a refu¬
giar-se a Catalunya 1 preferentment
a Barcelona, elements politics
que
han fugit del Sarre?
sada

-Hi ha en això un fons de veriEn realitat, aquests fugitius del

ja restablir-se aquest important ser¬

—

LEONES

TRO CAMPANONE
- LA DOLODemà, tarda popular-

—Poques noticies. Hem pogut re¬

marca

KAFO-

artistes

dret

Seguidament, el senyor Pórtela
aparegué a la secretaria 1, voltat
pels periodistes, digué:

al Centre Arago¬

—

w

NOA|pfEr aiaQSRAN°°npR¡CE8,
genlaU
tal. — Reservat el

ble.

perjudicis economia catalana i aug¬
mentar atur obrer.
President,
Pinyol. — Secretari, Marlet.»

l'Esport

AVUI, TARDA I NIT
darrer dia del MERCAT DE
LAFF 1 comiat de SERAFÍ

celebrarà

se

ciats que

"ex¬

ARRIERO
Maro

per

Jola

mestre

CANTAR

Dimarts

! popular

Redondo
LA

La Dolorosa
agustí godoy

MARUXA

!

i

a

Nou

«Oro»,

—

Matrepol.

Teatre

tenía el al-

«La buenaventura».

—

Goya.

Anny».
Laietana.

(Teatre per a Infants)

la terraza»

«Ml a
legro que

Capitol Cinema

coneixement dels

—

Catalunya — «La portera de la fàrina».

Jecta a

BARCELONA

Astòria. — «El crimen del Vanities»,
«Te quiero y no se quien eres».
Avinguda. — «El crimen del Vanities»
1 «Te quiero y no se quien eres».
Baroalona. — «Amores en Hollywood»
El rey de los Campos Elíseos».
«Valses de Viena». «Aman-

pelirrojo

HOFFMAN
Anny Ondra

DE

per

.

«La dama del Boulevard»
«El re; de los Campos Elíseos».
Broadway. — «El ArruDal», «Padre e
nijo», «Las ocho golondrinas».
Capitol. — «La Dolorosa».

per

Arnó, 8. Llorca 1 al-

TEATRE

3'30: «Qulle 6s 1 nlt:

Tarda, 3'30: «20.000

A les 6 1 nlt:

1

V.
Se¬

PAU HERTOGS,
C. Cervera, Pere

nlt: «La senyo-

Poliorama. — Tarda i
reta Oest».

CINEMES

CADETES DE LA REINA
per Eduard
Bnto
Vitoòria Racionero, Carme Lla¬
nos.
Arteaga, Baraja:
Barcelona per l'ovacionat
PAU HERTOGS
Cora
Raga, C. Cervera.

ronda de

las brujas».
Olympia. — Tarda: «Los gavilanes» 1
«La Parranda». Nlt: «Los cadetes de
la reina», «Los de Aragón» 1 «La
canción del olvido».

LOS

DE ARAGON

«El cantar del arriero».

1

Dolorosa»

GRANDIÓS CARTELL!

LOS

«Loa maridos

Tarda:

«Roda el món... 1 tor¬
na al Born» 1 acte de concert,
ou. — Tarda: «La Marcha de Càdiz»
«La generala» 1 «Maruxa». Nlt: «La

rut:

Un secuestro sensacional

gitano

«Adela, la mal
«Roda el món... 1 torna al

casada»,

Born».

«Don

baríton

grandiós triomf del divo

Tarda 1 nit: «Tu

—

y yo

íotòria.

PARRANDA

LA

Baroalona.

Automòbil

Jurídica Assessora

lar.

d'ocasió, en per¬
fecte estat en

6

—I, què hi ha del Parlament Ca¬

Jutges de primera Instància?
—Subvenció, no. Es un auxili.

ciutats d'Espanya
els Jutge3 tinguin
aquest auxili per pagar la casa, i en
altres llocs, per raó de la carestia
de vida, per la qual cosa els Ajun¬
taments 1 les Diputacions els afa¬
voreixen d'aquesta manera. En cap
lloc més Justificat aquest auxili que
a Barcelona, tota vegada que aqui
quan s'anuncia l'adjudicació de pla¬
ces a Judicatura, no hi ha
sollici¬
tants, 1 la raó que no n'hi hagin, és
per
econòmiques.
raons
Convé,
doncs, estimular-ho, i aixi, com més
aspirants, millor selecció per a un
major perfeccionament de la Justí¬

totes
les
grans
està establert que

Barcelona.

-

quals el treball és escàs. Això a part
del perill que pot significar en l'or¬
dre públic, per les seves idees avan¬
ces.
-Heu

llegit la notícia relacionada

completament traspassat

a

la Ge¬

neralitat?

realment sembla que era un
6ervei que estava traspasast a la
Generalitat. Es un afer que està con¬
fús, però és d'esperar que algun dia
"'aclareixi.
—Com a President de la Generallat —insisteix un periodista— vós
procurareu que es resolgui a favor
de Catalunya...
—Jo sóc President de la Genera¬
litat —diu Pórtela—, però també sóc
representant de l'Estat a Catalu.

...

i a més,

sóc sord i mut.

-Us ha visitat
nueva?

el senyor

Villa¬

—Si, tinc amb el President de la
Pressupostos, antiga i

bona amistat.
—En relació a l'indult de la pena
dictada contra González Peña —pre¬

guntà

un

altre informador—

com és

que no es permeten informacions ni
propaganda escrita en aquest sen-

de Barcelona «La Ibèrica», de Barcelo¬

Cooperatives Elèctriques: So¬
Cooperativa Popular de Fluid
Elèctric 1 Força Motriu, de Tarra¬

na.

—

cietat

gona; Societat Cooperativa
de Fluid Elèctric, de Reus.

Popular

Cooperatives de producció: Socie¬
tat Cooperativa
«La Prosperitat»,
d'Hospitalet de Llobregat; Societat
Cooperativa de Producció de tota
de vehicles i Similars «Iluró»,
Mataró;
Cooperativa d'Obrers
Rajolers «La Barcelonesa», d'Hospi¬
talet de Llobregat; Cooperativa «Lee
Margarides», de Badalona.
mena

de

tiva

nyor^Portela ■'acomiadà dels perio-

rents a les autoritzacions d'ús d'ar¬
ma i al lliurament de llicències d'ar¬
ma de caça, i per caçar.
Decret autoritzant l'agrupació dels

dors

Ajuntaments de Sant Ferriol i de
Beuda, als efectes de tenir un se¬
cretari comú, i aprovant els Esta¬
tuts pels quals s'ha de regir.

Barcelona;

Decret deixant sense efecte el del
de desembre del 1934, 1 en virtut
del qual és reposat el Comitè Per¬
manent d'Indústria i restablerta la

del Camp de Catalunya,
de
Barcelona; Secció de Vinyataires de
la Unió de Rabassaires 1 altres Con¬
readors del Camp de Catalunya, de

Sindicat

Agrícola,

de

Sant Andreu de IJavaneres; Sindi¬
cat Agrícola de Molins de Rel; Sin¬
dicat Agrícola de Rabassaires de la

Llagosta, Sant Fost de Capcentelles;
Sindicat Agrícola, de
Vilassar de
Dalt; Sindicat Agrícola de Treballa¬
dors de la Terra, de Berga; Sindi¬
vigència de les «Normes Generals cat Agrícola de Treballadors de la
1
dels Terra, de Sant Iscle de
d'Estructuració
Ordenació
Vallalta;
Serveis dTndústria».
Sindicat Agrícola «Unió
d'Agricul¬
Decret fixant els aranzels a satis¬ tors», de Malgrat; Sindicat d'Obrera
fer pels litigants en els afers en què Agricultors «La Pansa», de Sant Cè-'
entengui el Tribunal de Cassació de loni; Sindicat Agrícola
Cooperatiu
Catalunya.
«El Progrés», d'Ullastrell;
Sindica»
Decret
nomenant
Magistrat de Agrícola de la Comarca d'Ausona,
6

l'Audiència Territorial de Barcelona
el senyor Lluis Diaz i Rodriguez.
Decret
nomenant
Magistrat de

de Vic.
L'ESCOLA

DE TEIXITS DB

y'Audiència Territorial de Barcelona
PUNT DE CANET DE MAR
el senyor Gregori Burgués i Foz.
A la Generalitat ens fou facilita¬
Ordre ampliant amb la inclusió
da una nota donant compte que el
d'un vocal el Tribunal que ha de re¬
senyor Pórtela
ha
autoritzat un*
soldre el concurs
per a la provisió
de les places de Directora 1 d'Auxi¬
liar de la Biblioteca Popular «Ignasi

Iglésies», i designant

les

que, en representació de
cia de la Generalitat,

persones

la Presidèn¬
hauran de

presidir i formar part dels Tribunals
dels concursos per a la provisió de
la plaça de Metge-Cap del Laborato¬

transferència de crèdit destinada a
la continuació de les obres
d'am¬
pliació de l'edifici on es troba ins-'
tallada l'Escola de Teixits de Punt,
de Canet de Mar, per a facilitar

l'emplaçament de la maquinària ad/
per aquell Centre, 1 especial<

quirida

ment per a

instal·lar l'Exposició

per¬

manent de maquinària i utillatg»
mèdico-antropomètric de l'Insti¬
de
tut Psicotècnic, i de les càtedres de per a la indústria de gèneres
ri

Dret i d'Estudi de Mercats i Publi¬
citat de la Institució d'Estudis Co¬
mercials de la Generalitat de Cata¬

punt

lunya.
Ordre designant els senyors Josep
Lluís de Prat 1 de Lezcano, Assessor
de la Presidència de la Generalitat,
i Josep Vila i Miravitlles, cap del
Departament de Cultura, perquè, en

representació d'aquesta Presidència,
formin part de la Junta consultiva
de la Unió Catalana de Federacions
Ordre publicant la
cretaris que han estat

relació de Se¬

EL CARNAVAL
*
En
ciat

rà

edicions

anteriors hem

anun¬

Ja el magnifie ball que celebra¬

el

Centre

Comarcal

Lleidatà el
a les deu de la vet-'
lla, al Gran Price.
A les millors disfresses se'ls con¬

dimarts, dia 5,

cediran cinc valuosos premis que led
nomenats pels
senyoretes concurrents als lluïts tés:
Ajuntaments respectius per a ocupar
les places posades a concurs en vir¬ que tenen lloc tot els diumenges ala
salons del seu local
tut de resolució de la Direcció Ge¬
neral d'Administració Local.
Ordre convocant concurs per al

proveïment d'una plaça de Professor
Auxiliar de

l'Escola d'Administració

social,

ren

amb tot el

seu

es

prepaf

entusiasme per a

(

conquistar-k».
Efectivament, la vàlua 1 gust
obsequis s'ho mereixen:
Primer. —Un

modern

delsj

|

rellotge t.
Pública, afecte a les assignatures de
bre taula.
\
«Legislació financera», «Hisendes lo¬
Un magnifie Joc de
cals» i «Curs especial de Finances».
Delegació d'Hisenda de Barcelona.
—Relació de les mines que el 31 de
desembre del 1934 estaven en des¬ ter.
Quart.— Un pràctic «necessère».
cobert en el pagament de l'impost
Cinquè. — Un bonic estoig de to¬
del cànon de superficie.

caí»,]

CONSELL
LA

SUPERIOR

DE

COOPERACIO

Relació de les societats els esta¬
tuts de les quals foren aprovats èn
la sessió del Consell celebrada el 25
del mes en curs.
Mutualitats: Mutualitat

«El

Pro¬

tector», de Barcelona; Associació de
Socors

Mutus,

Montserrat;
Sant

de

Monistrol

Mutualitat

Macari

Abat», de

«Amics

de
de

Barcelona;

Germandat per a Senyores el Subsi¬
di Mutu, de Barcelona; Grup Mu¬
tualista de l'Associació Obrera de la
Premsa Diària, de Barcelona; Unió
de Treballadors de la fàbrica núme¬
ro 12 de la U. I. A., d'Hospitalet de

Llobregat;

Comissió de

Jjjôrseja^55-Tel^19nJ

na;

amb el Mercat Lliure de Valors? No
era aquest un dels serveis que esta¬
va

RENAU1K

Cooperatives de Treball: Coopera¬
«La Constructiva», de Barcelo¬
Societat Cooperativa
d'Obrers
Barbers i Perruquers, de Mataró.
Sindicats Agrícoles: Secció de Vea.
KL «BUTLLETÍ OFICIAL»
des, Exportació i Importació, de la
Decret dictant disposicions
refe¬ Unió de Rabassaires i altres Conrea¬

Després d'aquestes paraules, el se-

Sarre, passaren a França,

que
va
obrir les seveí portes a aquests ex¬
tremistes que a la fi havien fet pro¬
paganda a favor del pais 1 en con¬
tra d'Alemanya. Però alguns
han
considerat possiblement que tindrien
millor acollida a Catalunya que no
a la zona nord del Pireneu.
Això
obligarà, naturalment, a adoptar me¬
sures per la nostra part,
sobretot
tenint en compte la crisi de treball,
ja que no és convenient que vinguin
agreujar-la elements que no són
_.l país, ocupant-se en oficis en els

d'ocasió

cotxes

el periodis¬

ta— que no està suprimit?
—No. Deia en suspens per una llei.
Està ben puntualitzat i hem d'acatar
la llei.
—I de la notícia que publica
la
premsa referent a una subvenció als

a

de

Departament

llei.

—Que vol dir —afegí

cia

mesos

Demaneu de¬
talls del nos¬
tre nou pla al

talà?
—El Parlament català està en sus¬

—

TEATRES

Novetats.

TEATRE OLYMPIA

a

gura: aprovació de l'acta anterior;
éstat de comptes; renovació de Jun¬
ta directiva 1 precs i preguntes. Com

avui

a

LA HERMANA
SAN 8ULPICIO, amb Miquel Li¬
gero.
—
DEMA, IMPORTANT:
A petició da nombrós públic es
prorroga irremissiblement la proJaooió de
LA
HERMANA 8AN
Argentina

posa

nès, Baix de Sant Pere, 55, a dos
quarts de deu del mati, Junta gene¬
ral ordinària. En l'ordre del dia fi¬

Espectacles per

Matinal, 10*30 .Tarda, 3 a 5*45
(primara aassió). Numerada ■:
Paul Muni en QUE HAY, NE¬
LLIE ?(dlbulx en color); Impe¬

Es

elogis del senyor

President de la
Comissió de Pressupostos 1 ministra-

socis de la Societat de Socorsos Mutus «Aurora de Redemp¬
ció», que el proper dia 17 d'aquest
mes

PARIS

CINEMA

nyor de Veses féu
Villanueva i afegí:

senyors

1*75

ENTRADA.

data.
—

CAYETANO PALOMINO

i

I Louise Ullrich.

SULPICIO fins
dimaoraa a la
nit. A més as projectarà el su¬

per

«EL INDIO»

—

fugitivo de Chicago

El

rio

....

Marqués

DUROS

20.000
A

«braus «novillos»
da Albayda
del
ZEPEDA

jecció

tari del governador, senyor
Marti
de Veses, s'emportà el senyor Villa¬
nueva per acomiadar-lo a la porta
de la secretaria. De tornada, el se¬

de films cinematogràfics com¬
paratius de les intervencions realit¬
zades des de l'any 1910 fins *

—

fael
Balaguer,
Elies Sanjuan, Lluis S. Torradla.
Carma Cueva». Maruja Cuavaa
Adala Calderón . —
A lea 3"30,
darrera

o

NAL - REVISTA FEMINA • USE
8U IMAGINACION (atracció)
1
Gustav Froelioh en

amb Lli Dagovor

Companyia titular
tormén

i

a s

5*45. A les 6 numerada
les 10: PATHE JOUR¬

de 3*30 a
1 nit, a

Teatre

t

n

a

ferència sobre «Evolució l estat ac¬
tual de la neuro-cirurgia», amb pro¬

«novillada» mexicana

Grandiosa

Sempre el programa mét atraotiu
Avul, matinal a lee 11. Tarda,

de marc, tarda

les 3*80:

a

Oto-neuro-oftalmo-

en

lògica de Barcelona celebrarà sessió
científica extraordinària demà, di¬
lluns, a les set de la tarda, al Casal
què hi ha?
del Metge, Via Laietana, 31, en la
—Està preparat... però
no crec
qual l'eminent professor doctor De que ho publiqui la «Gaceta».
Martel, de París, donarà una con¬
Després d'aquest diàleg, el secre¬

BRAUS --ARENES

DOCUMEN¬

•

VIATGES,

TALS.

la qual no s'ha
trobat l'acord. En fi, és qüestió
d'esperar uns dies i veurem si s'a¬
clareix l'horitzó politic.
—I del Mercat Lliure de Valors,
alcoholers,

i

La Societat

—

b I i-Cinema
NOTICIARIS

Comissió

anunciar-me que trametia el seu
informe, que crec és d'acord amb el
que Jo pensava. (Es de creure que el
pensament del senyor Pórtela
és
d'acord també amb el respecte degut
a la Llei catalana que autoritza la
dona casada per a viatjar, comprar,

pens per una

propietari d'un

ser

va

en

que a

gona).

SETA:

crisi. Els radicals hem quedat
llibertat de votar a favor o en
contra de l'acusació. La meva im¬
pressió és que votaran en contra
d,'ella. Una altra qüestió hl
una

aplicada, serà tractat, amb demostra¬
cions pràctiques, en dues sessions

Sánchez Vidal.

Màxim

Director:

diàries, podreu és¬

Quan els periodistes es trobaven
governador, vendre, etc., sense permís especial
esperant ésser rebuts, varen tenir del marit).
—Sabeu alguna cosa del que s'as¬
ocasió de canviar unes
paraules
amb el senyor Villanueva, que sortia segura que ha estat acordada la dis¬
solució
1
desarmament d'«Acclón
del despatx de la presidència.
Preguntat per la situació política Ciudadana»?
—No ho crec. Però és bo esperar
a Madrid, digué el president de la
que els fets vinguin a aclarir les co¬
Comissió de Pressupostos:
ses. I sl dic que no ho crec, és per¬
—I de l'expedient Alarcón?
—Això no crec que pugui motivar què no tinc notícies sobre el particu¬

Noticiari

ARTS

Orquestra Planas
de Catalunya

i la Banda

u

Villanueva.

5 de març, ii

Cinemes
de LAS

«Joventut» de la Lllga

contar-hl massa!

cal

—La

r

Ptes.7'50

dels passaports de les

senyores?

a

termini,

primer

la secretaria del senyor

nefici de les Caixes de Vellesa 1
del Socor al Parat del Sindicat de

Gran

Tarda, 4. Acte segon
TENTACIONES i

hombres.»

¡I amb la
no

Germandats
organitzat per les
de Cambrers de Barcelona, a be¬

RECLAM

P

Pic i Pon, una Comissió del
Mercat Lliure de Valors 1 el presi¬
dent de la Comissió de pressupostos
del Congrés, diputat radical senyor
nyor

-I de l'afer

poques

unes

com

part, el diputat radical Sr. Villanueva
digué unes quantes paraules

nyor Pórtela no foren precisament
de compliment. Entre altres, el se¬

nDAunins

«u

i-

SALO DE BELLES

REVUE-RADIO

PAVI

Còmic
REVISTA

han Inven¬

se

la altura de los tiempos
requieren nuevos métodos y tal

nuevos

vez

Carnaval del 1935

a las 3'30. Tcatra
QUIMET L BEI DE
XAUXA.
A les 6 1 nit, 10 15.
LILI VOL VIURE — Demà. no

PALAU DE LA

Juegos;

muchos

y se

d'ínfants:

Teatre

de

ponerse a

tarda,

Avui

descubierto las trampas

Amb

seva

Ahir fou dia de tràfec a la Gene¬
ralitat. Els visitants que rebé el se¬

tado nuevos estilos de gobernar, ade¬
cuados a la Irrupción avasalladora
de las masas en la política. Hay que

tells.

TEATRE CATALA
PRINCIPAL PALACE
Companyia VILA »

-

Detalls per car¬

—

Per la

gastado muchos tópi¬

Se han
cos; se han

ña.

URZAY.

ZARRAGA

contra

JAUREGUI.

-

QUINTANA IV -

les 10*16:

a

UNÀMUNO

teresa

vendrell: Corpus ¿Caneó de
traginers. josep 8antpere
e
chotis La reina ha relliscat 1
santpeke, rosa
hernaez 1
tota la companyia, L'apreta,
de Aquesta nit I mai mis.
Es despatxa a tots els Centres
dc Localitats.

AMOREBIETA

contra
Nit

del segon acte

fa treballs

re.

Caatrlto

I

burguesía adinerada.
Han pasado muchas cosas desde
que la Lliga señoreaba en Catalu¬

Avul, diumenge, tarda, aJes 4.
OALLARTA UI - QUINTANA II -

presentació.

fica

S

FRONTO NOVETATS

GAMEZ.
Clarel. Joan Riba. Càndi¬

Triomf de CELIA
Pierre
da 8uàrez

devastadora y siempre infini¬
tamente superior a la que podrà
obtener el Sr. Cambó colocando su
turbina en la mansa corriente de la

veces

LA RONDA DE
LAS BRUJAS

Primer: ADELA, LA MAL
CASADA, per Santnere. Ktiln i
Vendrell. Segon: RODA EL MON..
1 TORNA AL BORN, per Sant-

xrfflW&írS
RODA EL MON.» I TOR-

óxlt:

espectacle de grandiós

nal

èxits, 2.

irooH»

Lliga en aprovechar
todos los domingos para su propa¬
ganda, ahora que nadie puede es¬
torbarla. Pero que do se confíe de¬
masiado. Porque la fuerza que mue¬
ve la política es una fuerza vital, a
«Hace bien la

KSSSSzalis n.

gran interès
per a vós

Pórtela va fer als periodistes
extenses manifestacions referents als
guàrdies de seguretat expedientáis, als
fugitius del Sarre, a la campanya sol·li¬
citant l'Indult de González Peña I també
a la llei de Cònjuges
El senyor

el que segueix:

altres coses,

entre

tarda: GURU-

Es de

de

Josep Escofet, en un article que
publica «La Voz», de Madrid, ana¬
litza l'actuació de la Lliga, dient,

^íg?.-.T·$£852 ?"?: ït

8ANTPEBC

COMPANYIA

La trista situado
la Lliga

Frontó Principal Palace
Avul, diumenge,

GOVERN GENERAL

ploma aliena

De

Societat Mútua

cador.
.
A les millors comparses se'ls do¬
naran els següents obsequis:
>
Primer. — Una panerola curulla'
amb varietat de presents.
¡

Segon. —Una original capsa d«
bombons a cada una de les dlsfresT
ses que formin la comparsa.
Demà, dilluns, quedaran exposat*
al carrer de Salmerón, 60, els pre-'
mis del ball animalistic que l'AréC
de Noè celebrarà el dia 9, a la nit'
al Teatre del Bosc.
El
popular Pepe Marquès,

qus'

Junt amb la Perla Antillana assijà'
tirà a la festa, amb el seu parli)
ment pintoresc donarà la benvingip
da

a

Tarzan i els seus monos.

Veteri¬

nària Gironina, de Girona.
cietat

La dependència de La Física c©.
lebrarà el pròxim dimarts, dia 5, éf
seu tradicional ball de disfresses m

zems

l'Ocell de Foc.

del

—A més dels premis en metàllla.
que el Ctrcol Artístic destina al balli
del barret de copa que tindrà lloal

Cooperatives de consumidors: So¬
Cooperativa «Grans Magat¬
Barcelona», de Barcelona; Coo¬
perativa Popular, de La Garriga;
Unió de Cooperadors, de Cornellà

Llobregat;

Societat Cooperativa
«L'Andreuenca», de Barcelona; «La

Fraternitat», de Barcelona; Societat demà, dilluns, al Gran Teatre defi
Cooperativa «La Llei», de Sant An¬ Liceu, s'han rebut a l'Entitat orgsjf
toni de Calonge; Cooperativa Obre¬ nitzadora, per a ésser atorgats a les'
ra «La Rubinenca», de Rubí; Socie¬
disfresses que per la seva originà*
tat Cooperativa «La Moral», de Ba¬ litat i bon gust se'n facin mereixi»
dalona; Societat Cooperativa «L'Es¬ dores, els següents presents;
Un valuós joiell de l'Excm.
perança Gironina», de Girona; So¬
Ajun¬
Impideix exercir el dret de petició cietat Cooperativa «L'Artesana», de tament de Barcelona, un magnifld
mantó
Barcelona;
Societat
de
la
Cooperativa
Generalitat
de Cataluí
d'indult.
«L'Antiga Independent», de Barce¬ nya, un preciós estoig que conté tota
-Es que hi ha el precedent de
lona.—Cooperatives
Sanitàries:
Coo¬ els productes de perfumeria «Mirur-\
Pérez Farràs, en el qual cas va au¬
perativa Sanitària de Farmàcia, de gia» que formen un present de grani
toritzar-se la propaganda a favor de Vilafranca del
Penedès; Cooperativa riquesa i valor i que serà ofert
l'indult i eren publicats els telegrade
Farmàcies Mutualistes, Secció la disfressa que millor simbolitzi la1
que es cursaven...
Permanent de la Federació de Socie¬ figura de dona oriental que ha
po-"

La noticia, sl. Però comentar-ho
no em sembla pietós, ni és favora¬
ble suscitar la campanya de les di¬
verses tendències polítiques. Es
un
afer que no es pot lliurar a la dis¬
cussió de la gent. La qual cosa no

-No hi ha dos dies Iguals —repli¬
cà el senyor Pórtela—, i per tant,
els successos i les coses semblen di¬

tats de Socors Mutus de Catalunya,

ferents

Cooperatives Mercantils:

segons la llum
com diuen els pintors.

que

hl ha,

Però els periodistes engegaren de
nou:

de Barcelona; Societat Cooperativa
Sanitària «Germanor», de Badalona;

Cooperati¬
va d'Ultramarins 1 Similars, d'Hos¬
pitalet de Llobregat; Societat Coo¬
perativa Espanyola de Cansaladers

-

pularitzat
questa
la

una de les marques d'a-'
casa; una delicada nina da

Matacàs i Camprodón i un»
artística copa de plata dels magafc*
casa

zems

Jorba,

a

més d'altres

presentà 1

que no enumerem per tal de no fe»

aquesta relació Inacabable.

fa humanitat
VENT,

EL TEMPORAL DE

A TARRAGONA, CAUSA CON¬

SIDERABLES ESTRALLS
TARRAGONA

A

A Tarragona, el fort vent, que
fa dies que dura, es converti des
les primeres hores de la
d'ahir en un furiós huracà que

Ja

de

matinada

ha

provocat gran nombre densulciades
1 importants destroces al camp.
Tant la ciutat de Tarragona com
els. pobles propers han sofert danys

incalculables,

■

d'edificis, publics i

Gran nombre

particulars, han
alguns de gran

consideració. Són

cornises, baranes, parets
enderrocats. A les parts ex¬
tremés de la ciutat gairebé tots els
murs han estat enderrocats. Igual
infinites les

ha passat amb diversos terrats,
s'han enfonsat; gran nombre de
raboies, portes i finestres
cat arrencades per l'huracà.

^Moítlssims

que
cla¬

^
e^
També

públics han caigut a

Gairebé

tes!

Minuts abans de les set, una gran
part de la paret sudoest del Mercat
va enderrocar-se amb gran estrèpit.
El fet ocorregué quan bufava una
rauxa fortíssima i dm núvol de pe¬
dres, bigues de ferro i fustes caigué
a i:interior del Mercat i destruí com¬

pletament diversos Uocs de venda i
entre els ve¬

causà un enorme pànic
nedors que en aquell
trobaven en eU.
D'haver ocorregut el

moment es
fet quaranta

minuts després, hom hauria
de lamentar gran nombre de

hagut
vícti¬
la part aconseguida pels

que

de les més
habitualment pels

materials despresos és una

concorregudes
compradors.
Hom

tancar el mercat
tem que hi hagin nous

procedí

perquè es

a

mena. La força
servei de vigilància
apropar ningú.

d'aquésta

accidents

cases i

de la De¬

720, 792, 490, 618 1 168, de l'any 1934,

vesa.

1 la número 145 de

Salt, han calgut una xemeneia
i una paret del Sanatori Marti Julià
1 una considerable extensió de pa¬
A

deixa
Una altra rauxa de vent

no

enderrocà

central de la Plaça de
calgué amb gran estrè¬

la gran farola

Corslni, que

pit. Per pura casualitat, 'no aconse¬

guí

vigilant nocturn que es re¬

un

tirava al seu domicili.
Gran part del terrat d'una casa
de la Baixada de la Misericòrdia
s'enderrocà i part de les runes cai¬
gueren al carrer i part damunt els

pisos. A conseqüència de la commo¬
ció ocasionada per l'accident, també
una
va caure
part de l'escala de
la casa. Els llogaters no sofriren
cap dany.
El mar ha presentat durant tot el
mati un aspecte imponent Àdhuc
a l'Interior dei port, les ones feien
fredat L'aigua ha escombrat gaire¬
bé tots els molls i ha destruït gran

de les mercaderies i causat
danys de consideració.
El vaixell «Campu2B.no», que fou
vist à cinc milles del port, no pogué
part

entrar malgrat els seus esforços a
causà dé là fúria del mar. Per fi,

prop

de dos quarts de dotze del matí,

horà en què ha minvat en part el
temporal, el «Caxnpuzano» ha pogut
entrar

al

port

tot realitzant

unes

maniobres dificillssimes 1 ha ancorat
al moll transversal sense sofrir des¬

perfectes.
Totes
han

les

embarcacions

del

port

hagut de reforçar

en el possi¬
així i tot han

ble llurs amarres i
sofert diversos desperfectes perquè
han estat precipitades les unes con¬
tra les altres o contra les parets dels

molls.
El temporal ha enderrocat
part de
l'andana de l'e6tació del Ferrocarril
1

algunes dependències

Els

anexes a

ell.

trens de

Reus i Barcelona, a
migdia encara no havien arribat. El
de València, arribà minuts després
de la una, amb considerable retard,

degut al fet

que havia

d'interrompre

la marxa amb freqüència
per tal que
els empleats deixessin la via lliure

dels cables, pals elèctrics i telefò¬
nics i arbres.
També diversos magatzems de l'es¬

tació han sofert desperfectes. Hom
tem que les comunicacions restin ta¬

llades.

A conseqüència de la violència del
vent, la torre metàllica de l'emissora
de Ràdio Tarragona, de l'Associació

de

la

Premsa,

comencà

sors

ral algunes centrals elèctriques.
El soroll produït pel vent era impqnent, fins el punt que bona part
del veïnat ha passat la nit se
aclucar els ulls. Afortunadament, ™
tenim notícia que hl hagi hagut des¬

gràcies

El nombre de processats en aques¬
ta causa és de 36, 1 quatre en rebellia. El nombre de defensors que ac¬

LA TRAGEDIA

tuaran

ELS

GUERRA

pètua;

a

dríguez, del

cia, absolts. Es dóna la circumstància que ha estat absolt el que estava
acusat d'haver presidit el Comitè.
CADENE8 PERPETUES
Oviedo, 2. — Ha acabat el Consell
de guerra contra el comitè revolu¬
cionari de Broaza. Set dels proces¬

provisionals,
cadena
vista ha

vrïïïkïsE" «"n
Stoats'

interromputs

causa del gran nombre
d'arbres, r
ques i pals
telegràfics amb els cor-

cionar

la sirena i la campana, per
tal de donar els senyals d'alarma.
També avisà el gerent de la là-

a extingir el foc.
penetrar als magatzems sinlsadvertiren la magnitud
de
l'incendi, per la qual cosa avisaren,

^ de ¿Vu

deE}eseHnf£al i?a destruït

gran part

^ÍegrÍf lques

4U"SlBhH

1 telefòni-

pSiSgI
cebona" 6SPeClal d'obrers de«

de Bar-

S
hrbrfc-i

ha enderfoc^tt^alvent
Correus,
Sh, la Casa de
qUe

sn'iém

si hi ha

sci-íals, però és
g'» de

haeiiPrf mome:lt.
nossíhT»

donada la
coiS^fel temP°ral

magnitud de l'accident
A

l'estació del

fems del

per

ha

con.

estat

A

^

»

existèiÜ

també

diverses casetes.

Girona, des

nits fins

'

Nnrn

senyi
CheEfVfc'
les

lnutllitzades
na

n°

ac
rJer"
lameinar a],Mm„cqUS se n'ha"

ha destruït

magat"

n €stat

-L'anda"

destruida-

de

així

es¬

forços a localitzar el foc, Ja que ex¬
tingir-lo, de moment, era matérialisslble.

tard de les 9 del matí, al
cap de quatre hores d'haver-se ini¬
_

ciat el foc, aquest, després de grans

esforços, pogué ésser apagat.
El sofre en qüestió, convertit en
líquid, s'escampà per la part del dar-

les cinc de

A

la Ronda de Ferros
gueren els cables
trlcitat i fou arrencat
,

corwwL

derrocà

una

-,

grés
dé

lg cai*

fn ís d'elecd^un n/n1 S'en"

paret

:

una

altra

—'*A*?ra:

Per suposada agres¬
sió a l'autoritat

Josep Briques i Josep 1 Amadeu So¬
ler, pel suposat delicte d'agressió
als agents de l'autoritat. Presidi el
Tribunal el coronel senyor Pere Es¬

calera, i actuà de ponent l'Auditor
de segona, senyor Alfred Aguilera
1 de defensor el lletrat senyor An¬
toni Fernández Ros.
De l'apuntament es desprèn que el
dia 3 de novembre els processats
varen entrar en una finca ¿'Esparra¬
guera coneguda per «Can Rubio».
Els sorti al pas el guarda Jurat de
l'Associació de Caçadors de Cata¬
lunya, Isidre Cots, 1 segons les de¬
claracions d'aquest que figuren al
sumari l'amenaçaren amb una pe¬

produi degut
ràfega de vent que enderrocà uns
pals de conducció de l'energia elèc¬
trica, ja que, en tocar aquests a
terra, produïren un contacte, que
es propagà als magatzems de sofre,
en ésser aquests abastats per algu¬
nes guspires elèctriques.
Hom calcula les pèrdues en més

dra, però en Intentar fer ús de l'ar¬
que portava els processats es
feren escàpols, 1 fóren detinguts des¬
prés per la guàrdia civil.
El Fiscal demana la pena de tres
mesos d'arrest per al Briques i de
dos mesos per als germans Soler, 1
la multa de 150 pessetes per als tres.
El lletrat senyor Fernández Ros
ma

quatre-ceutes mil pessetes.

Degà del Col·legi de Pro¬

llegeix el seu informe i en ell des¬
prés de rebatre els argumento del
Ministeri Fiscal
per als seus

Aizpun a la justícia mu¬
nicipal de Catalunya

demanà l'absolució

patrocinats.

El Consell es retirà a deliberar en
sessió secreta 1 la sentència dictada
és absolutòria si bé, pel que es refe¬
reix al Josep Briques es crida l'aten¬
ció de l'autoritat Judicial per sl hl
hagués falta comuna 1 volgués lntervenir-hi.
La sentència no serà
ferma fins que l'aprovi l'Auditor.

Tornà, ahir, de Madrid, el senyor
Pere Vergés i Moreu, degà del Collegi de Procuradors de Barcelona.
El senyor Vergés 1 Moreu després
d'haver parlat extensament amb el
senyor Lerroux 1 els membres de la
Comissió parlamentària que ha de

al carrer

conjunt

No -teníem massa

res.

impaciència

sar-hi 1 per a ordenar la oonvocatòria i, com que mo ho ha fet, ens
permetem fer algunes remarques '

preguntes.

unes

farà quinze dies que
el senyor Pic, en rebre els periodis¬
va
anunciar
que el divendres
tes, els
següent seria convocat el concurs.
Demà passat

Al mateix

temps, donava una nota

la qual replicava unes manifes¬
tacions del conseller regidor de Cir¬

en

el criteri del senyor Bernades, con¬
tràriament al manifestat pel senyor

Pic, teníem, f tenim, el criteri que
la concessió, ni que sigui feta a pre¬
cari, de la millor línia, d'aquella en la
qual és segur un benefici, perjudica
el pla
donar

de conjunt i la possibilitat dé

comunicacions a les nostres
barriades obreres.
Potser seríem massa suspicaços si
diguéssim que el que precisament
cerca la Companyia de Tramvies en
demanar que

amb dificultats donada la influència

Companyia de Tramvies, 1
aquesta hauria aconseguit dues co¬
de la

II fes la competència en les línies de
les barriades extremes.
No és això el que ha obligat el se¬
nyor Pic a no convocar el concurs
el dia que ho havia promès a
la

premsa?
Ha pensat el senyor Plo amb el
perjudici que podria causar al crè¬
dit municipal el que
l'Ajuntament
convoqués un concurs de la impor¬
tància d'aquest i que per una acció
poc meditada
del senyor alcalde,
s'hagués de declarar desert?
¿El senyor Pic, ha estudiat les mo¬
dalitats d'aquest pla de conjunt de

municipal en el mateix sense
el Municipi hagi de bestreure
quantitat, al contrari de casos,
per exemple el del Metro Trans¬

ció
que
cap
com

versal?

¿Es que el senyor Pic pot creure
que dificultar l'execució d'aquest pla
de línies d'autoòmnlbus, és bener
ciós per a la ciutat, 1 sobretot per
les barriades obreres que no tenen
altre mitjà de comunicació que el
no pas massa excellent que els pres¬
ta la Companyia de Tramvies,
la

qual, degut a la fórmula propor"
pel senyor alcalde resulta tenir
intervenció directa en l'afer?
Esperem que un cop passades
festes del Carnaval, que

tant

les

preo¬

el nostre alcalde governa¬
tiu. podrà donar una contesta rao¬
nada a aquèstes preguntes
que 11
adrecem.

del

L'afer

concurs

l'enderroc de les
Drassanes
Veu de Catalunya»
lletra oberta que el

«La

I s'hi diu el que

publica

conseller

segueix:

pel
Butlletí de la Generalitat del dia
24 de gener d'enguany, a l'objecte
«El concurs va ésser convocat

d'enderrocar la caserna de les Dras¬

pel tipus de 78.000 pessetes
el termini de sis mesos. Es

presentaren les tres següents pro¬
posicions: primera: 64.000 pessetes
i cinc
74.000

termini; segona:
pessetes i tres mesos 1 mig
mesos

termini;

de

de

tercera: 75.500 pessetes

1 tres mesos de termini. Fou adju¬
dicat a la segona proposició de 74
mil pesse
pessetes i tres mesos i mig de
termini.

Aquesta adjudicació, sense
una
explicació adient, faria rodar el cap

qualsevol baroeloní, puix que el

de

Ha

reaparegut «Heraldo de
Madrid»

Madrid, 2.

Després de 21 dies
de suspensió governativa ha reapa¬
regut aquesta nit el periòdic «He¬
raldo de

—
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veus

irades ha acabat

signatures per a sol·licitar l'in
El
president els digué que
aquesta ordre no era del Govern, 1
que ningú no tenia dret a impedir

parlamentària i han dult.

setmana

començat les vacances del Carna¬
val, que duraran fins al dia 12.
Les espases han quedat enlaire i que es recolllssin signatures per a
amb el descans d'alguns dies es sol·licitar l'indult.
Per últim, el senyor Lerroux
presenta el Gabinet cedo-radical
a
lliure a la fi del pesombre del Par¬ preguntes dels
informadors, tragué
lament en funcions.
importància a l'entrevista que ahir
sostingué amb el cap de la Ceda 1
digué que eren naturals aquestes en¬
trevistes entre els representants de
La realitat
adverteix que
el les minories més nombroses de la
període carnavalesc i dels pri¬ Cambra.
mers dies de Quaresma
pot molt
A les 5 de la tarda, arribà a la
bé constituir una treva. Es clar Presidència
el senyor Lerroux,
el
ja
que
en període de vacancee par¬ qual manifestà que no tenia
noticies
lamentàries s'han produït esdeve¬ a comunicar.
niments polítics. El que va ocórrer
Un periodista 11 preguntà sl hl ha¬
altres

Llegiu

LA

HUMANITAT

vegades pot repetir-se.

Si via tranquil·litat
política 1 el cap del
així fos, el fet d'estar absente de Govern
digué que n'hl
Madrid la majoria dels senyors di¬

haurà du¬
tota la setmana entrant, tota
que no hl ha assumptes que
puguin portar dificultats. A més la
rant

putats, potser facilitaria als diri¬ vegada

gents de la política solucions i
acords que el fregament constant
de criteris antitètics
entre
els
membres de les diverses minories
governamentals, fa

impossible.

Llegiu LA

poc menys que

HUMANITAT

tranquil·litat serà absoluta,

perquè

hi haurà passadissos en tota la

no

Després de l'arribada del senyor
Lerroux a la Presidència,
acudiren
els diputats socialities senyors Sabo¬

rit, Alvarez Angulo, Martínez Gil,
Gómez
Sanjosé, Rodríguez
Vera,
importància
que en puritat no'resol res i que Blazquez, Mairal, Zapata i Prieto Gi¬
tot ho agreuja: la llei de contrac¬ ménez, els quals passaren a entrevis¬
tes d'arrendament s'ha discutit i tar-se amb el cap del Govern per
s'ha aprovat.
S'ha parlat molt i s'ha intrigat
més encara. I la vida segueix...
MES DISCURSOS
Una

llei

d'alguna

Per l'indult dels condemnats
a mort

sita el Sr. Lerroux
Madrid, 2.

—

Minuts després d'ar¬

ribar d senyor Lerroux a la Presi¬

ciutadans no podran expli¬
car-se mai per què per guanyar un
mes
i mig en l'enderroc de les
Drassanes, hauran hagut de pa¬
gar 10.000 pessetes més per
tat enderroc. Però això que

l'esmen¬
els ciu¬
explicar-se mal,
els ho expliqui
qualsevol regidor que hagi passat
per la Casa de la Ciutat i s'hagi
percatat que moltes voltes en la se¬
va
gestió municipal, sl bé alguna
vegada els amics poden servir el
tadans no podran
és molt senzill que

regidor en alguna forma beneficio¬
sa, en la majoria dels casos l'amistat

d'aquella casa és una mala
guia 1 consellera. L'adjudicatari del
concurs
que motiva aquesta carta

dintre

«Construcciones

y

ciada

-

i

esta
donat

conferí acta.

la

En

seva

anun¬

entrar

el se¬
nyor Gil Rob'na al saló on havia de
celebrar-se lVcte, fou acollit amb
una

gran

ovació,

que

durà força

es¬

tona. Es senten visques a Espanya

d'una

organització, amb la qual es¬
vegada al mes, 1 que s'a¬
«La Campanilla».

morzo una
nomena

Amb diferents motius, m'han visi¬
tat el senyor Jesús Ulled; el senyoi
Pelaez, síndic de la Borsa de Ma¬

drid, que m'ha parlat d'un assumpte

tractat en el Consell de Ministres,
referent al mercat lliure de valori
de

Barcelona;

una

representació del

Consell d'Administració de la Coope¬
Económica 1 Cultural per a
funcionaris, que m'han demanat que
se'ls concedeixi permis a tots els

rativa

organitza

les falles de Sant Jo-~

per

sep.
El

senyor Leroux acabà manifes¬

tant que probablement demà marxa
-*—. San Rafael.

DE

GIL

ROBLES

*t que venien amb represent
"
personal, no delegada del partí.
del comitè executiu d'aquest, per tal
dlnteressar-se per llndult de
tots
els condemnats

a

mort.

Ha

afegit que també acudien a la
Presidència altres diputats de la ma¬
teixa significació amb el mateix ob¬
jecte.

la Comis¬

Una autorització
sió Mixta de l'Oli
Madrid, 2.

—

Per un decret d'In¬

dústria s'autoritza a la Comissió
Mixta de l'Oli a efectuar una inter¬
venció al Mercat exterior de l'oli
d'oliva, que consistirà fonamental¬
ment en la compra de quantitats de
dit oli, el seu dipòsit a Espanya i
venda exclusivament per a l'expor¬

tació,

quan així ho decideixi d'a¬
amb els principis revalórate
Inspiren dita Intervenció.
L'oli dipositat podrà romandre a
Espanya per temps infenit, durant
el qual, aixi com a l'entrada i a la
cord

sortida del territori nacional o en
el seu transport, estar àlliure de tota

percepció duanera i de tot tribut
d'Estat, provincia o municipi, amb
excepció del gravamen establert de
cèntim de pesseta per quilo que s'ex¬

porti.
la realització es constituirà
una Comissió de gerència. El capital
necessari es preveu inicialment en
10 milions de pessetes.
Per

a

LES CAUSES CONTRA EL PRE¬
SIDENT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA I EL DIPUTAT
SENYOR TAULER
DEL

SR.

DE
COMPE¬
LA
CAUSA

JOAN

fórmules

CASANO¬

de

Barcelona ha

re¬

ordinària, de la causa seguida con¬
tra el senyor Joan Casanoves. El se¬

Ferrer manifestà ahir que no
podia resoldre sobre aquesta petició
perquè la causa era a Madrid. Una
vegada li sigui retornada l'estudiarà
i resoldrà en conseqüència.
nyor

Ha estat tramesa a la Sala segona
del Tribunal Suprem la causa incoa¬
da contra el senyor
Joan Tauler

el

recurs

de

tradicional espanyol,

tot re¬

Ministres. Almeny3 un d'ells serà
de remarcada Importància. A tnlt'~ns de la setmana vinent es reunirà

Diputació Permanent de les Corts
per tal d'examinar el decret refea la suspensió de les garanties

una

reforma

tri¬

exterior.

Nega

que el Parlament

ficció.

Té

molts

sigui

defectes,

una.

això

com¬

petència entaulat per l'Audiència de
Barcelona, reclamant que passi l'es¬
mentada causa a la Jurisdicció ordi¬
nària.

No vull adoptar una posició d'agi¬
tador davant les realitats espanyo¬
les plantejades actualment, 1 tam¬
poc no vull adoptar una actitud de¬
molidora davant aquestes realitats.
Això produiria efectes d'excepticisme
funestos. Jo desitjo que la realitat
actual
amb tots els seus errors,
pugui servir per a salvar Espanya.
Tenim — crec — recursos
per
a
transformar els errors en encerts.
No vull copiar models estrangera, en

solució dels greus
problemes econòmics. Crec que les
tractar, avui, de la

activitats econòmiques ha ï de tenir
coordinació: que no minvin la
seva llibertat, i crec, també, que a

«na

aquest problema hom no hl presto
la deguda atenció.
Proclama la necessitat d'un Poder
fort, d'autoritat Indestructible; un
Estat que no

admeti cap altre po¬

damunt seu. Sl cal modifi¬
car la Llei per a donar més força a
l'Estat, es farà. Cal establir un co¬
mandament únic. L'autoritat ha de
tenir tota l'eficàcia que les necessi¬
tats actuals requereixen. Insisteix en
el fet que sl el poder executiu no
compto amb proua recursos per a
der

per

governar, cal donar-U'n. Sl necessi¬
ta més força se 11 donarà.
L'orador segueix dient que cal que
els espanyols creguin en el fet que
s'ha de fer una obra profitosa, per
tal que, amb l'esforç de tots, es re¬
alitzi.
Fa un resum històric de la situa¬
ció espanyola arran de la pèrdua de

colònies,

1 parla dels projectes

d'aquell ministre per a restaurar
Hisenda Pública.

la

ha d'elogiar, per justícia,
la gestió a la Hisenda del senyor
Calvo Sotelo, 1 la gestió a Foment
Diu que

del comte de Guadalhorce.
Censura els errors comesos en els
primers anys de l'adveniment de la

República, i diu que amb aquests er¬
rors s'ha arribat a la situació ac¬
tual. El dèficit arriba a 600 milions

pessetes 1 la tributació ha arribat

al limit de la capacitat del contri¬
buent
L'atur obrer és paorós, i és urgent
preparar un pla per tol de reduir-lo

Immediatament.

També

és urgent

Es dol que la ponència que pre¬
sentà al Parlament vagi amb tanta

PEÑARR0JA

CARNS DE PRIMERA QUALITAT — CONILLS I POLLA8TRE8
VILAFRANCA —
E8
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DE
POLLA8TRE8
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Tel. 31191

•

ces
per a realitzar aquesta obra,
que ens deixi a onsaltres.
Aquesta
•bra ha de realitzar-la el poble es¬

panyol amb la cooperació

de toto

els espanyols.

Els fets del 10

d'agost

¡

DILLUNS ES VEURÀ LA CAUSA
CONTRA ELS MILITARS COM¬

PLICATS, ENTRE ELS QUALS
Hl HA EL GENERAL RARRERA
Madrid, 2.

SUCURSALi Cabane», 30 (Poble Seo)

—

.

cessos

10

del

troben

que es

d'agost
en

Madrid, I

a

rebel·lió. La vists

serà formulària, per quant als en¬
cártate els serà aplicada 1» Lli*
d'amnistia que els comprèn, tan
aviat estiguin dictades les sentèn¬
cies. Figura principal d'aquesta vista
és el tinent general Barrera.
Com se sap fa pocs dies se celebrà la vista de la causa contra el»

Darrera hora

Grècia
La revolució
a

Venizelos s'adhereix
al moviment?
Atenes, 2.

—

S'assegura

que

el

sei

Venizelos s'ha adherit al mol

nyor

viment revolucionari. Aquest es man
té encara tenint com a cap el con/
nel Tamakkakis.

Uns

guàrdies detingueren tres

Ahir, pels voltants de les deu, e»
trobaven de servei uns guàrdies de
seguretat al carrer del Cid, quan van
veure uns individus que els
infon-'
gueren sospites. Seguidament els van
donar l'salto».
ésser detinguts se'ls va ocupa»,
pistola a cadscun amb bala »
la recambra. Digueren anomenar-»*
.

Francesc

Arqués

Brulo

Font

o

Barrucell, Joan
i Ceferl Cm

Bernet

Ferrer.

Els tres detinguts

CARNESTOLTES
Gran assortiment de care¬

tes, garlandes, confetti, bo¬
les de neu i serpentines
SUCCESSOR DE J. MILLAT MUNTANER, 83 - BARCELONA

!

El dilluns, dia 11, :
se celebrarà davant la Sala Sisens
del Suprem la vist» de la causa com
tra els militars complicats als suo-' I

8anova

-

|

és

bogeria des¬

una

implantar economies. En el pressu¬ individus i seran premiats
post actual es poden economitzar
amb cent pessetes per barba
200 milions de pessetes anyals.

Carnisseria de LLE0NARD
CENTRALt Roser, 32

veritat* però feria

truir una institució sense crear un
substitut.
Propugna un consell d'economia
nacional, en el qual estiguin repre¬
sentades totes les activitats àdhuc
els obrers. Per jutsícia fins
per con¬
veniència, és necessari que els obrer!
intervinguin en el mecanisme com¬

ció.)

humorista.

' — En la vinent setma¬
celebraran dos Consells d»

proposa

i es mostra partidari dt
l'impost progressiu sobre la renda
fent referència a l'aspecte financer,

tent honor a la nostra història (Ova¬

de

en

vingudes

pàtria. Haviem

del ministre Villaverde. Cita els plans

querit de l'Auditor de la Divisió la
inhibició a favor de la jurisdicció

perquè resolgui

idees

d'haver cercat — 1 ara hem de ferho — l'organització de l'Estat en el

les

L'Audiència

exòtiques,

de fora de la nostra

règim

aquests darrer» extrems. El senyor
Sagarra sempre ha volgut ésser un

Madrid.

1

dialitat. 1 dirigint la meva atenció
a la recerca de solucions per a l'esdevenidor i a tractar de les Idees ge¬
nerals sojjre un estat nou 1 30bre
l'estat de ía' nostra
plexe de l'economia
d'una nació
Les idees democràtiques establer¬
Així s'oblidaran de les lluites de
tes el segle XVIII, les quals no s'a-, classe.
Per tal de realitzar els
daptoven als estats europeus, foren
plans de
l'origen dels mals d'Espanya. Aquests reconstrucció cal l'esforç de tots, 1»
mals vingueren perquè el nostre pals voluntat de tots. El que vulgui exer
adaptà el seu desenvolupament a clr el Poder 1 no es cregui amb for¬

El senyor Saborit ens ha manifes-

gerent de la qual és el
Alfons Barba i Miracle, el

dos importants
Consells de ministres

1'

Examina les xifres del pres¬

supost

-ez.

Reparaciones,

Acaba el senyor Ferran de Sagarla seva lletra expressant la creen¬
ça que el senyor Pic ignora tots

*

■

al senyor Gil Robles.
Jo parlaré en aquest acte objec¬
tivament, sense desigs de proselitis¬
mes, i defensaré les idees sense ata¬
car les persones, amb respecto 1 cor¬

A.», el

es

u

dència, ha rebut la visita dels di¬
putats socialistes senyors Saborit,
Alvarez Angulo, Martínez Gil, Trlfón Gómez, Rodriguez Vera, Blàzquez, Mairal, Zapata 1 Prieto Jimé-

VES

curt?
Els

de la Unió
el senyor

—

la proposició de 64.000 pessetes?;
i si es partia-de l'element de temps.
,per què no s'adjudicava a la de

na

llndult m'han demanat m'intere-sés per les acomiadades amb ocasió
dels successos d'octubre.
També m'ha visitat im» comissió
de diputats socialistes presidida pelà
senyora Saborit 1 Gómez San JosS
per tal de sol·licitar l'indult. Aixi mal
teix la senyora Caterina Salmerón?
altres senyores d'Unió RepublÜ
femenina, la senyora de Bes>
en representació de la Intel·lec¬
tualitat femenina, en la qual
figura¬
ven professores de la Normal de
Mel
tresses, directores de centres docento
etc, 1 per últim una representació '

«El que

Mercantil, a:
Robles hl h

a

senyor

diputats

Cambra, Sr.

vulgui exercir el poder i no es
creguí amb forces per a realitzar
Una comissió de di¬ aquesta obra, que ens deixi a nosaltres»
Madrid, 2.
Al Circol
lentitud.
nit,
Oli
putats socialistes vi¬
butària,

EL
RECURS
DE
TENCIA

S'anuncien

J.

la

primer que hom es pregunta, és
si es partia de l'element més
econòmic, ¿per què no s'adjudica

Madrid.

Cordes i cordills de cànem, pita i cotó

escàndols i

que

és
S.

altres,

president

que

l'Ajuntament de Barcelona se¬
nyor Ferran de Sagarra adreça a
l'alcalde governatiu senyor Pic 1
Pon. En dita lletra es tracta de l'a¬
fer de l'enderroc de les Drassanes.

sanes,
i dins

tM nostra redactar

Entre
el visitaren una comissió de
Madrid, Alard Prats)
Oposicions
1
socialistes I el
governamental^
de la
es
Alba
produeixen, respecte el Go¬
Madrid, 2. -El
p
del Gc
vern, amb una franquesa sem¬
capdal
Governa»da sol·licitar l'indult dels diputat!
tal
tlgué
fins
a mitja torda a U PÜ
blant, encara que és polit que
soctoltstes González Peña 1 Mento;
ele governamentali ho
extremen sidencia, on rebé els senyors Alba 1
Alfaro, president 1 secretari del Parcom ti en realitat complissin el pa¬
A la sortida digué el
senyor 8*
nt, els quals 11 sol·licitaren l'in- borit que
per de l'oposició. Així les coses, el
acudien amb la seva iinuJ
dels condemnats a mort. El cap
representació personal 1 que nopS
senyor Marracó, cansat de les re¬ del
Govern, rebé amb el mateix obticències i maniobres de les quals jecte l'ex-ministre senyar Botella
Wte'ls fa joguina, ha adoptat una
AsensL el qual 11 presentà diverso»
»resolució. Irrevocable? Ja en una
plecs de signatures. Així ho comualtra ocasió va declinar, en bene¬ nicàel
senyor Lerroux en abandonar
A dos quarts i deu
minuto de vull
fici de la coalició governamental, la Presidència. També
dlgúé el cap abandonà la Presidència el cap da
una resolució semblant a la
que del Govern, que l'havia visitat una
Govern, el qual digué que havia rai
avui t'ha lliurat. Potser no sigui comissió
d'obrera de Rlotinto, per tal but nombroses
visites que havien via
difícil que de moment el politic de demanar-ll mesures que
posin re¬ gut a interessar-se per l'indult del]
saragossà ajorni el seu apartament mei a la greu situació que travessa condemnats
a mort amb motiu dell
de les tasques que té encomana¬ aquella zona. El
senyor Lerroux es successos revolucionaris. M'ha vis
il
des, en espera que el problema po¬ posà en comunicació amb el sos t-se tot una comissió
doperàries de Ja
litic assoleixi aquella maduresa in¬ cretarl del Treball. La mateixa co¬ fàbrica de
tabacs que representen <t
dispensable que requereixi amb ur¬ missió 11 digué que en aquella regió, nombroses
companyes de Madrid i
gència una decidida solució. Entre les autoritats impedien que es reco- províncies, que a més de sol·licitar
hissin

a

cupaven

per

(Crònica

a

bona linia i que ningú no

una

ses:

qual havia figurat com a suplent

dictaminar

dVril ^ Prt>- Comerç, 42
futbol
aura
'

de

es va veure
Consell de guerra la causa Ins¬
truïda pel comandant jutge senyor
Emilià Fernández contra els paisans

es

bla, molt satisfet i ben impressionat

Saló d'actes

Dependències Militars

extingit.

de les seves gestions.
Veurem què passai

al

en

aconseguiren dominar-lo, una vega¬
da s'hagueren consumit 40 tones de

sobre les reformes pro¬
posades pel senyor Alzpun, ministre
de Justícia al Govern actual, a l'Adininistració de Justícia Municipal,
ha tornat a Barcelona, segons sem¬

al mati

Ahir

magatzem més
gran, es donaren
compte que el foc s'havia propagat
a un altre magatzem, on es trobava
emmagatzemada una gran quantitat
de sofre en brut, procedent d'Ellln
(Albacete), el qual cremava lenta¬

nyor

d'ahir

,

l'hospital Provincial i uní i.,anex
.carrer de Jaume I. iunt fl. H trSal
ft

El Consell de guerra

Quan Ja els bombers havien loca¬

El

línies

vuit

aprovat per
popular
de Barcelona, que
tan necessàries
són per a les nostres barriades obre¬

una

qual

L'incendi

les

pJà de
l'Ajuntament

de

del magatzem, 1 envai uns tres-

» rera

l'adjudicació de

a

d'autoòmnlbus del

fle rebel·lió militar. Actuarà de de¬
fensor el lletrat senyor Manuel Thló
1 Rodés.

GlR0NA

i»0nze de la
díiliir, va
«matinada
riós huracà. desencadenar
enar-se
un fU_
a

quatre de la tarda, a la Co¬
mandància Militar, tindrà Hoc el
Consell de Guerra que ha de veure 1
rsoldre la causa Instruïda pel tinent
d'Artilleria, senyor Francesc Drake,
contra els paisans Joaquim Aristo
Solana i altres, pel suposat delicte
A les

aquests. Junt amb els operaris de la

tot

Sia't f^^'t'ïambé^rt

re¬

bel·lió militar. Actuarà de defensor
l'advocat senyor Ferran Merlo.

interceptada curadors està satisfet de les
reformes establertes pel se¬
^ans que

vent tirà a
teraa

dc

Canturri, pel suposat delicte de

REUS

i?s-

P" onze

de veure i resoldre la causa instruï¬
da pel comandant, senyor Pere Sán¬
chez Plaza, contra Antoni Pijuan

telefònicament els bombers de Tar¬
ragona.
Els bombers, amb tot el material
de què disposaven, s'encaminaren rà¬
pidament vera el lloc del sinistre.
Sota el comandament del senyor
Pujol i del cap dels Bombers,

de

A

Pere

A la mateixa hora, a l'edifici de
Dependències Militars, tindrà lloc el
Consell de Guerra de plaça que ha

,

sofre.
A mig matí el foc quedà totalment

a conseqüència de

senyor

Velilla, Josep Ramírez,

Abel

procedís

han
terdn

nicacióCtlCable de les

comandant,

Meana.

dament. ordenà que el servei d'in¬
cendis del qual disposa la fàbrica,

ment. Els bombers atacaren enèrgi¬
cament aquest segon focus de l'incendl, i després de grans esforços,

QUue porten 14 Premsa
quatre horea de re"

eventual,

Alderius 1 el capità d'aviació, senyor

brica, senyor Montano, el qual, ràpi¬

ïmrwí?
lue d temporal
llançat fables
damunt les carreteres.
Vilf<L»9hoU«
2ns entre Reus 1
EK^mi^ üuedat interrompudes,
na

GUERRA

Artur Galàn Pacheco, contra el pai¬
sà Eduard Llorens Marti 1 altres,
acusats del delicte de rebel·lió mili¬
tar. Actuaran de defensors els ad¬
vocats senyors Ferran de
Merlo,

dament donà compte del fet al «se¬
reno» de la fàbrica, el qual féu fun¬

litzat i gairebé extingit l'incendi del

iwr,£ T,arraKona

jutge

que de l'al·ludida* fàbrica sortia
espessa columna de fum. Ràpi¬

'

donar temps perquè

a

Demà, dfiluns, a les deu del mati, línies d'autoòmnlbus que tendeixen
tindrà efecte, al saló biblioteca de la
a la municipalització d'un servei pú¬
Comandància Militar, el consell de
blic 1 entretant dóna una interven¬

una

seus

Salomó.

CONSELLS
DE
PER A DEMA

es va donar comp¬

tots els

a

DILIGENCIES JUDICIALS
El Jutge permanent, tinent coro¬
nel senyor Martínez Peñalver, passà
el matí d'àhlr a la presó, per tal
d'Instruir diverses diligències rela¬
cionades amb els sumaris que se¬
gueix pels fets ocorreguts a Vilafran¬
ca 1 a Sant Pere dé Ribes.

de sofres de la «Unió
Sulphur», si¬
tuada a cinc quilòmetres de distàn¬

empraren

contr*

militars

Eduard Solé Falcó 1 Josep Bordes,
les lncoades pels feta ocorreguts

Als voltants de les cinc de la
tinada d'ahir, el guardagulles de
l'estació classificadora de la fàbrica

hl ,1,avla «staren inuti-

„,,^a,níaJ0^a
dels parallamps de la
ciutat i voltants
quedaren destruïts.
°^etselhan
««Teteres 1 camins de la
®°™arca
quedat

jutges

diversos

Tarragona

aparellí

TW.

i contra Pere Baques.
Ha estat autoritzada la vista 1
solució de les causes instruïdes per

Un formidable incendi
destrueix una fàbrica
de sofre

fàbrica,

per

el senyor Pic ordenés la publicació
de la convocatòria del concurs per

11 ¿gui concedida tem¬
poralment la linia número 1, és que
recaiguda en els Consells de Guer¬ quan el concurs es faci, els possibles
concursants s'abstinguin de concór¬
ra celebrats la darrera setmana con¬
tra Josep Margarlt Bonastre 1 altres rer-hi per temor a trobar-se després

onze

per l'espai
>1 de vapors tòxics 1 ardents, la
cosa féu summament difícil la
tasca dels bombers.

^xI mateix la caseta Instal·lada
ír 1 completament.
í0" ender«*ada
1 des¬
truïda
Els
.

la màxima, o
perpètua a mort. Aquesta
desvetllat molta expectació.

Figueres i

te

és

MOVIMENT
DE
CAUSES
L'Auditor ha aprovat la sentència

DIVERSES PENES DE MORT
—
Dintre poc se cele¬
brarà un consell de guerra contra
els suposats autors de l'afusellament
de set seminaristes. Es demanen di¬
verses penes de mort.

Tarragona,

Regiment

>

la pena

Oviedo, 2.

cia de

qüestió

PER

soldat es dedueixen de la declaració
per ell prestada. La pena sol·licitada
pel fiscal, en les seves conclusions

SET

A

L'objecte

d'Infanteria
número 10. Hom acusa aquest sol¬
dat d'haver pres part en els fets del
6 d'octubre. Segons sembla, els únics
càrrecs que hi ha contra l'esmentat

Germà
González, Francesc
Vázquez, Vicenç Garcia i Eladl Gar¬

els

Mascort.

da contra el soldat Plus Marian Ro¬

Díaz,

cadena perpètua, i
tants han estat absolts.

Hem deixat passar més d'una set¬
mana abans
de
parlar d'aqueeta

Companyia de Tramvies, l'alcalde
governatiu replicà que l'acord no
prejutjava per a res la concessió de
El
proper dimarts
es veurà, en les vuit línies ni perjudicava el pla
Consell de guerra, la causa instruï¬ de conjunt. Nosaltres, d'acord amb

...

de

VI¬

LA DARRERA PENA
A UN SOLDAT

Antoni Pajados, Miquel
Corujedo,
Carles Rebpllo,
Fausti
García i Valenti Suàrez, a
c"
un
anys i
dia de presó; a Sener.
varez, Patrici Palacios, Manuel CoWenceslao
rujèdo,
García,
Josep
a

a

preguntes al Sr. Plo

visita, segons sembla, fou el culació, senyor Bernades.
A preguntes nostres i a les reserves
d'interessar-se pels detinguts que en¬
cara hi ha a Girona. Acompanyà els
posades pel senyor Bernades —que
senyors Mariai 1 Mascort en la seva per cert, no
poguérem publicar^-,
a l'acord del senyor
visita, el diputat senyor Santaló.
Pic amb la

la pena de cadena per¬

sats han estat condemnats

Mariai i

nyors
de la

—

Angel Alon¬

García,

SENYORS

Ahir al migdia visitaren l'Auditor
de la divisió els diputats a Corts, se¬

Ha acabat el Consell
de guerra contra 18
paisans acusats
d'haver constituït el Comitè revolu¬
cionari de Proaza. Es condemna a
Pere Vázquez Vázquez i
so

DIPUTATS

MASCORT I
MARIAL
SITEN L'AUDITOR

USQ eÍIff "uME C0 NSE LL

Oviedo, 2.

aquesta causa és de 27.

en

D'ASTURIES
G
DE

Unes

perquè ja coneixem l'habitud del
pels feto ocorreguts a Barcelona el nostre
senyor
alcalde governatiu;
passat mes cj'octubre, causa que ins¬ anunciar les coses molt abans
que
trueix el comandant Jutge senyor En¬
les pugui fer o fer-les molt més tard
ric Bibiano, ha estat tramesa nova¬ de
quan ho havia promès.
ment a l'Auditor de la divisió, per
Però ha pasast més d'una setma¬
a la resolució dels recursos d'apelna 1 mitja i ens fa l'efecte que ha
lació Interposats per diversos defen¬
tingut tempe de sobres per a pen¬
sors.

oscil·lar i

a

que som.

Una vegada estudiada pels defen¬
la causa anomenada general

«Jovent d'Ara».
A Bescanó, han sofert més o menys
les conseqüències del violent tempo¬

pública presta
i

l'any

LA CAUSA GENERAL PEL8
FETS D'OCTUBRE

ret de prop del camp de íutbol

arrencats de
centenar de

un

gut amb gran estrèpit als carrers i
els, han obstruït amb les seves res¬

Ja

l'arbrat, singularment el

han anat al

pals de les Unies telegràfiques i te¡elóniques han caigut, interrompent
la' circulació. També han caigut di¬
versos pals de fils conductors d'elec¬
tricitat. Moltes xemeneies han cal¬

mes

persianes de moltes

vidres 1

"digué

nies d'autobusos?

CAUSE8 QUI S'ARXIVEN
Han estat arxivades les Causes
núms. 055, 328, 60S, 79, 879, 812, 363,

Han sofert els efectes del vent els

Jardins pú¬

arbres dels

blics 1 dels passeigs
sòl' i són diversos els
s oc arrel.

de Juli Carreta.

rer

sofert desperfectes, clíib

i terrats

alguns fanals

la residència

MANIgSJACIONj^CAB DÇt GOVEAN '

El senyor Lerroux
que havià ""
but nombroses visités interessant-se "
l'indult dels condemnats a

I el concurs de Ids lí¬

Per tenir diverses visites, l'Audi¬
tor no pogué rebre ahir al migdiaels periodistes a l'hora acostumada.

Mai a gall,

Joan

4

L'AUDITOR

corresponent a
dels Pares del Cor de
Maria, 1 el terrat d'una casa del car¬
de

EUFÇRIA

Sota l'estat
de guerra

—

segons

lníoi\

confessaren a 1*
Delegació de les Drassanes, que ln*
mes

de la

tentaven

policia

—

cometre

una

expropiació

forçosa.
Sembla que el grup es composa»*
d'altres Individus que pogueren fer*

escàpols. Moments despree la
féu una recerca per
sense

pollet*

aquells voltant»

resultat.

En tenir coneixement el cap supe¬
rior de Policia d'auert servei, donà
1 foe c
dascun

dels guàrdies.

1
:

'

Ifl humanitat

Diumenge, 3 de març del 1935

Barcelona

Any V

—

Número 947

—

—

UNA MILITARADA A GRECIA

ELS

ON VAN

Tree de març del 1983. Avui fa dos
anys que
Franklyn D. Roosevelt,

acompanyat de la seva familia, sor¬
tia de Novar York cap a Washington

especial. El creador del
prendria possessió de
presidència vlnt-l-quatre horee
després. L'atenció del món estava
fixa en l'home que prometia «gover¬
nar a favor del ciutadà oblidat». El
un tren
«New-Deal»

an

ia

disset dies

bancari, Iniciat

proclamar-se la moratò¬
ria d'una setmana en totes les enti¬
abans,

en

tats de crèdit de l'Estat de Michi-

SSor

propòsit,

■

moltes

repetit,

vegades

necessàriament havia d'enfrontar-se
amb els grans nuclis del capitalisme

concentrat

en

sectors gegantins des

la guerra passada. La clàusula
setena de la N. I. R. A. establia el
dret de l'obrer a ésser representat
pels sindicats que ell escollís lliure¬
ment. El
Govern es comprometia
des d'aquell moment, amb els seus
Instruments d'autoritat, perquè s'acomplis el que estava escrit a la
carta fonamental del «New-Deal».
de

,

Ha

ocorregut així? No. La Federa¬

ció Americana del Treball, per citar

l'organització obrera més conserva¬
ràpidament.

Unia

La gravetat del

Estats

dels

dora

MOMENTS

ES

Units,

A.

A.

—

Bengala

—

els

com

Mentre

del
dre¬
l'ao-

tre¬
llur expe¬
la Casa Blanca no està

¿Voleu

és una demos¬
tració de terror organitzat, un des¬
afiament a les lleis constitucionals.
El Bergoff Service Bureau, de NovaYork, gaudeix de reputació nacional
en el seu negoci de «trenca-vagues»;
al sud del pals s'establelxen camps
vaga

•

protesta

al»

DONES

dona

va

adquirint,

un

Atenes, 2. — Ha esclatat un vast
refractari moviment revolucionari en el qual
estan compromeses les forces arma¬
des de l'Estat.
El Govern ha declarat 1 eatet

posicions

i cruel, a

més revoltant

dignitat femenina

que aquesta doble degollació que
ha tingut lloc a l'empori de la
raça ària? Imaginar-nos un home
amb el coll seccionat per una des¬

tral, esborrona i indigna.

de

censura

clons 1 ha

sen

tot

valem la pena.

perquè diguin que la delica¬
educació es donen

Alió

PER ALS

fRANCES

^ ^

desa i la bona

AMICS EMPRESONATS

La nostra

subscripció

les nostres oficines
(Ronda Universitat, 25, pral.)

Relació de donatius rebuts a

administratives
«nterion

Suma

TERRASSA:

Dolors Sala

Una familia
talana

Magdalena Vergés
Mercè Raventós
Caterina Pujol
Maria Medica

...

...

Engràcia Trullas
Montserrat Sellés
Maria Tarré
N. Cabanes
■

Mercè GU

i

Rosa Barris
Paulí Martori

parella

.

d'esquerra
admiradora

de

Companys

Isidre Rovira
President Roosevelt signant el seu primer dooument el dia • de mero del lM3i la Llei Bancària
d Emergència. 2 —Arribada de fons a Detroit abans de la moratòria —Esquerra: Obertura de la sessió es¬
pecial del Congrés el dia 9

moment

inqüestionable.

Urgia aquests dies amb energia davant ia
perllongació del codi de la Indústria
de l'automòbil, que s'ha portat a
terme sense consultar l'opinió dels
Icia). «No hi haurà d'haver discòr¬
moral causada per les Investigacions elements
treballadors.
Un
episodi dies ni disputes — digué Mr. Roose¬
del Senat en les activitats bancàries més, que seria llarg referir, és l'ac¬ velt en signar la N. I. R. A.— per¬
cooperava a l'augment de confusió. titud adoptada per Mr. Roosevelt en què els obrers tenen llurs drets re¬
Els Estats de Maryland, Nova Jer- el plet que sosté la Unió de Perio¬ coneguts.» A Detroit, on hi ha de 50
»ey, Ohio 1 d'altres s'unien a la llis¬ distes amb llurs Empreses. Heywood a 75.000 homes sense feina, les com¬
ta
encapçalada pel de Michigan, Broun, famós publicista, un dels panyies d'automòbils importen dels
centre de la indústria de l'automò¬ més llegits i respectats dels Estats Estats del Sud mà d'obra barata
que
bil.
Units, escrivia fa dues setmanes: arriba en autobusos tramesos pels
El dia tres de març s'esqueia en «En parlar a favor de la nostra
patrons. En les indústries millor or¬
divendres, un «divendres negre», ple Unió creiem parlar en nom de tots ganitzades s'eliminen els homes 1 es
d'amenaces. Però Mr. Roosevelt som¬ els obrers. Nosaltres neguem la neu¬ col·loquen noies 1 dones joves sense
reia i treballava ja a Washington. tralitat de la N. I. R. A.; 1 fins experiència, perquè creuen
que són
Els dotze anys del partit republicà creiem que al President dels Estats «menys aptes a
simpatitzar amb les
al Poder s'acabaven. Wall Street es Units se l'ha convençut perquè ac¬ organitzacions obreres».
deixava portar de mil rumors. Hoo¬ cepti les interpretacions dels pa¬
ver
el defensor decidit de la gran trons.» Els mateixos patrons
que, se¬
L'«experiment» de Mr. Roosevelt,
banca, de la gran indústria, deixava gons el senador Wagner, es resis¬ estudiat en detall, ha apressat el
la presidència a Mr. Roosevelt i el teixen enèrgicament, en una
propor¬ procés de concentració capitalista.
«eu «trust cerebral», ¿fins on arri¬
ció del 75 per 100, a reconèixer els Els rics més rics i els pobres més
barien els procediments «anti-ameri- drets del treballador a sindlcar-se. I
pobres. Le3 grans indústries produei¬
cans» del «New-Deal»?... Els pobles
per acabar indicarem l'oposició tro¬ xen més pagant menys. El creador
d'Europa esperaven amb simpatia bada pel nou projecte de treball en del «New-Deal»
s'ha demostrat en
el començament de l'experiment; els el qual es disposa el
pagament de centenars de casos —no pot defen¬
Governs, pel contrari, no sentien Jornals Iguals als prevalents en les sar el «ciutadà oblidat» del qual par¬
molt d'entusiasme per les ànsies re¬ indústries particulars. «Està bé
que lava en la seva campanya electoral.
novadores del President optimista.
el Govern procuri donar ocupació L'actitud de Mr. Roosevelt ha cau¬
era

actuar.

L'estructura financera s'en«orrava... El públic començava a re¬
tirar els seus diners. La impressió

Dues cos

Vendrell
Servand Busqué
-

:s,

...

Antoni Magdalena

Josep Fonoll
Mercè Ruvinat
Una esauerrana
Carme Garcia

Dolors Cluselles
Josefa Calvet
B. V
Germans Riera
Una contrària a la guerra,

^"""«ons,

la

a

me¬

mòria de l'Avi
Mercè Llovet
Joseo Oliva

...

Joaquima Trullàs
Victoria Badia

Teresa R-"
o
Rosa Esquerda
Rosa''"
"'haresa
M. P. 1 G,, per Catalunya.
F. Rubinat
R P-^'nat
R. Rubinat

.'.

Germanet Rubinat
M.

T. Q
R. T

A la una i vuit minuts de la terda del dia 4 de març del 1933, Mis¬

ter Roosevelt Jurà el càrrec. El «NewDeal» havia nascut. Les facilitats
bancàries estaven paralitzades arreu
del país. La cambra de Compensació de Nova-York declarava «impos¬
able» lintent del públic que volia
«convertir en efectiu 40.000.000.000
de dòlars en dipòsits i comptes cor¬
rents».
El discurs inaugural fou breu. «Ha
arribat el moment de dir la veritatres més que la veritat, amb
•a
i sense temor»,
començà dient
Mr. Roosevelt. I acabà anunciant

franqueé

que sl el Congrés no actuava amb
«uficlent rapidesa obtindria privile¬

gis extraordinaris com en temps de
guerra. «Volem la seguretat d'una
vida nacional permanent 1
comple¬
ta». Ningú no demostrà tebiesa da¬
vant les paraules del nou President.
L'atracció personal de Mr. Roosevelt
començava a revelar-se. Els mem¬

bres d'ambdues Cambres,

d'ànim

en

varien

tot.

què

en

l'estat

troLaven, ho apro¬
La crisi colpia l'esperit
es

dels senadors 1 representants. Mister

Roosevelt, serè, ajudat

per

l'opinió

aplaudit pels amplis sectors liberals
dominava en absolut els homes
que

DOS

ANYS

DB8PR88
administrador
de la N. I. R. A., aprovada en ses¬
sió extraordinària del Congrés el dia
16 de Juny del 1933, ha dit
recent¬
ment que «el «New-Deal» no és un
Donald

Richberg,

programa
sistemàtic, concebut en
detall d'antuvi». En una de les dar¬
reres visites
que férem a Washing¬
ton, algunes persones de relleu Ja
ens ho afirmaren aixi:
«A mesura
que sorgeixen els problemes tractem
de solucionar-los; és la forma que
s'adapta més al nostre caràctervèncer les dificultats quan es
pre¬
senten. ¿Per

què preocupar-nos abans

del compte?»
El «New-Deal»
buir

els

ingressos

venia

de

la

a

«redistri¬
nació». El

als

ciutadans —diuen

els interessos
privats—, però no convé que ho faci
a
base de la mateixa remuneració
perquè aleshores ens faria la com¬

petència.» Es
rior

anul·la

a

de

dir, la pressió exte¬
manera

evident

un

dels fins bàsics de la N. I. R. A., ex¬
pressat en la Secció Primera: «Aug¬

sat en aquests darrers mesos, respec¬

te a l'obrerlsme organitzat, una si¬
tuació
curioslssima:
la
Federació
Americana del Treball, els líders de
la qual han estat en bones relacions
amb els Presidents més reaccionaris,
es
troben en oberta oposició amb
Mr.

Roosevelt, el liberal. Aquest és
detall de no escassa importància

mentar la capacitat de consum...»
No
obstant, s'escolta els

si recordem

l'objectlu dels quals és d'una clare¬

gència

patrons,

dat meridiana: tenir disponible un
altre sector de la població a un ni¬
vell inferior de salaris, encara que
sigui en construccions de l'Estat. La
«cooperació nacional» que menciona
Mr. Roosevelt en els seus discursos
per ràdio és molt difícil de creure
en vista dels
exemples referits i de
molts altres que es produeixen dià¬

riament.

REALITATS
injust dubtar de la bona fe de
Mr. Roosevelt, 1 molt menys dels
bons propòsits que movien el grup
de consellers que algú anomenà el
_

«trust cerebral». Qualsevulla perso¬
na
coneixedora de la història del
capitalisme als Estats Units comJ-i

un

la

«tècnica»

de

trialistes i la banca tenen la parau¬
la. Sense llur cooperació ' és impos¬
sible l'«experiment». ¿Seguirà Mis¬
ter Roosevelt interpretant els
desigs

dels menys en perjudici dels més?
El fracàs de la clàusula setena de
la N. I. R. A. ha desenganyat per

complet els nombrosos grups liberals
del pais. La revelació ha estat dolo¬
rosa, però fructífera: els ha demos¬
trat que les prometences verbals no
es realitzen quan el Govern és. en

arrel,

poder econímic

una

que

dependència del
regi fins ara

JOSEP

ESCUDER

l'única equivocació del

fou el seu optimisme
que es nodria essencialment del fac¬
tor intangible del
patriotisme; tac¬
tor que quan entra en el
terreny de
1 economia s'esvaeix
per

perd la

complet

i

eficàcia constructiva en
el moment que
s'exigeixen sacrificis
a favor de la
col·lectivitat. I Mister
Rocsevelt cregué en el patriotisme
de la Standard Oil Oo„ de la Uni¬
ted States Steel Co. o de la Cam¬
bra de Comerç dels Estats Units.
Pensà potser que l'esperit individua¬
lista, anàrquic, dels grans capitans
d Industria que. florgixeren
després
de la guerra civil Ja no existia.
I veiem que un a un han
anat
desapareixent del seu costat aquells
consellers que es reunien amb Mis¬
ter Roosevelt a la seva casa de No¬
va-York abans de prendre la presi¬
dència. El darrer senyal ha estat el
separar de l'administració de
l'A
seva

Triauella,

la

a

Triouella,

la

i

mòria de Macià

"me¬
;...

Josso Roca

Ramona del Río

Carme

Se'-sgas

Wàshington, 2.

—

cials es declara que el Departament
d'Estat nordamericà està preparant
una llista de països que han
vingut

adoptant en els darrers temps, res¬
triccions, injustes a Judici del Go¬
vern nordamericà, a
propòsit de les
importacions procedents dels Estats
Units.

A menys que aquests

països aban¬

donin aquestes restriccions,
NordAmèrica votarà una llei, en virtut
de la qual, no els seran
aplicables
els avantatges, concedits a certes na¬
cions, Bèlgica entre elles, en recents

d'acord
clàusulac°meTcia,s'
de la nació més afavorida.
amb

la

..

la me¬

a

Fàbregas
de l'Avi

!"

la seva muller
Un matrimoni que

...

Rafael Curto Pallarès
TTn nare de vuit fil's

Tomàs Fornos Muria
Joan *~<ñol Marvel
Jaume R-ull Muria
Josep Margalef i llarés
Josep Fi" e-es P"llarés

.

...

...

...

N

F.

' !"

Blade

Un nen de set
anys

.

Jubilat del treball
Boyer Torrademe

Cinta

Esmel

!"

de Guardiola

Nen Antoni Guardiola
Nena Cinta Guardiola
F. Bonancia Pallarès

Josep Galbe Sans
Modest Brull Rey

...

....

"

...

..

Josep Lleó Margalef
Isidre
— c Queralt Callau
^anau

Rafael

...

."

..

..

Tomàs Sebastià

!!!

Salònica, 2.

tropes

ATACA
ELS
GUERRA

DE

—

Ham sap que el

moviment no arribà a esclatar a
Salònica perquè els emissaris veni¬
zelistes que havien de portar l'ordre
del Comitè Revolucionari foren de¬

tinguts per la policia a Atenes.
Han estat suspesos tots els diari»
venizelistes de Grècia.
DE
ROMA
DIUEN
QUB
LA DRASSANA RESISTEIX
,

2.

—

Comuniquen d'Atenea
que els rebels se¬

«La Tribuna»
gueixen forts a
a

la Drassana 1 que
aquesta serà bombardejada d'un moment a l'altre.
L'esmentat periòdic insereix un
altre despatx assegurant que l'avia¬
ció ha bombardejat el creuer rebel
«Atenoff» 1 11 ha causat grans despecfectes i diverses baixes.

TIVA,
TES

A

la memòria H.
gona vegada)
M. F. (ídem)
N M. M. (idem)
C C. M. (idem)
Un de ""«rdedeu
R. Andreu
Una republicana
Un de Pira

B.

(se¬

...

"

...

ger¬

'alans

(3.a vegada)
(ídemí
..

taller d'esquerrans:

D. F
J Casas
A. Carbonell

ü!

'rbonell

(ex-lerrouxïs-

J. Mayoral
M. Frita
L. Ribes

...

!"

!!

Baptista Ferrando Rey
Antoni Suñé Bernadas
G. Torrens Murgarella
Antoni Verdú Sajout
Isidre Colomé Sauent
Salvador Artés Pujol
Isidre Font Camps
Pere Torrens Torrens
F. Torrents Salarich
Pere Racolons Torrens

!"
.!!
...

...

Suma
UN

...

segueix:

«3,296'so

PREC

ípalrà dels slmpatitianta

Cas¬
ner

<£r-

qu^ll

íhjrs amfstats?6 PU*Uln rec0lUl entre

En la dista d'ahir
consignàvem
que Lino Mañosa ens havia lliurat
2 pessetes en lloc d'una.
Amb tot
està d'acord amb la darrera xifra la
suma total.

-

j

j

DAVANT

DE

LES

COS¬

GRECIA

la vista dels

J

vaixells sublevats, es troben diverses imitats de la flota de guerra ita¬

i

Roma, 2.
liana,
han

—

Gairebé

a

els comandants de les quals
radlotelegraflat al Govern de

Roma per tal de demanar instruc¬
cions. Es desconeix la contesta del

j
!

Govern italià.
UNA

AGENCIA

ANGLESA

DIU QUE LA REVOLUCIÓ
ES GREU, PERO QUE HA
ESTAT NETAMENT
MILI-

TAR

Londres, 2.

—

Comuniquen d'Ate-

aquest mati ha esclatat a Grècia,
és greu; perquè, encara que el cas
que el Govern domini la situació,
com tot fa preveure, quedaran grans
ferments de rebel·lia.
El moviment ha estat netament
militar i dirigit per caps 1 oficials
addictes al general Plastiras.
El Govern hel·lènic considera que
sortirà molt reforçat després del fra¬
càs de la revolució, ja que el poble
s'ha mantingut al marge d'ella o bé
ha reaccionat col·locant-se decidida¬
ment al costat del Govern.
RESTEN
EN

Paris,

2.

DOS

VAIXELL8

REBEL·LIA
—

Noticies

de

darrera

ora, rebudes d'Atenes, diuen que
solament resten en rebel·lia dos vai¬
xells de guerra, el creuer «Avenoff»
i el creuer «Helli». Els destructora
«Ptsara» i «Nikl», adopten una acti¬
tud sumissa.

UN NUMERO

querra

;

LA
FLOTA DE GUERRA
ITALIANA A L'EXPECTA-

(Passa

votarà

votarà l'Es¬

segellsde

Una que espera, esquerra¬
na de cor
Enric Boyer Pallarès
Ventura Martí Brull

—

AQUESTS
REPLIQUEN A
L'AVIACIO
— Els vaixells de guer¬
ra rebels han fet foc de canó anti¬
aeri, metralladora i fusell contra
l'avió que els bombardejà. L'aparell

*»nre,?orlK E®cor®t·

...

LA

l'ocupaven.

Atenes, 2.

empresonat al
tell de Santa Caterina
(Càdlz)
ésser coleccionista de

.

Les

TROPES

PRES

quedin destruïts.

...

...

LES

Atenes, 2. — El Govern ha orde¬
a l'aviació que mobbardegi els
vaixells de guerra rebels que es tro¬
ben a l'alta mar, 1 prossegeixin la
seva acció fins que es rendeixin o

Isidre Plantada Torrens!!!
Joan Armengol Castafié
Jaume Safont Palaus

Brull

Un "sfeter
Un anònim
Esteve Boyer Torrademe
Ventura B ,/er Figueras

Un

...

l'Esquerra

Un

2.

L'AVIACIO
VAIXELLS
REBELS

...

Joan Pons
Ramon Bosch
Un
grup
d'empleats de
Banca (segona vegada).
Un grup d'esquerrans de
la Cia. Barcelonesa
Climent Rabioli, de Mataró.
Un
grup
de
teixidores,

"

SEMBLA QUE NO ELS AR¬
RIBA L'ORDRE DE SUBLEVACIO

nat

Tastavins, Aragó, als

amadeu Cid Clua
Enric Pallarès Brull ..."
Josep Arasa Baires
Josep Boyer Brull
A-doni Ona--"ni!! Venus
Esteve T~ -er Pallarès
Manuel Soler Villarroya

thiol

que

Pepeta Morton
Ppeta Samper

mans

.

els imiten seran

QUE

i

tencions.
Han estat detingudes diverses per¬
sonalitats venizelistes.

l'aviació militar 1

lleials
han estat fets presoners els rebels
s'han apoderat de la Drassana
i

mòria de l'Avi (2.» vega¬
da)
Adela Fàbregas Baró

J. B.
A. G.
j. p

"RELLO:

Als cercles ofi¬

Atenes,

Un de Benferri
la memòria de Macià...
Familia de Peñarroja de

...

aparegué presa

FIDELS
HAN
DRASSANA

...

Artesona,

no

per

DIUEN

A
...

mig mati, la tranquil·litat era

La calma és absolu-

practicades nombroses de¬

han estat

la
les

MOVIMENT HA ESTAT

—

Com a mesura de precaució ha
estat declarat l'estat de guerra 1

al

l'aeronàutica naval, que romanen al
costat del Govern.
Entre els sublevats, el nombre
exacte dels quals es desconeix, figura
el creuer modern «Avenon». Aquest,
segons informes particulars, condueix
a bord l'Estat Major

...

àvia que

que,

esperaven

Si els restants

...

Eulàlia Tomàs

conjurats

bombadejats

Maria Agustí
A la memòria
J. Pascual

Salònica, 2.

apoderar-se d'ells.
Pocs moments després, en compro¬
que el moviment no triomfava
a terra, els oficials rebels feren sor¬
tir els vaixells a l'alta mar.
Els

S'anuncia oficialment

ta a tota la Macedònia 1 a Tràcia.

var

mateix temps que l'oficialitat de
marina de guerra, es sublevarien

—

A TRACIA I SALONICA NO
HA PASSAT RES

radiotelegràíiques.

E.

A
M
J. V. D. A
j R

Josep Cardona

Els Estats Units preparen una
llista negra de països

Bou

Conxita Gassol
Wifred Gassol
N. A. M
Pere Solé
Una esquerrana
Ramon Miralles
Mercè González
Familia Serra
Dues catalanes de cor
Germans Charles, a la me¬
mòria dels seus avis

me¬

transi¬

ha caracteritzat sempre
El problema del desempleu no pot solucionar-se a base
d'obres públiques. Els grans indus¬

al
al

Maria

Atenes, 2.

que els oficials rebels detinguts se¬
ran Jutjats per un trimunal militar.

drassana, en

COMMINACIO
AL8
VAI¬
XELLS REBELS
Atenes, 2. — El Govern ha intimat
als vaixells rebels perquè tornin a
port, per tal de lliurar-se a les for¬
ces lleials. Dos destructors han obeït
tan aviat com han captat les ordres

Joaquim Pradas
Felip Ventura

Una

que

la F. A. T

la seva

Teresa "u'bàch .'" !"
ia. a la memòria de

mòria de Macià
Maria

la matinada a la
ésser aquest edifici i les
seves instal·lacions ocupades per es¬
camots de marineria i conduïts per
oficials rebels. Després d'apoderar-se
la drassana, les pròpies forces es
dirigiren a quatre vaixells de guerra
ancorats Junt a la drassana, al port
de Salamina i aconseguiren també
a

morts i quaranta ferits. No es conèlxen
ni oficialment ni oficiosa, les
baixes de les forces lleials.

...

Pompeia i avui
Principal Palace
(segona vegada)
Pilar

El moviment de vio¬

—

s'inicià

el moviment re¬
complicat el Par¬

E'.S OFICIALS SERAN JUT
JATS
PER
TRIBUNALS
MILITARS

culars parlen de dos revolucionaris

(cinquena vegada)
d'Esquerra, 1

Macià
Dolo—

de

Un funcionari

—

Nena
Un"

Atenes, 2.

lència

—

Obrerista Grec. El seu cap, se¬
nyor Papanastasius, ha estet detin¬
gut per la policia quan es disposava
a marxar cap a Salònica.

LA DRA8

posats canons
als punts estratègics.
El Govern encara no ha facilitat
llistes de victimes. Informes parti¬

Cinto Abad

Angela Subirana
Purificació Tarragona

R

EL MOVIMENT A
SANA

MOVIMENT?
Sembla que ha estat

tit

xèrcit.

A

Guillem L. A
M. P
Carme Serra

Una r rra esquerrana
Maria Mora

El

des

COMPLI¬

EL

que en
volucionari estava

precaucions adopta¬
pel Govern 1 la lleialtat de l'e¬

absoluta. La capital
militarment 1 foren

Carme Capell
Joan Solé
Un grip d'esquerrans del
«Bar Ideal»
Els sis artistes que esta¬

són

Atenes. 2.

està completament

el moviment

fracassat per les

carrer portent canons i
metralladores i els rebels varen tenir
que refugiar-se a diverses comissa¬
ries de policia que la tropà va pren¬
dre fàcilment.

Joan Marés, de Borges ...
J. Oliveres, de Les Fran-

ven

Teresa Gibert
Rosa Argemí
M. 1 M., una

i.

de
que

OBRERISTA

¿ESTAVA

EN

comprovat

.

l'oposició han deixat
publicar-se. Els altres declaren

tropes al

.•

Sants
Família Crusat

Pujol

patriòtiques.

Grècia.

a

PARTIT

GREC,
CAT

punt de la nit i aconseguiren apode¬
rar-se per sorpresa d'alguns centres
oficials. Immediatament sortiren les

Valenciano-Ca¬

El nen Joanet Carbó
Un grup d'esquerrans

EL

Els diaris de

Atenes, 1 — Els revolucionaris es
llançaren al carrer a les dotze en

Esperança Espí

Lluïsa Carol
nena Teresa Nolles
I
Amàlia Busouó

rejat el Govern i

del Govern. Els

contingents militars que arribaren
a Atenes durant el matí d'avui, han
recorregut els carrers cantant can¬
çons

els promotors del

moviment revolucionari 1 han victo¬

complimentació de les

repressores

INICIT A MITJA NIT ! EL
GOVERN DIU QUE EL MO¬
VIMENT
E8TA DOMINAT

Raurich

Maria Relat

la

en

ordres

Aquesta tarda s'ha

—

donat crits contra

han respòs perfec¬

tament

EL

Joan

Angelina Serinyena

una

funcionat l'artille¬
tal de reduir la
guàrdia republicana, que s'havia suAquest matí ha
a Atenes per

...

Rovira
Trinitat Rovira

Atenes, 2.

format espontàniament una impo¬
nent manifestació popular que ha
omplert per complet la plaça de la
Constitució.
Els manifestants han

ria

..

Marcel Miralles Pallarès
Casa del Poble

Espuny Brull
esquerrà de setze anys.
Nacionalista català. ...
Amadeu Bonància Pallarès
F. Martí, i muller
Josep Cardona Boyer

Montserrat Espan
La nena Elionor Pose

P.,

re

guarnicions d'Atenes, Salònica, Patras 1 altres ciutats, però aquestes
varen romandre fidels al Govern.

Un
Un

Germans Beireguet
Antoni Costa
Maria Carol

J.

Lleixà Espinach

Joan

fou abatut per un veritable miracle
UNA
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FAVOR DEL GOVERN

—

flota, el nomexacte de la qual es desconeix.

'

Josep

Francesca Solé

Maria
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I

diverses unitats de la

deixin de romanticis¬

que es

pasasts de moda, com el daauestes dues germanes que s'han
llançat d'un avió, enfollides per la.
mort dels seus promesos. Ben mi¬
rat, amigues meves, els homes no

milionaris.

de

matrimoni

d'un

LA GUAR¬
REPUBLICANA

GUERRA

Amb objecte de summar-se a la revolució es feren a la
mar, sense tenir ordres per a allò,
Atenes, 2.

mes

1 es tractava

l'apallissava.

marit

món, que pale¬
molt de

regirà l ab¬
soluta igualtat de sexes. Mentres¬
tant fan bé les noies de practicar
esports i endurir-se els muscles. Si
aprenen de tornar-s'hi tindran la
meitat del plet guanyat. 1 sobre¬
camí

vista,

la

de fets

a tot el
com
resta encara
a fer, abans no

diversos,

fastiguejats, i
què trobem? Una senyora Vandervilt, de Nevada, ha hagut de demanar
el divorci perqué si seu
Oirem

de ca-

en

hagué de retornar a la seva base
presentant nombrosos impactes. No

VA'Xf.^S

SUBLEVEN

blevat. Les tropes

raó directa als diners
dascú.
No parlem de centenars

Ultra el

legal que is sempre la pena
de mort, la brutalitat del procedi¬
ment colpeix tota sensibilitat hon¬
rada. Però quan el coll nu que rep
la bestial carícia és un coll de do¬
na, l'escena adquireix tons d'irrea¬
litat, de mal somni, de macabre
trucatge... Encara que el botxi ves¬
teixi d'etiqueta i dugui, per ma¬
jor escarni, guants blancs...

HISTÒRICS

lotes les comunicaadoptat altres severes me-

sures.

crim

vaguistes

paí», ha Implantat

per ela
r;rra a tot

ES
DE
DIA

DE

anomenat fort es

cas

d'ultratge a la

NOTICIES
REVOLUCIÓ

PRIMERES
LA

i privilegis, diríeu

revinela, a la defensiva,
a
abandonar les seves
d'amo i senyor, despòtic
la manera musulmana.

balladors comprenen amb
riència que
amb ells. Cada

la

poc a poc, drets
que el sexe mal

po¬

I

HOMES

Agricultural Administration

elements considerats
a
més
radicals.
L'animador
«New-Deal» cedeix 1 se'n va a la
ta. L'obstruccionisme és massa
derós 1 Mr. Roosevelt abandona
titud combativa del principi. Els
Act

Comencen el moviment els cossos més aristocràtics — Hi
intervé part de l'esquadra - Els dos millors vaixells de la
flota estan amb els sublevats - A la tarda d'ahir, segons notí¬
cies oficials i no oficials, el Govern domina per complet la situació

Focs

"New-Deat" de

Dos anys de

pànic

fracassa

partidaris del general Plastiras fan una rebel·lió militar que

Els

REEIXIT

a

la pàgina 6)
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