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A Catalunya el cal, generalment, es presenta co-

bert Solament està serè per les riberes del Segre, el Pallars I la Cerdanya. S'observen boires per les comarques d'Igualada. Els vents són
moderats del N. I NE. per la costa de l'Empordà; per les altres comarques són flu ixos I principalment encalmats. Ha plogut a Barcelona a
raó de 2.8 litres per metre quadrat. El gruix de la neu existent al port
de la Bonalgua ts de 2..60 metres¡ a Envallra, 2.35 I a Ransoll, 28 cm.
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Han estat interrompudes les negociacions1 comercials franco-espanyoles
El Govern francès ordena a la seva El bisbe de Borl~!~~~!~~~s
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Mes rectificacions
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«La Publicitat> d'ahir, referint-se
a.ls darrers reportatges publicats
La vella alcavota del senyor Al· per «L'Instant>, dóna la següent
voldríem, 1 esperem, que aquestes ratlles anibin als nostres lectors.
PU·
a lesprova
s'afegeix
l>es de Ja reaparició de LA HUMANITAT hem publicat cada dia - de ~:a~e er~~.~~~a~laB;;;~~n:"~ rectificació,
•
}'
/1
1 que
nosaltres
bllcades per que
'I
\\
MALGRAT LA SUSPENSIO
FRANCES
GOVERN
EL
serietat 1 de responsa\'egades amb extensió de pàgines senceres - la. Ulsta. de donatius que hem que dia per altre publica a primera. la manca de
d
1
j
1
da
t
b11t
diu
en
ella
que
pàgina retrats dels
rebut amb destinació als empresonats amb motiu dels fets del 6 d'octu1
a
a
~e. Sense ni necessitat d'una crida, la. ciutadania catalana ha respost en
tatges:
modesd'aportacions
força
A
iniciada.
subscripció
la
a
(anna magnfUca.
TORNI A PARIS
tes _ més estimades, pel seu major sacrifici 1 esforç - hem pogut veure, nyoreta Dompierre), surt. ahir mal- 11 t
Paris, 5. - El Ministeri de Comerç
t
1
teri
amb alegria, com han anat augmentant les xifres !tns a una quanti~t humorada contra nosaltres perquè Polo
· t no ta :
Irene publica la segUen
senyore
an or,
e ra parla
Paris, 6. _ La S"J.spensió de les nequea !oren
dels adiscoS
ben estimable, que, en cada cas, ha. tingut i té immediata. 1 saludable apli- hem dit que A. la passivitat 1 a la. radiats la nit del 6 d'octubre entre
enes del mes de desembre ençà, goCiacions comercials franco.-espaMA~"~ONERIA
Cació. Dintre la dolorosa situaciO, el subsidi repartit normalment 1 equita- manca. de politica de les dretes que els discursos de Lluf.s Companv.s t s'han celebrat, a Madrid, negocm- nyoles no pressuposen cap modifica':1
cians comercials entr-e França i Es- ció en el règim que s'aplica des del
ocupen el Poder es deu, Martf Esteve.
tivament dintre tes possib1lltat.s, ba alleujat l'angúnla de moltes llars des- actualment
enintercanvis
als
gener
de
primer
del
Que la senyoreta Polo, collecclo- panya, per tal de renovar l'acord
en gran part, l'atur forçós que pesa
t etes 1 ~ portat, amb la modesta suma, la consolació de saber que tots sobre la massa social de la Repú- nista de desmenUmen~ tingui 1n- 6 de març del 1934. Com que el Go- tre ambdós països. Des d'aquesta da1 no ens vern espanyol no ha cregut S"J.fi- ta, en erecte, solament resta en viL'escola laica oficial és
compartien el dolor 1 s'esforçaven fraternalment a m.ltigar-lo. En el tras- blica.
terès a recollir-ne un wtre,
vella alcavota diu que no, que ha de sorprendre, però ben mirat, cients les darreres concessions que gar el Conveni general de comerç
6aJ.s de tots, tots acudíem, en la mesura de les forces de cadascú, a atu· la La
per al senyor lrurita
és del «bienni» i que no és el director de cL'Irustanb no hauria U han estat fetes, les quals represen- del 6 de març del 1934, per a fer retar en el possible la tragèdia de llars amigues, de ma.ns germanes, de certculpa
que governin les dretes. cNo- d'ignorar el que sap tothom, o sia taven el màxim esforç que podia lm- nunclament del qual cal un previ
«una fàbrica d'apòstatJ.ones sense empar. de petits que cada nit. com una pregària, pregunten més una politica autènticament dre- que la nit del 6 d'octubre el senyor posar-se el Govern francès, aquest, avís de dos mesos.
Aquest Conveni enclou les llistes
tista -afirma «<iaria de Barcelo- Ma.rti Esteve no va pronunciar cap que no ha rebut, per altra banda,
tes i de condemnats»
~b trèmul de llàgrimes als ulls: «Per què no torne el pare ..•?>
cap satisfacció en allò que es rcfe- A 1 B dels productes per als quals els
Però és absolutament necessari que el gran impuls inicial no perdi ara na:.- resoldrà l'angoixant situació.» discurs.»
reprodulem uns fragmenta
Ahir
reix a les seves demandes essencials, dos països han concedit, mútuament,
Què hi direm? Espanya ha viscontinuïtat. L'eficàcia de l'es!orç serà més en la persistència metòdica que cut anys 1 anys sotmesa a una ~
ha cregut inútil prosseguir les dis- la clàusula de .nació més afavorida, de la Pastoral que el bisbe de Ba~
i que pressuposen la. tarifa minima. celona senyor lru.rita adreça als fe'!/
en l'aportació generosa del primer moment. Cert que potser el problema lltica «autènticament d.retista», que Vilanova per dita noticia, ens escrt- cusslons de Madrid.
L • a e 0 rd complementari, datat ligresos de la à'iòce.tt1 en els quillí
Per tant, 1a delegació francesa ha
dignitat
era de més volum en els primers mesos, perquè el nombre d'empresonats cuhninè. en la dictadura del 1923, 1 uen per dir-na& que la seva
seva història és una tgnominla. no els permet ac~ptar cap dàdlva estat invitada a retornar a Paris. també el 6 de març,· precisava, pel l'esmentat prelat es produe~ en un
era més crescut 1 calia improvisar socorsos sobre la marxa. Avui, en canvi, laDesprés,
El Govern francès segueix dlspo-- contrari, les xifres dels contingents llenguatge absolutamMt impropi df
avui, amb les dretes al que procedeixi d'un lloe cotp el de
'1 problema. pren extensió pel fet que van produint-se condemnes 1 cal Poder -o és que la «Cedall 1 els agra- referència 1 protesten que se'ls' facl sat a examinar totes les noves pro- 1 drets de Duanes. com que aquest la !eva repre.sentactó i absolutament
arbitrar poaslbilitats de sub:lidl tenint per davant terrnlnls que poden és- ris són forcespolitiquesd'esquena?- &ervir per a atraure l'atendó del posicions , que puguin trametre-U acord no ha estat renovat, Espanyo. intolerable en un Estat en el qual
1 explotar els seus nobles sen- susceptibles de permetre la resoluciÓ no percep més que el 25 per 100 dels -segons con!ta en la Constitució~r llargs. Bl ha ja molts homes que compleixen condemna. D'altres que tots els problemes econòmics i socials poble
contingents que 11 havien estat con- ni l'Església catdllca no té cap vinc!4
dels problemes no resolts.•
s'agreugen. ¿Què timents.
República
la
de
aeran jutjats aviat. Menys que abans en nombre, el problema ara e~ vol més la vella. alcavota.? ¿Que gocedits, 1 els productes que figuren en legal amb la República ni la Uel
les diverses llistes de l'acord com- Constituctonal no admet l'exi.stèncf4
pevé de temps, cosa que obliga a acumular reserves per a llargues mesades vemi el seu galan Goicoechea t Cosplementari tornen a la tarifa gene- de cap religió o/tclaL
'- en alguns casos. potser per anys. Vol d1r això que cal que l'aportació culluela i que tornin els seus admtPer manca d'espai vam limitar
¿A organitzar
què?
ra1·
tingui una contt.Dultat 1 un mètode, d'acord amb les possibUitats econò- rats
el pals a
abocar
Annuals? A¿A
nous Barbons?
la nostra retertncta. a l'e.smentat
solament
Frañça.
banda,
altra
Per
de
1
sang
de
,
definitiu
desastre
un
lliura.-ésser
episcopal, que volem ampodrien
document
lllura.ment,
tnlques d-. ee.da donant. Enlloc d'Un sol
té a la seva d.Jspostcló part dels con- pliar avut amb la reproducció deli
caos?
r:nentSJ interiors setmanals o mensuals, etc.
tingents espanyols que no ha utllit- •e{11lent& paràgrafs, en els qual>,
Per acabar, no hem de passar per
Cal pensa.r-hl. El problema no és d'un dia, sinó de molts dies en el alt la floreta que intenta dedicarzat abans del gener.
no Bolament e1 deixa tTasllufr una
tutur incert. Tots hem d 'aportar el nostre esforç 1 el nostre òbol traternal nos la vella alcavota: «Aquest és
Obertes aproximadament el 20 de opinió I u jtultca temeràriament
desembre, Interrompudes durant les una política rinó que, per part del
el terna -diu en castellà, natural·
a les llars desolades dels amics.
festes de Nadal 1 reempreses el 7 de bi.sbat de Barcelona1 eB qualijf.quen
LA HUMANITAT, en nom de tot allò que el seu nom signl!fca, acut ment- de l'editorial de l'òrgan dels
gener de l'any que som les llargues greument determtnades a~rocfaclon.~;_
sediciosos del 6 d'octubre, LA HUavut a tots els seua lectors, a tots els amics t els amics dels amics, a fer- MANITAT...»
La revolució que ha esclatat a Grècia és una revolució pròpia de po- negociacions suspeses avui, no han .., combat l'e.!COI4 ojtcl4l de I'EsM
aconseguit de fer desaparèixer al- I u pren públicament partit per la
108 avinent el problema 1 a demanar, una vegada més, l'ajut fraternal de
L'òrgan dels sediciosos del 6 d'octubre!... Ni ens desplau l'acusació bles d'econom.la endarrerida. En països aixi, els generals 1 juguen un guns v.mts de desacord que subsis- reforma de la Comtttuci6. en for·
la. democràcia catalana d'esquerra.
n1 tenim perquè penedir-nos de res. gran paper i són ells sempre els que inclinen la bala.nça politica a. un o tlen entre les tesis d'ambdós Go- ma tal que & bf.lbe Intrita es con.
verns. 1 no a'ha.n pogut satisfer les vertetx en un beJ.lfgerant en la lluiEn efecte: el nostre diari ha sofert altre cantó.
Bé és cert que Venizelos, el cap demòcrata, l'alliberador de Grècia de demandes dels delegats francesos re- ta polftica i abandona, amb notória
tres mesos de suspensió; el nostre
tatives al manteniment del règim ac· i greu imprud~ncia1 la wna en l4
director. el nostre redactor-cap i alt~:es companys han estat empreso-- mans de la Monarquia, a Cret&r s'ha posat al front de la. revolució, però tual per als autamòbUs, a un mlllo- qual, per l'esperit clvlc del nostre
El senyor Lerroux, en el discurs dels cpa.rells» 1 csenassos» pronun- nats, els perjudicis materials que no ho és menys que el moviment té un origen que el !a sospitós. El poble, rament del règim de les fustes i a pals I per un alt concepte de 14 llf.
el referent a. les trans- bertat de con.scltncia, hauria 1 ha
en fons.
garanties de
hem sofert són considerables. Què 1~ massa popular, sembla que n'ha estat absent. escarmentat del que 11 ferències
•·t
e.~.a. amb motiu del seu 71 aniversari aftrmà, entre moltes altres coses que hl té a. Qlr la vella alcavota dels
utat Bemf1Te respectada l'església a
no podem entrar a discutir, que l'autonomia de Catalunya - es refereix Borbons? Per acabar, U hem de ter ha passat en les successives revolucions 1 mllitarades que ha sofert Grècia
la qual pertany, t a la qual cret4
negociadors
els
banda,
altra
Per
d
fé
d
·•
•
espanyols han posat traves en rela- detensar, aque!t veU mondrquic f
a la que ha estat SUSPESA per la llei de «règim transitori» de 2 de ge- presen t una cosa: que n I consp Irem d en'V"' que es es u e 1a tirania dels monarques.
a mort de la democràcia
Grècia, en mans de Tsaldaris, 1actual President del Consell, forma ció a les qüestions de gestions de adversari
ner - havia estat possible gràcies a ell 1 als diputats radlcals a tes Cons- ~Ji~~ri~s ~~ú~lifi~n~~r ~J'~~~~
republica!ta1 que és el bisbe Irurlta.
t1tuents, entre els quals recordem els senyors Abad COnde, Rey Mora, de milers de pessetes en presents de Part de la consteHació de pobles d'Eúropa 1 d'Amèrica del Sud que viuen contingents i de règlm d'agres. De
Heu.s UCI tramcrlts literalment,
noces als qui, després d'arruïnar en República l són governats amb esperit monàrquic 1, podem dir encara, tot l'exposat devé que la indústria en ccutellà tal com luz.n estat reda.c.
lglesias, etc.
sortirà,
l'automòbil en
pel bisbat de la capital de Ca·
1 princeps i amb el més endarrerit dels esperits monàrquics, ja que, aquest, per a poder francesa
on foren
Q u è dir em ? En aquests mamen ts, davant de paraules a1x1, quan la Espanya,
com tats
igual
certamentde perjudicada,
poden
covards,
com areis
ct:on fugiren
talunva. algunB paràgrafs de l'es.
rèplica. acut. viv1sslma 1 espontAnis.; clara 1 categòrica, a nor de llavi. és VIure avui per aquests mons en pla mantenir la seva f~ció dins el que hauria d'esser un règim de demo- també en podran sortir perjudicats, mentad.a «JXUtoral»:
crà.cia, es veu obligat a adoptar els més extremats sistemes de repressió a no tardar, els productors espaimpossible de parlar amb la llibertat necessària. El lector haurà de fer~ de multimilionaris.
«Después, obllgación vuestra es
nyols d'agres
Els nostres amics -amics de l'còr- 1 de privació de la llibertat.
ae'n càrrec. Per aensible que aigul. avui les esquerres republicanes,. el front
Espanya és, en efecte, l'únic pro(Passa o la pàgina 7)
gan dels sediciosos del 6 d'octubre»Aquest esperit ve regnant a Grècia d'ençà que Venizelos fou llançat veidor de mandarines del mercat
del 14 d'abrU - tora de la Llet - no pot repUcar els atlk:s que centro. ni fugen n1 poden viure com a m1persense
doncs.
podria,
d'elles es formulen per boca del senyor President del Consell de minis- Uonaris: en una presó, esperen se- del Poder i tots els monàrquics grecs viuen al redós dels governs que s'han francès. Es
rena.ment el fall dels tribunals 1 de vingut succeint a Atenes. Es molt possible que sl ells haguessin intentat Judicar França - que es beneficia
•
tres.
més afavoride nació
de la- clàusula
... rel apte ,. amb el qual poguessin con- da.
una restauració de debò, de tenir ,~
El j udl eI serè I dl gne d e I'op lnló pu. blica, de les mames catalant~tes 1 l'opinió pública.
d'entraels drets
augmentar
fiar, no haurien trobat la resistència amb què topa el republicanisme de da d'aquest producte. com que el
republicanes, és de totes maneres la millor garantia d'interpretació de sen- Venizelos. Les portes dels mtnister\s l fins qui sap st la. de ·la Presidèncta Conveni general tampoc no enclou
Utnents que avui no poden ésser expressats.
s'obririen amb facilitat I sense massa miraments. Ara bé, els monàrquics contingents, res no priva d'establir,
Tot vindrà. No desconfiem del futur ni abdiquem del nostre optim'"~
d'acl endavant, un contingent cie
a..r
Visites al President I
grecs troben amb el mateix problema que tenen plantejat ets austr!acs. els taronges espanyoles.
me de sempre. perquè sabem les lnflnltes reserve• de c!vlca resistència
Per altra banda, es preparen, a
tenen
República
Amb
semblant.
situació
en
paisos
altres
i
hongaresos
que viuen en l'entranya del nostre poble.
ex-consellers de la Gesegur el comandament del paJs a les mans l disposen d'una base molt més aqilest efecte. projectes de llei, els
neralitat
àmplia. amb què recolzar la seva polltica reaccionària. El poble, malfiat de quals aviat es podran dipositar a la.
Mesa. de la Cambra.
Madrid. 5. -Avui han visitat, a la
Amb tot, com indica el comunicat
Madrid, 5. - Ha estat anunciat Sl, s'adona amb prou claredat de l'escamoteig del règim de què el fan vicper a. demà. el COnsell de Ministres tima. cada vint-I-quatre bores els dirigents del pafs, però 11 manca contian- publicat, per més que el Govern !ran- Presó Model, el President 1 ex-con·
a la Presidència. Segons sembla, no ça en els altres que U prometen el restabliment de la República amb tota cès considera que les concessions re- J sellers de la Generalitat l'actriu ca..
immaculada a la història de dits h1 ha afers poUtics d'importància per h seva puresa. No es sent atret per rebE"Hions al front de les quals veuen tes representen l'estorç màxim que 1 Jana, Mercè Nicolau; el di¡r<Jtat soUS DtBATS SOBRE LA FRANC- tor
tractar en aquest Consell, però, sens
rets.
podia imposar-se, segueix disposat a Lalista, senyor Amos S&bras; l'exMAÇONERIA
La. francmaçoneria no va actuar dubte. es plantejarà el relatiu a les generals. Sap per experiència unes vegades 1 per intuïció altres, que una examinar totes les noves proposi- regidor de l'Ajuntament de BarceConper
imposades
mort
de
penes
revolucló que no tingut altre suport que aquest no U pot proporcionar res clons que se 11 comuniquin. La tnt- lona, senyor Jaume Và.ch1er; l'ex-ml.
en el fet revoluctonarl, ni en res que
estigués amb ell relacionat prece- sells de guerra celebrats a Astúries. d'allò que reclamen les seves necessitats t les seves angoixes.
ciativa de la represa de les conver- nlstre de la Governació, senyor Ca~
dentment, nl conseqüent, ni de cap
En la revolució que va començar dissabte passat a Atenes t que es ses s'espera, doncs, per part d'Espa- sares Quiroga; els diputats senyors
Canet, Just, Carreras 1 Tenares.
nya.
altra mena.
manté torta a Creta es donen aquestes circumstàncies, agreujades per una
Un senyor diputat de la nació
parlà de re-<Jnions de muttars 1 pal:
altra: El general Plastlras, que l'any 1933 intentà un cop d'estat, sembla
sans, esmentant noms, en un Ateque té també una intervenció directa amb el cop actual 1 aquest general
neu, on estan lnstaHades les Lògies
no pot enganyar ningú. La veritat és que tampoc ho ha intentat. En és1 afegi amb marcada insistència, què
ser interrogat sobre la seva participació en la revolta no l'ha negada. n1
es desprenia de la. seva Immunitat
per tal de respondre de les seves
l'ha confirmada, però el que ha dit, amb prou cliuedat per tal que l'enafirmacions.
tengués tothom, és que ell no coHaborarà mai en un govern amb Venlzelos,
adreus
també
que
precs
dels
Un
Quan llegiu un llibre, una revista o un peri!Jdic franc~s. anHa estat adreçat al President de cem, exceHenUssim senyor. és el que Avui se n'ocuparà la Dipu- que és gran amic seu, però que té el defecte d'ésser òemòcrata 1 enamola Cambra dels diputats senyor Al· aquest assumpte sigut totalment tació Permanent de les Corts rat del parlamentarisme. Donades les forces en presència, s'entén, les for~ glts, ital!4, aleman¡¡, castellà o de qualsevol altra llengua nacional,
ba, el següent escrit:
que pugui ésser
Madrid 5. - Demà es reunirà la ces en presència que coneixem, és evident que la revolució grega corre el hi trobeu amb gran freqüència citacions d'escriptors eminents de
«Els francmaçons de Catal"ll.Dya i aclarit i a l'ensems
(n'hi hauria prou qile la Diputació permanent de les corts, perill de passar de les mans de Venizelos a les del general Plo.stlras l lu nació respectiva, tant dels antics com dels contemporanis. At.>tò
Balears, que formen la Gran Lògia sancionada
sanció tingués un caire estrictament
Regional ~el Nord-Est d'Espanya, no moral) la persona que es va per- es tractarà de la pròrroga de la aleshores la situació interna del pats beu poc haurà guanyat. La demacrà- vol dir que aquests escriptors són recordats, coneguts i consultats:
de Garanties Constituclopodem de1xar passar, sense fer sen- metre llançar acusacions sense la ne- suspensió
vol dtr que més enllà de !'~poca de la publicació de llurs obres i
tir la nostra veu, algunes de les cessària demostració, ja que eren nals, segons recents acords del con- cia. per de prompte, res. El perill que la revolució passi de mans del seu més enllà del per!ode de llur vida, conserven la Irradiació del pen·
tosegons
sembla
com
si,
greu,
més
molt
és
militar
cap
al
d'avui
civil
cap
mlntstres.
de
sell
afinnacions que es van emetre en absolutament falses.
la sessió que va celebrar el Congrés
tes les informacions arribades fins a nosaltres a l'hora que escrivim aquest sament i el ressò de la paraula; vol dir que en la tormacfó tntez ..
__
:Es parla també del funcionament dels Diputats el dia 15 del mes que de Consells de Guerra 1 de la introcomentari, el nucli central 1 fort de la rebeHió és militar i el militar que lectual t en els sentiments populars de les generacions successives,
som. Però impregnada la nostra Ins- missió de la francmaçoneria en els
ha suspès una vegada el camí de la insurrecció, ni que l'hagi guiat el bon t·~ una influència de primer ordre la cultura pròpia, sobretot sj
titució de les més pures essències de- veredictes. I la incongruència és tan
propòsit de salvar el seu poble d'una tirania, donat que és tan difícil de tornar compta amb una llarga ! gloriosa tradició.
mocràtiques, es deté respectuosa da- absurda i total, que segons diu aquest
1l'equilibri a un poble que ha estat trontolla.t per una revolució, U costa poc
Heus acl un dels signes que mostren la vitalitat d'una cUl~ant de les Corts, representació del senyor diputat, són francmaçons al.oble, tot acudint a V, E ., digne Pre- guns dels jutges, és francmaçó l'apàtria. està en les virtuts de discipll- tura t la normalitat d'un poble. Conèixer els propis autors, citar-los,
seva
la
de
salvncló
la
que
creure
de
"
U n dl art local va pu bucar e1 pas.
Sident de la Cambra Sobirana., amb c-usat, i com que la condemna fou la.
· ¡
· d e ¡•exerc
· té nc1a.
d' t •tat que es suposen Inheren ts a ¡•exlS
comentar-los, estudiar i valorar llurs idees t posar-les en constant
t.
aquest allegat i amb el prec que 11 de mort. haurem de preguntar sl sat diwnenge una correspondència na 1 aus en
Una cosa. podria salvar Grècia d'aquest perill. Que la tongada de circulactó. equival a retorçar i a mantenir la comunitat espiritual
dedique-li la vostra més afectuosa. són falses les dades que ell va do- de Vilanova 1 La Geltrú en la qual
atenció.
nar en plena sessió sobre els mill- s'anunciava que en un cert establi- malestar social que ha vingut patint d'ençà del cop d'estat del 1933 hagi de la pàtria a través del temps I per damunt de les Individualitat&
La francmaçoneria no és polltica. tars francmaçons, o bé sl no resta ment d'aquella població, de molt enfortit 1 articulat un moviment popular 1 que aquest s'imposi per da- i els grups I les lluites. Només per la creació d'un patrimoni d<
1. és tan categòrica aquesta. afirma·
·
que els jutges sentencia- dubtosa anomenada, s'hl havia de munt de la força bruta fins quan la· descomposiCió
en què VlU un pals cultura segellat per la llengua pròpia ! pels autors propis pot arri·
Ció, que tenim prohibida. la discussió demostrat
ren d'acord amb la seva consciència celebrar un festival cpro presos»
bar-se a una plena i vigorosa personalitat nacional.
de temes polftics.
revolució.
de
camins
per
l'exèrcit
inclini
·de
presos
companys
els
SOrpresos
la llet, sense tenir per a res en
La francmaçoneria conrea el més 1compte
de les idees en
identitat
la
r~r dels patriotismes, donat que pa- el terreny filosòfic.
• • •
IlOtisme és el perfeccionament. tnaquest senyor diputat, un
La caiguda d'un poble és una catdstrofe ensems polltica ¡ mo·
teHectual 1 moral, l'acreixement de casEsmenta
GRECIA
A
,
LA REVOLUCIO
verídicament trrefutable de deral, que &ovtnt trenca l'enllaç entre el passat i el present t desla cultura, el desenvolupament de la tenció
d'un elevat membre de la
germanor en el grau més pur 1 in- francmaçoneria
o amortitza el patrimoni de cUltura format ¡¡els segles. I
trueix
per
barcelonina
tens.
de «un anarquista y sepaquan ve la renaixença, aquesta no és completa nf segura fins que
En la sessió de les Corts a la qual tractar-se
ratist~ peligrosislmo».
aquell enllaç és restablert i fins que aquell patrimoni és reconsens referim, es llegiren llistes de miDes1tjariem veure, excellentissim
tituït.
Htars que foren o són francmaçons. senyor,
si hi hauria manera que
:Ens anem a permetre, rera el co- aquest senyor diputat pogués ésser
¿Havem arribat els catalans dels nostres dies a aconseguir
mentari que «no son todos los que cridat en la causa. criminal que el
resultat essencial? No; no ht havem arribat encara. Es trist
aquest
~stàn, ni estàn todos los que son» susdit francmaçó ha interi)OSat conde dir-ho; però és necessari de dir-ho I de repetir-ho amb lnswafegir-n'hi d'altres. Foren francma~ tra un setmanari barcelon1 que va
çons, en els temps del primer Im- emetre semblants afirmacions am.
ténql_a. En la formació cultural de les seleccions t del poble de Caperi francès, Napoleó I, els seus ger- pliant el prec que U fem, en ei sentalunya, és encara molt petita la part que hi ocupen el pensament
mans, 22 marjscals 1 nombrosíssims tit
que s'esbrinés el motiu oficial
t les obres dels catalans. Una gran part d'aquesta formació és es ..
getneral, caps 1 oficials del aeu exèr- de la seva detenció.
c1 ; foren francmaçons els generals
tranva a la tradició nostra t ddhuc a la més moderna prodttcct6
ésser
pot
quin
sospitem
Nosaltres
~yanyols que ;oaren escriure les més
de les mentalitats catalanes.
les pàgines d'una de les més ex- el mòbil real, ja que en i!l setma-alguns
publiquen
No comprovem act el signe clar que notem en les altres cultues
alludit
harl
Història
nostra
la
de
celses gestes
res. Escriptors catalans de aran vàlua no tenen avut altres ca ..
d:;:ant la Guerra de la Independèn~ documents francmaçònics que foren
e . I, ara, demanem ¿uns 1 altres sostrets a l'esmentat membre quan
netxedors i lectors que els d'un grup · ino!t limitat d'erudits 1 d'esfou d etingut (li han e3tat retorno patentitzaren llur patriotisme?
pecialistes. I mentre que aquests• escriptors són oblidats, 1 llur~
¿Et patriotisme és'" quelcom que nats «a posteriori» els restants).
obres són generalment desconegudes, a cada pas apareix act la
lolament posseeix una determina- Aquest fet !ou denunciat a l'autoda classe de senyors i que invoquen ritat i confiem que la. justicla r esreferència i la in/lutncia d'escriptors aliens d'una vàlua menor.
auan avassallen els seus conciuta. p_lcndirà sense vels en aquesta qüestió.
ans o és quelcom inconfessable?
• • •
En els esdeveniment que s'escatI posats a definir, no ha mancat
Tenim temps ha la convicció que aquest detecte de la nostra
~ueren en el darrer mes d'octubre a senyor diputat que ha dit: «Mucho
a nostra Pàtria, actuaren militars menos puede permitirse una socierenaixença és una de les principals causes de la lentitud amb qui!
Que figuren, ignorem si amb motiu dad, internacional, antlespaf'iola y
i de les esllavissades que de tant en tant sofreix.
avança
~~n les lllstes susdites de francma~ masónica.» Es secreta? Aleshores,
El patrim~ni cultural de Catalunya encara no està reconstis. 1 han anat tan enllà en el ¿com és que s'atreveix a enjudiciarcompliment del seu deure. que el
tuït. Les /onff del nostre pensament nacional, obstruïdes encara
nom d'ells restarà unit amb lluen(Passa a la pàgina 7)
per l'enderroc pretèrit, ragen amb un raig molt prim. Certs es ..
criptors aliens de tercer t quart r engle, són més coneguts, encara
que ho stauin de segona md. que no pas molts escriptors nostres d'un
reng le superior.
El$ pobles han à'ésser oberts a tots els vents. a totes les clarors,
a totes les cultures. Però han à'estar penetrats i saturats de la
'¡ cultura nacional. Només aixi poden transformar en unlversalism. ~
allò que d'altra manera seria un exotisme desnaturalitzador i este,;
rilltzador del prop! esperit.
Una vuta dei Ministeri de la uuerr..a, a Ate:-;~s
(Foto Keystone)
A. ROVIRA I VIRGILI
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DELS DE LA DIOCESI, El SE•
NYOR IRURITA QUALIFICA DE\
·CRIMINAl lA FRANC•

PANORAMA INTERNACIONAL

l a re v o Iu e•I o' g re g a

TOT VI NORA

1

• deI
• port'anc1a
La 1m
Consell de ml·nl·stres
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Llegiu cada dia LA HUMANITAT

Un escrit al
President del
Parlament

La suspensió de les
Garanties Constitucionals

El patrimoni espiritual

UNA ACTITUD DIGNA DEls
PRESOS DE VIlANOVA

I

AQUESTNUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA
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la humanitat
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Impressió
A la. .sessió privad~ el5 Deutes de
.Est&t. a.ssolt.ren una petttn mUloro,
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opera.clons; Rif, 54'00; Sevillana d'Electricitat. 76'00, paritat; Marroc 6
per 100, 89'50, paritat.

tndustrta.Ls. Les Cha.des, estigueren
sostingudes, però els canvis foren
torçats perquè ens trobem a 10 enters sobre la parlte.t de Zuric, t amb
canvis de les borses estrangeres són
poc falaguers, la qual cosa. creiem
que influirà. poc o molt en el rumb
del nostre mercat, tot l els esforços
que es fan per a sostenir les cotitzacions.
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Diumenge fou alliberat el s<:rgent
Morondo que com diguérem anteriorment estava detingut des dels
~iUllel ..• ,,.,,.,,._~~
esdeveniments d'octubre.
l'ercer~ ......... ........ ....,.
~
~~~I
-Les dones d'aquesta ciutat. ban
20
IW bl.
............ .__. .............. .
í,luar~
tramès a S, E. el President de Ja.
Nuw lj . ................ .
quinze plecs de SignatuRepública,
NU.m 4 ..............., ••
~
res recollldes entre tots els esta~rew eo Pt.ee. ell 80 Q t.lUl.
ments socials, pregant que no siguin
aplicades a Espanya més penes de
1•
01.
.'dcbul.tl ¡>rllll..i ............. .
11
11 oo
Se¡¡onet ............
mort.
16
1o:. ~I.
Sego .................,......
-Ha mort el pare del nostre amic
Pruus en &la ta o~a.rce' b de lt• ULrk Josep Rierat empresonat a la Moarran aels successos d'octubre
del
ORDI MORE~C I CIVADES
esdevinguts a l'Aeronàutica Naval.
ül~aaa I!O.a;t.remao J.rL.
L'enterrament ha estat una imtaew Manen. ...........
pressionant manuestac16 de dol, la
MOreK' Plata. ClliPOCL
qual cosa demostra les moltes slm·
laem pala ............. ..
4260 paties que gaudia el traspassat enordi oraeu ............ .
tre el poble.
~lola AoC1aJ.uata ..
Acceptin l'amic Riera 1 altres tamillars l'expressió més sincera del
LLEGUMifii:Oitc
nostre condol.
~
l'aVet. d.UàlúW.L.I.I • .,.....,
-Ha estat posat en llibertat pro~
ldew S.at.rew&aunt .... .
v1slonal ·el nostre car amic, Eusebi
ldew MaUorou ............
~
Favuu. a.odalt.W.n _
Font, conegut industrial de la bar48
hJem. E:rtrertaaurà ..,
riada de Santa Eulà.lla, el qual, com
na to(. 4060 és sabut. estava detingut a la Presó
vecee AodeluaJa ..........
1aem eatmngeree ...........
Qellular de Barcelona arran dels
4(.¡
ti!r8 ¡MUs ........ •.. ...........
6UCCesso3 d'OCtubre.
41
taea.. eetraogare ·uae
41 "'
En ésser coneguda la bona nova
4:z
0U1.18i ...... ,. ... , .. "'~
iO
Péac'~ estranaera .. _
el seu dom.Jc1ll va emplenar--se a
ldbW pali; ............o..o:a..
vessar d'amics 1 slmpatttzants que
IH.I
L.leot1lle~ A.n::laiUila. .
100
anaven. a tellcttar-lo pel motiu del
115
lder" Sa.lamaaca .. .
110
seu alliberament.
-Després de la llibertat del ser·
PALU.. I ALPALii
gent Morondo I d'Eusebi Font, resten empresonata arran deia !ets
d'OCtubre a més dels encartata pela
•
PaJJa d'Uraell . ....., ... ._.
esdeveniments a l'Aeronàutica Na~
6l.
ldem curta ................. ~
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Aquest propòsit ha prodtüt gran
indignació entre els antics socis de
!a societat «Le. Puda», que després
d'haver-se sacrificat tota la vida per
l'entitat avUi, per la intolerància reg.
nant, es poden veure expulsats de
l'entitat sense més ni més.
80La reunió projectada no pogué
portar-se a efecte perquè unes paraules del senyor Brell produïren Ja
indignació del sector mé3 nombrós i
agents de l'autoritat la suspenels
100 stki ~o gueren .
- Han estat a la Comissaria de
la Generalitat comissions dels AJun·
-c.aments de Pobla de Mafumet i de
Morell amb una de pagesos de Reus.
Vingueren a sol:l.lcltar l'ajuda de la
Generalitat per a remeiar els estralls comesos per la ventada als
seus r~pectius tt:rmes .
COm que el senyor Vil& es troba·
va. a Barcelona cridat pel president
de la Generalitat, rebé els comissionats el seu secretari . .senyor Alvarez.
- A GandeSa fou detingut Josep
Venl ul'a, acusat d'hav er agredit el
propieta ri Josep Pinyol.
- S'ha donat compte a les autoritats de la desaparició del vet de
Vila-seca Josep Vives, de 46. Han
estat donades ordres per a la seva
recerca.
- Entre els visitants que han anat a veure els presos del forU reial
on hi ha el senyor IJuis Ptunés,
cal comptar-hi el senyor serra i Moret i muller.
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TEATRE CATALA
PRINCIPAL PALA CE
Conwanyfa VILA • DAVI

Avui, tJI.rd.a, a. les 5'16. Nit, a
Jes 10'15. SOROLLOS EXlT de
Llul• Elit1:
LILI, VOL VIURE
DemA, tarda: QUIMET I, REl
LILI, VOL
OE XAUXA. NJt:
VIURE.

ClONS 11 DENUNCIA 11 ALTRES
NOTES O'INFDRMACIO
• El proper dia set, diJous, a la sala

d sotes de la Junta. de Classttlcactó

ABm.

Còmic'

Teatre

TEATRE ESPANYOL
GRAN
COMPANYIA
DE COMEDIES
VALENCIANES DEL

NOSTRE TEATRE
DE VALENCIA

Avul, t.al'da, 4'30. Acte se¡;¡:on de
LAS TENTACIONES I LOS MARI-

LOS MARIDOS DE LIDIA

Divendres, dia 8 de maro. NIT,
a lea 10, PRESENTACIO DE LA
COMPANYIA. Primer. ESTRENA
de la. comédl& de costuma vntenstanea en un acte. ortcb.lnal de
M. Sot o Lluch:

MUCHO CUIDAOO CON LOLA

També els homens ploren
ESTRENO del Oboruet
còmic en dos actea, or1chlnal de
E. O. Alvarez I ViHnt Vidal Co·

Segon.
rella:

CATALA

Tel•ton

Dis&abte. ta.rda. a. lea 6. Entra·
da t butaca..~ 1 pta. Primer: EL
FULANO Oc LA CONXA. • Segon : AIXO ES UNA DESCRASIA·
3er. 'TAM BE ELS HOM ENS PLO~
REN. Nlc 10: AIXO ES UNA DES·

XGRASIA I QUINA LLUNA DE
MEL 11 - Ee despaUa ala Centres
de Loca.l1 ta ta.

Teatre
fio mea
Telèfon
22028

Darrera satmana de la Companyia
titular
A les 4, ORANDIOB PROORA·
MA DOBLE. 2 obrea. 6 a.otea. Da.n:eres repreeentadona de ;

20.000 DUROS
I
ORO y MARFIL
A les

nlohes. Un triomf lndi..Bcut.ible
d 'Antònia Herrero, Rafael Bardem 1 rota la Companyia . .El ¡ran
cs\icc&n teatr&J. del d.la.. - Di·
vendre& dia 8, tarda, a les 6'30.
Primer recital poétt<.::
BERTA SINGERMAN

Director: Emili Thulller
Avw, dimecres, tarda, a lea 5'16
1 olt :t1. lea 10'15. el formidable
èxit, creació d'aquesta Compan yia:

Tu gitano y
yo gitana
LA HUMANITAT
lmoremta: 1444b
Redaccíó: 22122

10'15 : SOLOZA.SAL - PEREA contra ARAQUISTAJN - PASAY

REUS
DE LA CIUTAT I EL CAMP

El vinent dijous eis estudians d'aquesta. ciutat celebraran la. Festa de

l'Estudiant. Amb aquest mottu han
estat organitzats diversos actes.
- Uns quants ciutadans ens demanen que fem constar el seu agraïment als cossos de Bombers 1 Creu
Vermella per la seva actuació dura;nt el passat t~mporal. En fer-ho
publlc ens és grat de palesar-los
també el nostre.
- Ha estat eleg!<!a «MMss Teatre
Bartrma» la senyoreta Josefina Queraltó Llobera.
- DesprCs de seguir-U lea petjades durant uns quants dJes, ahir
ahir fou detingut Baptista Fortuny
Parés, de 32 anys, de Capa.tons, autor d'un i!an nombre de robatoris.
Se'n féu carrec la Guàrdie. d'Assalt.
-

Durant el mes de febrer es

varen registrar al Monestir de Santes Creuo 109 visites.
- A la Cambra de Comerç ha
tingut lloc una reunió per tal de
prendre .acords encamlnata a. alleujar la mtuaoló de les fa.mllies que
ban sofert els efectes del pnasat
temporal .
- Davant dels importants desperfectes ocasionats al local que ocupaven les oficines de Correus, aque,s..
tea han estat ln.¡taHadea provisio·
nalment al Banc Hispano-Colonial
El Registre de la Propietat, que ocupava el mateix edilici, s'ha vist
obligat a suspendre el treball cl'o!lctnes 1 arxiu.

•··r~

[!) fl!1 ~I~ ;1 [! ~
• 11eton J4tt51
.-a J... u ae la Dama 1 de I'Espon

TRADICIONAL

Carda.,

AVUl,

BALL DE BARRALO

4'30. Butaques. I ptes.:

GIGAN1 ES V CABEZUD08. Acte
primer de UNA MUdER Y UN
CANTAR - LA DOLOROSA·; Nit.,
10: Butaques, 2 ptes.: LOS LEO·
NES ~ LA DOLOROSA - MoU
aviat: CADA OVEJA CON IU PA·

PREUS POPULARS

GRAN

RE~A .

PR ICE

Germandat Art de Culne.ra de
Barcelona
Orandlos baU dc alau-esses per
de marc, a les 10'30
6
dla
avul,
de Ja ni t a beuertci de lee Caixes
de Velles.l 1 Invalidesa - 10 vatuO&Oe premis a. les dis!resses quo

NOVETATS
TEATRE
Gran Comp.anYII d'oper&fll
CAMEZ

més s'ho merei.J:1n - Sorteig de
2 maillhlca Presents - Obsequls
a lea 8eU)'orete8, de les Cases Mi·
rúrgta, Segall 1 N~lla .

Avui, tarda.:

LAS CHIRINOYAS
1 el gran espectacle:

La ronda de las brujas

Espectacles per
a avui

LA RONDA DE
LAS BRUJA·s

Triomt de CELlA QAMEZ.
Plerrt Cla.rel, Joan Riba. Càndl·
da Suàrez I Caatrito - Maant~
presentació.

Uca

TEATRE

OLYMPIA

c.t Re
BENEFlCA

martaoa de Ltdla•.

Nou, - Tarda: Lo8 de Ara.tion1, tL&
..uaactan.a», •La canctón cte1 oJvtdoJ
Nit: tLoe claveleu, tL& Dolorosa• i
cL08 de Ara¡ónt .
Oeat» 1 d!adamet. Nit: •La se070..

lnausuracaó el dia 16 dt mart
GALA

TEATRES
Barcelona. - Tarda 1 Olt: •Tu a-tt...
no y yo a:ita.nat.
Cbmio - Tard&: t.Laa te.ntactoues• 1
.cLoe marldos de Ltd.la». Nit: tLol

COMEHClAJ.,

REVUE-RADIO
RECLAM
Gran tspeotaole a Profit deft
hoapital•
lnlormcs 1 dt:l.alls al Paaseta t~e
Oràcla n ilm . 47.

reta <>eet1
TtU"Cia l mt: eLa ronda. dl
Novct.at.a.
las brujas:t .
Poliorama - 'l'arda: eL& seD,J"oret.e
Oeat.l.
Pnno1pal Palace. - "l'nrd.a i nU:

CINEMES
cJustlcia Divlnu

Amtrloa. -

BERTA SINGERMAN
trea Crans rtol·
ea preaenta.
amb

tala poètica al

ROMEA

Divendres, 8.1. tarda, a les 5'30.
Diumenst, 1u, a les 11 del mati.
Dimeor11, 13, a lea 10'1& de la nit
El despa.tu a Compta.d.urta
aenM augment de preu.
Diumenge vlnent 5'30 TARDA
PALAU MUSICA CATALANA

FRANCESC COSTA
tn un dtl•
m11:

MUt

millore PrNra•

BEETHOVEN, &~NATA A KREUT·
ZER CORELLI, LA FOLLIA RA·

VEL,

SONATA

STRAWIHBKY,

SEHENADA 1 DANSA,

etc., etc.

Pro&tamee 1 locatttata, aen.ae aug.
ment - Untó Mual.cal • Werner,
Paasel& de OrA.c.l&, 54, Cle t a 7.

Cinemes
Pub li-Cinema
t:)eaaló coot.tnua.. Sc.lent OMA PEStiETA: NOTICIARIS • OOCUMEN·
TAL8, VIATGES, etc.

Fantasio
Tard&, de 4 a. 8 aeseló cootiJlua
Nlt., a lea 10; PATHE ..IOURNAL~
R~VISTA

FEMINA • DIBUIX •

Dtok Powtll en la rastuoaa producció:

LA GENERALITA
per Rub,- Keeltr

úJl~

VOl YiUrel,
Romea. - Tarda.: 20.000 duros•, cOro
y mnrtib Nit; cLu d.oce en punto•
ViotOria. - Tarda~: &OI.p.nt.ea y ca~
zue1.os1, primer acte de cODI\ mu.Jtt
r un co.nt.an. •La Doloi'OI:u. Nit;
cLoe Jeone.s • l eLa Dolorosa ».

cu

t Revis16 Militar es rew1irà un consell de guerra ordinari per a veure
i fallar la causa seguida contra Emill Riera i Balsells, i deu paisans
més, tots ells veïns d'Amer, pel suposat delicte de rebellló.
El trtbunal estarà format de la
següent manera: President, Unent
coronel d 'Artilleria. senyor Lluis Bus..
quets; vocals, capitans senyors Bergaretche, Iglesia, Burgos, Serrano 1
Rodrfguez. Suplents, capitans senyors Torres 1 Romay. Vocal po.
n ent, el tinent auditor de segona
senyor J esús Martinez Lage; fiscal,
el jurldic de la Divistó, 1 defensor
el capità d'Artilleria. senyor Antoni
Berlin.
- La policia b.a detingut el conegut comunista. gironi senyor Angel Garriga i Gironès, per ha ver-seU trobat, en un escorcoll praotteat
al seu domicili, alguns opuscles de
propaganda comunista. Ha ingressat
a la presó.
- Aque&t mati han estat també
detinguts els individus Joon Gonzl\lez Navarro, de 24 anys, solter, natural de Barcelona, i Josep Orengo
i Sarqueda, de 31 anys, solter, natu·
ral de Potrez (València), com e. incursos a la llei de ganduls.
- Ha. estat denunciat a l'enginyer cap d'Obres Públiques el vel de
Montràs Pere . Mercader l Ferré per
haver infringit el codi de circtÚacló
per carreteres.
- Demà, a les set del Vespre, es
reunirà el ple de l'Ajuntament per
a celebrar sessió ordinària. En l'ordre del dia no hi ha res d'interès.

GA.

Avulil dimecres, tarda, a tee t·

l)N'IIl•

DE MOS'IREB D& BARCELONA.

I elet ons dr

n contra

NAHR • ELORRIO contra GA:
t.LAJ:t'fA 11 - CAMPOS. Nit. a les

Nlt, a les 10'15:

BARCELONA
TEATRE
Companyia de Montlàn · Roset

Carda: REcA.L.

FRONTO NOVETATS

TEATRE
VICTORIA
GRAN COMPANYIA LIRICA

I revlttes dt CELlA

~ CAZAJ.ill)

B&IEL IL • 'l'EOOORO Nit· QtJ-

10'1&:

doce en punto
Las
Un bit sorollós de Carles Ar·

Durian

RUCEAOA - GOMEZ Con tri. LAH.RUOCAIN - EOSEBIO,

LOS CLAVELES
LA DOLOROSA

Tard.a~

V~asta

AVUI , Olme~r.e!~

DE U

Hhlt

I

A

'I!!

Frontó Principal Palace

Nit, a les 10. Butaqutt a 2 o••·

LOS DE ARACON

aa22

Varietats

·Nou
Teatre
COMPANYIA LIRICA
Avui, tarda. a les 4'10:
LOS DE ARAGON
LA ALSACIANA
pe-r Marc Redondo i
LA CANCION DEL OLVIOO

Entrada i butaca, 2 pts.

per

LA SENYORETA OEST

MARC REDONOO • A. PALACIOS

A

El ayudante de su Alteza

Avul, a les 4'30 ;

QUINA LLUNA DE MEL!!

-

Fo

Avui, d.Jmecres, tarda a 8 '30 I aeaaló numerada. a.' lea 1et
6
Nit. a lea lO:
EVA BUSCA UN PAPA
1 la brillant comèdl& d 'EaelUaJ
vee Febrer l Blay:

POLIOR4MA
TEATRE
Ttmporada oflolal de

Formidable creació de PILAR
MARTI 1 FDUARD COMEZ.

I «Tu ere~

mio•.

•San~

'

As tòria. - cM:aria. Lui.la de Auatrtu
11-'0r ta vida de au rtvab .
Avln&uda. -- cLiL hermana l$a.D SW.
plcio» 1 cAth\ntlc Botell.

Baroelona. - •La princeaa de la Qzar.
dat 1 cSoldadoe de la tormental.
Bose. - eLa hermaoa f::;an Sulptcio» 1
ctl::l mistelio del caattUo Da.rockT•¡
Bohemia - &Oro en la montaO.u
U10liYWood CODQulstad.OI,

cNoches de ura.u J:io.
Broaoway. t.et», 11/iuda.a habanerast t d41 amt~
go e.L teJ» .
Ca pltOI, - cClPturiLdoo1 •
Cohseum. - «.Ldentl<.l~,o desconocldal.
• La portera de la u...
catalunya, brlca.».

Cèntno Cinema. - eL& mAscare. del
ot.ro~ 1 c.EI abuelo dc I& criatura•.
dia si¡'no de la Cruz• 1
Com•d•a. c.L"'ocnea en venta».
Comtal, - &La novia de la suerte» 1
at"esca.da. en la ettlle» .
D!ana. - cwonder Har», eLa l)l,taJ\a».
D1orama. - &La ¡a.rra. d.el P to», tClon
diq,uet 1 cEl terror de los bandidc:u.
Bnt.enca. - «No aoy nln&'lln a.oaeh,
cConno en tlt t cEl hombre del bo&Q.Ue».
EliPial, ~ cEsktm.o•. cOncla f sUn.VBtl&t, cHaJ mUJerl\lf ub.
Exce1a1or, - cCamJ)e6n nances• 1 cSO.
reu e hlJo» .
Fantàaio. - «La venera.IJ.t.a»
c:Seaora casac:1& necestb
Fèmina. martdoa.
Foo tf,ou, - •Jll&tleia Dhmu •San'
t.a» 1 tTu erea mlot
Fre.aoli. - cEl. DllsteriOso sr. X». 1.&1.
.t;xpreeo de Orlentu.

cTe qulero

QoyL -

1

uo se qulen

eres•, •Desllcen 1 c:Ana. la del r ..

'
CQOlcador».
l nttm, - l'ial""Làn J su oompat\era•

cNu soy ningUn a.n¡ett,

'

lrt•. - «Oe&liceu, t Y ahora CJ.Uéh .
Kunaal. - •La cena. de los acusadoet

1 c'l'e qulero y no sc Quten eree.•.
Lacetana. - «Paso a La juventud.J,
l!'!tLmultou i c:Un breve tnst.n.u t.et.
c:Stemprevlva», «At.làutio
Ma.Jè1t1o. Ho &ell 1 cEl fa vori to de la cmpera-tr1z».
IPQ.l an .la &terra» •DeuManna. da de honor. 1 cPerd.o.ne seÍioritalt
Maryland. - •El eneml¡o pUblico número 1».
Metroool. - •El a)'udante de su alo

......

Mirla. - cOapricllon,
la suertea.

ú..8.

eLa. Doloro&l.1

Mtatral. -

ces•.

uovla
i

dJ,

c.Desü-

Monumental

cLus Miserables• , dl
uuespeU desoonocldot .

PARIS
CINEMA
Avdt Pta. Anael, 11 I 13
Ttl.fon 14544

Stmpr• el proarama m" atractiu
Tarda, lla&ió oontfnua de 3'15
a 8 (Ea repetirà el proar-ama)
Nit, 8'45: Hilda Moreno en LA
TRAVIESA MOLINERA. eu eapa•
nyol.- DIBUIXOS • lmperio Ar·
Bentma en LA HERMANA SAN
SULPICIO, amb Miquel Ll&ero. Ea despatxa a ta.Q.utlla er a. la nu~raaa. de dlumeu¡-e, tarda, a les

M.twd.tal, ~

&La

cateutura. del oro• 1

cena. d.e los acuaadost.

Nuna. - cWonder Ban, cEl paao del
y
Oca.aol.
Paris. - •La hermaoa Sau Suiplclo» t

&La Lravtesa. molinera•
Pedró. - •Oro en la. r:Óontafuu

conquistadot.

Uywooct

'

dí~

Pathe Palace. - «La consentida. i •SO
reU e b1Jo•
Principal. - •La hel·mana san Sui·
PlcJo», «El mlsterlo del cast.lllo oa.a
I"OCkyt ,

Reportatges d 'actu~
Pubh Cinema.
Ut.ac.
Rambltl, - cK!. secreto de mhdatU&I
1 cSa.!vad a as mujereat
c60.000
Aoni. - &Los Ml..&erableSt
'
1 ;·ancoe al mes» .
Sel•ct Cinema. - l(ol.!r hay Nellle?» I
rrancoa al mes•
cMUJet alertu .
Srr.art. - •Canclóu de e una• 1 cu.
ex rJcost
«Su alteza l&
8plénd1d Cinema. vendedo¡-u i cSalvad. a las mujeres,.
- •Cieopatra», •Mascarada• I
Talia
cAmo a eete hombre» .
cCanclon de cuna.», d)eUO
Tr~otnt. da de honon I 1MuJeres otvldadas»
c:La Batalla», 1Te quiero J
Tetuan .
no JJO qule.o eres•.
&El lllJO pet't1ido».
Tlvol!.
UrQUJnaona , - •Viva. VUlu.
Volp. - cVolga ec uamas• c:Amautet

I
Coliseum

Avul, tarda, a.~.Nit ~-¡;
10'10. REVISTA PARAMOUNT
PARA LLEGAR A CAMPEON (DO:
oumental) · LA CASITA DEL MO·
LINO (meravellós dibuix en colors) - DIEZ MINUTO$ DE RA·
OIO (varJetatt 1

ldentidad desconocida
per damea Dunn 1 Clbria Stuart
(Són tums PARAMOUNT)

q

a

Metro~ol

de Vaazary • Borrà• 1 mestre Pa·
dilla.

N1t, a les 10:

n: 1

El enemigo público

Dem•. tarda. i nlt. Darrerea Ce
LOS MARIDO& DE LIDIA - Di·
vendres, ESTRENA:

LA SENYORETA OEST
i MADAME

li

r

va esntar tarda I nit, TOT-;
LES LOCALITATS amb ra PeU
cula METRO OOLDWYN MAyti

008 DE LI DIA. Nit, 10 16:
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Avul no tindrà lloc la sessió del
cor. danesee
bors! del mat! d'onze a 12, ni tampoo no ht haurà liquidació a 1'esmentat centre financer.
tindrà. lloc la sessió de bOr- ordi, a 36 ptes. ets 100 quilos; pata,..
Borsí del matí saNomés
tes de sembrar , a 20 ptes el quintar
de 3 a 4 de la tarda..
de 40 quilos; patata. comuna, de 11
Nord, 54'15, 54'30, 54'05; Alacant,
a 11'50 ptes. el quintar de 40 qullos;
40'70, 40'75, 40'50, 40 '55; Ford, 219;
blat de moro del paia, e: 4.2 ptes. eLs
Petrolets, 5'30, 5'40, 5'60, 5'55; Docks,
100 quilos; oUs, a 2'10 ptes. la dot-re15'50; Colonial, 43'25; Chade, 367'50,
na; cunills, a. 1 i 8 pessetes el parell;
368 00.
gallines, a 19 1 20 ptes. pareU. 1
pollastres, a 15 1 16 ptes. parell.
Borsa de la tarda
Cal remarcar que a dit mercat
s'hi han vist nombroses partides de
SANTA COLOMA
Nord, 54'15, 54'20, 54'00, 54'05; Alaverdura pròpia de la temporada, l
DE QUERALT
cant, 40'60, 40'50, 40'55; Aigües,
malgrat ésser dilluns de Carnestol·
175'25; Colonial, 43'25; Plates, 16'75,
tes s'ha vist bastant concorregut.
MERCAT DIA 4 MARÇ 1935
16'50; Petrolet:.s, 5'60' 5'40; Tramvies
En el mercat celebrat el dllluns a.
O, 33'00; Explosius, 106'50; Chade,
GIRONA
aquesta. vila, han regit els preus se367'50, 368.
güents ~
MERCAT SETMANAL DEL DIA
70 pessetes els
2 DE MARÇ DEL 1935
Borsa oficial Farines, a 63, 46deI fàbrica);
blats,
100 qu1los (preu
Preus de més a menys, en pes.
Nord, 54'10, 54'00; Chade, 357, pa- a 48, 49 i 50 _ essetes els 100 qullo.s; setes, dels productes agrlcoles, pecuaris 1 els seus derivats:
:-:-,-,I;:I-,-------------:T:-ramYIIIi
===::..-:O;o-u-:r-e_a_d:"I~I':EI::::I8::1:"r_A_r<_ll_"_A--------;:,,.-,-:. ..
Blat, quintar mètric, de 62'50 a 51.
Farina de blat, id., de 70 a 65.
AnL AVUI
Ordi, ld., de 39 a 38.
•nt. A.vul
Civada, td., de 35 a 34.
·t.o
JS 23 Nora l!.a"tt.u)'• .1.,• I:J, J ·¡.
Garrofa, id., de 22 a 21 .
t. •¡,. A ~.
l.DteriOt
L•LB 'L•
l
•
¡,;1)
b6 8S OraJ.. fra.mvlea O •t,. u;>d 5l
•• 5<.
,a 2s
J:l. __._...
a
Blat de moresc. ld, de 47 a H.
t. S·¡ .
a,•
»
I
Ol
,,
·
'I
4
Ur&Cia
I
:Q
7S
hllUUll(.)h.l
r..To ........... . ,¡OCI 78 ~b a
..
,,. .. ~ ·¡.
.t
Mill¡ !d., de 47 a 4o.
1'r&mf . St. Aadreu
..O ó5 Jv
u ~· ,,
,
15
Pan s, ld., de 48 a 45.
6.•1.8'1• 61 ..
»_
1 ram v. tsa.rçeluua l~:l
ali~
bilp. l'amplooa a •¡_. ...
Mongetes, 1d., de 80 a 60.
.lrawv. ~rcetoua H:la\.
_
fi~
a •¿.. ..
.Harçetooa
PrlOt,
"-~···,
60
Faves, td., de 47 a 44.
o~u ...... ......._..
.1
Tramvlei Sevilla ti •¡,
.cg _
7U "' t;e&Ovla a Me<Uoa .......
'i ~~ I
Cigrons, ld., de 80 a 60.
,. 5<.
Ji'erp. En. 6 "bA .....
rramvtes Oraoa.dn 6 •¡
60 _
o6 16
A5CW'l81 1.• D1¡xlt.ec&,.
~lli
ArrÒS, !d., de 65 a 60.
~
'
~-·tupo~ •.
•
.68 !:1.1
__. ........
ol:S ~.-..
.t
•
Fesols, td., de 80 a 15 .
a.• Wpolieca ..
.t
o~.l ~=
•
,
. I: &t 70 we1<1a
Avellanes¡ fd., de 100 a 80.
a H.eu.s IS '/.o ... .
..u~.·¡
8• "' VaLIWba a be¡¡¡:òrla . ... .
d., de 3~ a 28.
Patates,
t>U
tt :ttl
.li! <.&M.uu•
I
J
t:atl)OCJ&!A Almansa ..... ..
Palla, ld., de 13 a 11.
0285
622b .LI<lut.al.ltlü~lett. 'i. l•
Q~Bu.a.o••u.o
I
I
1A.J.U&&U&a a. V&J.enc.1a a.a
... 15
Carbó vegetal, ld., de ~ a 24 .
12AJDortlt. 4 '/• A .......... .
.['HUl88L1allt. U '/• lWA!
M..lllell l:i&llt Joo.n ~ ·¡.
IJana blanca, 1d., 225.
1»00 ts ........ ._..
I
l'rall.8li.Ll&Dt. 6 ·¡, .Lw ...
.. 16
18"'""
&.l.alUiua. 1 tiant. JOIW ...
..
/0
/U :1.0
Llana negra, fd .• 215.
.L üu.uo u J;:. •;. esu. u;:.~b
o ........... ..
ll
ueca tt i''rança ........._...._ .
l 'riiJ.Li ü 1/:.i '/o CUB.U~.oi!b
Vi, hectòlitre, de 'lO a 60.
..AmortlC. ü '/• A ,,,.., .. .
Nora ~pewa!.l ti 'b ...
lW.i!b
•¿.
~
.l'rau.saLta.nt.
UM)OS ...............
J
Aiguardent. id., de 325 a ISO.
LC1. Vkleucuwet:~ 5 lÍ~ •¡,
.U.l ;.:t~
'/•
5
J.'rausu.t.iauc.
<600
u
~
dl Alcohol, !d., de 310 a 300.
18 ;¿s
AJ.a.r a. t:)a.O(&QQe.l
tSOWi .l.'ra.os.wecttt. a •¡•
IJ .................
,
Oli d'oUva, !d., de 220 a 200.
Alacant L• nlpot.eca ...
t.8 15 u . Naval LJevaot 6 •t.
& .............. .
J
t
,.
!t
Formatges, quilo, de 7 a 6.
16 ~
;~ 00
t~.
.:
• .... 14 2.l 14 2a
a..
1
Mantegues, fd., de 3'30 a 3.
a..mortlt. 6 'I• A ....,__.
A Iii '1..• ..,. ___
~
/4Sucre, ld., de 1'80 a 1'70.
•• bO
lil7 .tl ...-......
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inCiullrlah
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ol 6o
11~ '/,t ~·
Ca valls, cap, de 1.000 a DOO.
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I
~ 15
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•• so '.. 'b
118 '"
Mules, !d., de 1.500 a 1.000.
0,
.-...
.........
'/.o
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•
lo
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il ...............
,.
Aeses, id., de 300 a. 100.
9260
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I
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\12 t.f.o
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Vedells, qaUo, 5'50.
f f) "/.o • u .o.oo.o.• •
I
14!\SIUJlQ t! '/.o liiHS ......
00
100
Am.OrClt. 6 '/• A ........, ..... 11>200
Cabres. id., 2.
G. 6 'lt .............
I
88- :l.è.LU OO 'l '{.o ._,.,.._. .. ,.,,
1826 B _,._.,,, . IU'ol! u ..
lt
• a 5 li~ .,. u·
18 tO
Porc, id., 3.
WtiUd ti .,. VU itUUtl U¡p
o ...._._ .. llJ21.A..
J
..............
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•
li& 25 &alaUa ti '/• c..;oJò.JV~..
.. 15
Bou, !d., 2'80.
w1 óll
lvi /f..
tiQ ];;J
O
•
parell, de 23 a 15 .
Gallines,
•tiii.u.OQI
LiOU.S.
.:iu.&U.
.I 6 '/• "'''"'"'
I
lli O.UOOUo •
J
fl"r&nça J.ti6t .•.
•
.;owp. &111.ll. ae ~. o IWPollastres, td., de 15 a 9.
11.1 '"'
i' ..u.._.,,. 1V1
I
ll.o
8050
!i'ra.o.ÇI 187tl ..
•
o/ .;~uoll6 ~'"t& 'i .L/~ ' l
C!mllls, !d., de 11 a 8.
AmOR. 6 1r~ •¡. A w.u••
~toU
U1recle8 ........ .
•
..,;otuWB l.iUii:U b "/• .,., ..
Ous, dotzena, de 2'25 a 2'10.
.. 15
l.U"J8 .tS
I
,. Roda. .. . 87tteue
•
.)QUin. P&vUl.l.eDLB d •¡.
Bacallà, 100 quilos, de 216 a. 204:.
9J 61,;
U ............ .
I
ooracwa 3 ·¡ ... . óU•
vUU&,. nrrov . b l/41 •¡ .
AmOrti~ O •¡, A ... ...,.•••.
llU~
Alfals, quintar mètric, de 21 a 20.
102 lió
.l:l&aa.Joz :; •;••• .
1
Vr\Jtò, o::i • .6., d ·¡, ,._. ., ••• .
20
lL:.I.
Carbó mineral, fd., de 20 a 18.
a li:l7 eeo.N H ~···· lll.i! a
&ndatu.&06 1.• vartable
l!.il~Uu. ll4t"\o, i!OUJ U ti "I,
llU :tll
I lmpQIIUO uo..u••· 1U2: :tO
J.,• Oi '/o ,.,_.,.
a
Sucre de terròs, fd., de 220 a 210 •
liil .1. lOIWI.o)U O ·¡ . . ,<A<>,

pel nombre de pessetes nominals
otltzadea, que foren dos milions set¡ffntes cinquanta. mil, hom pot ter·
~ càrrec de com es cotitzaren els
esmeotat.s Deutes.
Les Obllgactons Municipals, assoliren millora 1 1& cotització fou força
ntmada 1 amb transa.cc1ons. Tamue
om va. veure millorar les de la Treorerla de la. Generalitat. Les ferroViàries 1 industrials, encara que amb
poques transaccions, es cotitzaren
mb sostemment.
1 Als rotllos de 11 de m es, en genehl hagué gran manca de neoci, ja que s1 bé hom procurà ~eeiles cotitzacions de les AcciOns
errovtàrles les quals en tm moment
e la sessiÓ clel bors1 del mati semlaven tenlr tendència de millora, de-algueren molt aviat. I el negoci ac...
à amb fluixedat 1 completament abandont. Igual va passar amb les
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El TREBALL ·

•

LA PREMSA

•

Bedaccló ! Act.m.Jniatractó

q O N 0 A U N I V E R S I T A T, U

1' tl • to n t l 1 t t
[D)premta:

T A LLERS, HUM.
T•l•ton 14448

Una gran reforma al camp

La reglamentació de
• • la mà d'obra estrangera' a França

A Paris es publica Wl& important

Recentment ha publicat un núm&-

revilta d!rl¡¡lde per Le Carbu.ss!er. , ro dedleat o. estudiar un pla d 'orga.que sota e1 titol de cPrelude> acull nltzae!ó de l'agricultura 1 posa de
grans projectes I p,....nta fondes relleu les caracterlst!ques principals

PREUS Dl IUBICRIPOIO:
11&0 atu.
El senyw Jacquler, minlstre del transformacions soctals en tota ela dels Municipis. pe.rlant del& preus
Baraelcna. un me•
Treball de França, b& dictat unes
1'60
Fora un trimestre
determinacions
relacionades amb l&
Am•riGA Llauna 1 Portuaal
reglamentació

•

un trlm ..trt
Altrd pa 1aos un trlmtttrl

e-

u-

••

del treball dels ~tran
¡¡ers o. la veina Repübllca.
Ja fa temps que els treballadors
eatrangers b.an de procedir a la re.
novació de la carta del treball cada
dos anys, la qual cosa ea feta sense

ball del patró acreditant que, en el

moment de renovar la carta. treba,.

*

novació.
Ara la cosa ha canviat. El senyor
J acqu!er, ministre del Treball, ha
disposat que:

cVtsta la 81tuact6 del mercat del

treball, la renovació de les cartes

de trebe.ll serà refusada en principi
mentre exlste.ix1 l'atur forçós en la
professió de 1'obrer estranger; és a
dir mentrestant hi haurà un sol tre•ENTRE POL!TICOS

-¡Y tú no to dlotrazut
-¡Para qu•l. ..»
tDe cEl DUuvlo».)

ballador francès parat, l'estranger no

podrà ésser ocupat. Ara bé; pot establir-se una diferència amb els tre-

ment. Diu que el Govern del senyor Una aranJa, tal com vol ntabllr-la
Flandln fa el joc &la ¡overns feixis-

c Prelude >~

tn la seva nova oonoepoló

d'orsanltzaoló dola treballs agrlooloe

tes austri&e, &lemany 1 espanyol.
Amb dades concretes, diu que això ordres de la vida industrial i &¡¡ri- dels productes L de lea bores de treno és cap mesura de caràcter eco- cola, especialment
per constituir el ball.
nòmic; a bastament es veu que la
Amb dJversos ¡,..fics L explicacions
disposició del senyor Jacquter és pu- treball urbà 1 de la terra, no ¡a la

principal font de riquesa, sinó 'únl· addicionals, presenta la. nova organltza<:ió agricola que França, pal.a
agricultor, necessita per aJ. desenv(>lupament de la riquesa de França.
Considera indispensable la con&trucció de noves aglomeracions, Umltades, és clar, enmig del camp per a
facUltar les labors del e&m.p i el
glans de Fmnçn.
transport dels seus Productes.

rament de catre polltlc. Volen plaure ca. b&se de la vida. de la Humanitat.
cPreludeJ preconitza la creació de
verns esmentats.
Comitès d'Acció regionalista I sinL'expulsió de la mà d'obra estran- dicalista. Vol dividir França per reoTOD O EL AliO CARNAVAL
gera, no minva de cap manera l'a.- gions 1 propaga, naturalment, un
-Mira, .Jenaro; quUate ta caretl· tur forçós, acaba dtent cLe Popu- sindicalisme tedcralist.a i exalta la
ta, que wa, oon carota o aln ella, nos laireJ.
personalltat de cada una de les ~
vamD'I conootendo todot
-afirma «Le PopuJ.alre»- efs go-

... »

oEL DE8PACHO

DEL MiNiSTRO

-¡En cuanto ha Uogado oc ha

puesto a dar paseos por el despa·
ohol ¡No ae ha ntado un momento
quietol

-Estaria estudlando tl proyecto

eontra et paro.n

IDe cY&ll.)

La unió dels socialis·
tes i comunistes francesos

Reproduim deJ venòdic feiXista de
Madrid cYa.» una 1nformac16 que fa
referència a la unitat d"acció dels
parl!ts comunlsla I socialista. Es clar,
això dol als !etx\stes madrilenys, que
voldrien veure una pugna. permtl.nent entre les forces obreres de tot
el món.
Vegeu el que diu t:Ya»;
«Soclallstas y comunlstas de Francla seguiràn unidos. Asi lo acordó
anuche, unè.nimemente, el Consejo
Nacional de la S. F . I . O. Las deliberaciones tueron tan laboriosa.s como interesantes, y no deja.ba de pr(>
duclr alguna. pena ver a hombres
1nteligentes como 106 del grupo Fressard debatlrse en vana pugna contra la ceguera Ideològica y el desconocmuento pslcológtco de !U pa!s,
pe.tentlzados en un Zyromsk1, en un
Lebas. en un Aurlol, y en las impo.
sictones de las mesnl}.das que lea
Biguen.
FroBsarà dijo que ent.re la. revoluelón de Asturias y el eobarde ~
metimlento de la S. D. alemana, aún
le es poslble al soc!l\llsmo decidir
uno adminble actitud lntermedla.
Frosss.rd .fue ràpidamente desmonta..
do de su docta tesis. Auriol, baluarte, uno de los prlncipales, de aquel.l.a.s mesnadas demagòglcas, dijo que
lo ocurrido en Asturias era un timbre gloriosa para e,l soclalismo. Au·
ridl, en su lanzada y ftctiela carrera
de Uusiones, vattcinó que la alianza
firme de .sociali.stas y comunist.as
elaborarà en breve un programa común que agruparà o. todos los tra~
bajadores en un gran partida marxista, nuevo partido, tan distinta del
fa.scismo como del comunisme».

«LA CURIOSITAT INFANTIL

,_....,

-¡Pa.-, •
~~.

moll llar&& la Qua•

11111 molt.

-Tant com un règim transltorlh
tDe «1.6 veu de catalunya•.>

LA UNIO D'ESQUERRES FA
TRIOMFAR UN CANDIDAT
SOCIALISTA, A FRANÇA

A Meyz1eu, s'han celebrat uuu
eleccions parcials cantonals en les
quals ha triomtat el candidat socialista. ciutadà Presson, alcalde de Décines. Sobre 2.859 electors, ha obtingut 1.639 aulra¡¡!s.
El 1928, en aquest mateix districte, el candidat socialista Brenier
obtmgué 967 :sobre 2. '111 votants. Fou
denotat.
L'octubre del 1934 fou elegll el candidot socialista Charpenet., amb 1.208
sufragis.
IDtimament iou eleg1t Presson amb
més del 67 per 100 de sufragis.
Per aquell districte triomfà també
un dJputat socialista, Husel, 1 Cbarpenet fou elegit conseller general.
Es fa notar com a dada que pro«CARNESTOLTES
met un triomf esclatant per a. res..;;~rami no 11 oabla aquestes all• devenJdor, que votaren el candidat
socialista elegit els republicana d'es-,Ja ho oreo. No en fa poo de querra. els socialistes i els comunlsltmpa que la ballo.»
tes.
(De eLa Publicitat».)

La Música
•

ELS CONCERTS SIMFO•
NICS POPULARS DE LA
BANDA
MUNICIPAL
DE
BARCELONA

D'acoro amb e! que ba estat Qllunf~l, dlumen¡¡e vlnenl, ella 10 la nos•• Ba.nda MuniClpa.l reprerÍdrà. els
~~ Concerts Sim.tònlcs al Palau de
~~ Arts, començant la tanda de
• 4LU.U:I,.Vera.
t.-~ programa contindrà una nove.... interessant per a. tots els filha.zo.
~~~l!cs 1 en especial per als wagoe•-.w$; és la primera audició, per la

nostra orquestra murucipal d'instru-

"'rtnenta de vent, de la magnlllca pàa de Wagner, cRemors de la sel-

Subvencions per a les
Escoles de Treball
Per una ordre del MiniSteri d'Ins~
trucc!ó PUblica, s'ba dlstr!bult com
segueix la consignació per a les Escoles del Treball :
«Per a l'Escola Superior del Trebol! d'Alco~ 1.500 pessetes; per a la
de Béjar, 1.600; per a la de Càd!z
2.000; per a la de Cartagena, 2.06~'50:
per a la de Còrdova, 2.000; per a 18.
de Gijón, 7.500; per a la de Jaén.
1.400; per a la de Les Palmes, 1.400;
per a la d e Linares, 1.300 ; per a 1a
de. Logronyo, 1.4.00; per a la de Madrid, 12.500; per a la de Màlaga
2.000; per a la de Santander, t.ooo;
per a la de Sevilla, 6.600; per a la
de Terrassa, 5.500¡ per a la. de Valènclo, 7.337 '50; per a la de ValiadoM, t.OOO; per a la de Vigo, 1.675;
per a la de Vilanova 1 la Geltrú,
1.062'60, 1 per a la de Saragossa
5.200. Total, 70.937'50 pesseles.o
•

~--·
fraement de l'acte segon del
&Dl& llrlc cSigfrld».

rem oportunament, estarà. for..

llld• da per obres de Schubert 1 Mene1SSOtin

Oema

CO NFE RENCI A CLUB
P..,..t, dJvendres, dia 8,

~erència

Club té anunciada a

ne:ttel Ritz una conferència de l'em!·

\elo u~.
~_?n>P<>Sltor francès Josepb Canle La conterèncla, que començarà a

te8 set de la tarda, versarà sobre e1
Illa «L~ folklore frança~ Per la
~sonaH~t prou destacada· de 1'11-

lllolttre muslc, l'acte promet ésser

concorregut.

flè1M. nostra excellent oanta.trtu Mer-

&ln1~ntada ajudarà a donar a l'acte

brillnn~,.:i:""' cooperació una major

La dependència mercantil de
Txecoslovàquia es pronuncia
per la setmana de quaranta
hores i elevació de salaris
A Praga va r.eunir-se el Oonsell
dlrectlU de la Unió (:;lndJC&l d 'Empleals de Comerç, els dJes 26 I ~7
de gener del 1935 en les quals reu·
nions el .secretart general de !a
Untó M. R. Klein, va presentar un
rapport eobre la marxa de l'organització. La Unió SindJcal d'Empleats que el 1934 comptava 50.667
membres, augmentà de 5.364 adherents o.mb relació al mateix mes de
l'any 1933.
Es parlà extensament de I& necessitat de reduir l'horari del tre-ball i es votà la setmana de les 40
hores.
El membre del Oonaell directiu
Pacovsky, va fer avinent la necesst·
tat que té l'Eslat d 'Intervenir en
l'organització de la vida econòrnicL
Manifestà la convenlència de la
creació d'un Minlsteri d'Ecanomta,
d'una Banca Nacional de crèdit 1
comerç exterior I d'Un Institut d'Estudis Econòmics. D'altra banda, preconitzà la necessitat de crear anex
al Mlnisterl de Prevlsló Social, una
secció especial que haur1a d'estudiar
el desenvolupament de la polltica
social tntemactonal. Ta.mbé 1Mist1
en la necessitat de reorganitzar d
Consell Nacional Econòmic, a base
de transformar-lo en un Parlament
econòmic, Pacovsky entén que tota
activitat econòmica ha d'ésser reorganitzada. damunt un pla d'economia dirigida
S'ba de proced.Jr a un estudi estadístic de la capacitat econòmica
del pafs 1 procedir de seguida. e. la
concentració de societats industrials, sota. el control dels organismes públics. També a'ha de reall~
zar una pol1Uca d'alça de salaria.
El discurs de Pacovsky, fou aprovat Ptr unanimitat.

r
-

Acaba de promulgar-a a Ale.zna..
nya una llel donanl al mlnislre de

Finances, doctor Schacht. plens po-

I

SCHACHT

1933. 1934 i 1935.

Gener
Febrer
Març
AbrU
Maig
Juny

Juliol
Agost
Sbre.
Otbre.
Nb re.
Obre.

1831

1933

248.154
303.422
303.218
299.766
286.676
263.162
265.140
264.253
259.056
247 .592
255.411
277.109

316.259
330.874
319.240
309.756
283.068
263.892
239.692
235.850
226.634
232.880
252.210
312.894

1930

1936

332.266 479.005
350.930 503.502
345.783
334.519
323.42'1
310.934
320.427
325.434
323.365
343.983
369.435
419.129

I~OTICIARI
-L'A&iocw.ció de Treballadora de
Banca 1 Borsa de Barcelona, fent·
se ressò de la gravetat del moment
actual referent a la reorganització
que es vol portar a cap respecte a
la coordinacló de les Borses. convoca per a. avui al seu estatge social,
Vergara, 12, pral., a les deu del vespre a tots els estaments borsaris
afectats al Secretariat de Borsa 1
a aquells bancaris que actuen d'una
manera directa en _ella.
-El Jurat Mixt de Barbers, fa
a. tots els patrons i obers de
l'ofici, que donant compliment alS
acords vigents, avui, dia als de març
hauran de tancar-se eis eatablimentà
a dos quarts de dues de la tarda..
a~*:Dt

Se,..

Diumenge, dia 3 de març, Uugue
lloc a l'estatge social de 1•...
ra.tiva de Consum «Unió Coopera s,..
ta Barcelonesa», d'aquesta capital,
l'assemblea general ordinàrJn de de~
legats de la Untó de Rabassaires J
alt res Cultiva d ors d e1 e amp de catalunya. Hi assistiren 350 delegats
en representació de mé& de 160 delegacions 1 Sindicats Aln'icoles de
totes les comarques catalanes. Presldí l'assemblea l'a.ctual Consell Directiu de la. Unió amb el seu pres1·
dent senyor Josep Calvet.
L'objectJu prlnclpal d'aquesta assemblea1 ultra procedlr aJ. nomenament a e la COmissió Revisora de
Comptes I del Consell Dl u d ¡
rec uerae el
a
nova. Secció de Viticultura
d'estudiar la creació, d!ntr'e de 1..
~
Untó de Rabassaires, d'una Mutualitat contra els accidents en el treball agrícola. A tal efecte, el senyor
Josep Calvet. féu una brtUa.nt ex.
poa:l.cló de les finalitats 1 de l'abast
de la nova Mutualitat 1 posà de relleu e
l'economi ¡ ¡
om
a
a simpllcitat
de l'or¡¡an!tzaeló prev!Bta permet,..
establir les quotes gairebé més redufdes que es podran trobar entre
les entitats similars de Catalunya.
Delegats de diverses comarques s'rui·
heriren amb gran entuslasme a.1
projecte J es nomenà. una ponència
encarregada d 'aprovar els Estatuts
i de proceclir a la construcció deflni·
tiva de la Mutualitat.
Una altra ponència rou nomenada
per entendre m l'aprovació clel.s
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AiJ. ea e.u efecto~ no 1e puede decir
que o.tl conetltuida la Repüblica r
mucbo menos co.nsolldada, mtenti-a.s
ande todo manp par bombro por al·
cteaa. pueb;oa y cludades.
Sl c:onatg.ue perfilar un poc.o màs Ja
leJ .Municipal, para Que aea mèB completa. 1& autonomia de Joe a.JUntaomtent.oe 1 para Q.ue laa ba.ctendaa Jo-calea e.st6Jl bten dot.adaa, b.abrà heeho
honor a 1u alani!lcacJ.ón repubV...a.n&
J au pua POr el ministerlo de 1a. oO.:
bernaclón no ae seft.alarè. Untcamente
por baber clomlnado la revoluclón de
octubre Y por haber promUl¡lld.o una
le:J de Prensa, ¡Que ya veremos tambtén cómo quèQ.aJ
De tener en et Parlamento uno. rnayoria bomo¡¡énea loa seftores Lerroux
J Vaquera, desde luego nos aveutunirtamos a penSlU' -¡'tendriamos dere..
ebo a eaperr.,t, por lo menoa~ QUe
todo ello ruera aaluda.bJe a la Repúbltca y a. la Ubertad.. que ea la principal de aue esenctas; PERO loa republlcanoe hl.stOrlcoa se han 't'tato en el
dwo ~;rance de tener que peçhar con
una attuactón parlamentaria Que tnaPlra t.oda clase de reaervaa, y a.unque
es muc.bo el maJ gue pueden evitar
81 no lea falta el &n!m.o, 1 m logra.JÏ
da 1& oposlctón repuollcana. el concurao Que les es precleo, no eon Bl'lUldea
Iu Uustonee que DOd.emO& bacernoa.
LQ QUe se ba.&'a aerà a tmagen 1 sem&.
Ja.nza. de unaa Cortes Que a.J¡ro ee han
republica.nlza.d.o. pueato que el sefior
Oil Roblee no oculta a na.dJe su pro-.
póslto de rec.b.azar toda. clase de allan·
zas con Joe monàrqutcos r con la. ex·
trema derecha.; pero Que, aun ut 1
todo, no son lae Cortes que nO&Otroa
bubléramos deseado para ooneoUd&r et
réglmen.
'ran a.mt>llo es el ct1terio quo d•
hemos tener 106 llberales J loe npubllcanos a la bora. de medtr el derec.b.o
de nuestroe adveraart.oa, que no P<>d•
mos nl debemoa negaries el de acudJr
a. todaa la& elecclonea con candidaturas monà.rqUlcas perfectamente d.et1n1<tas.

ders per a l'emissió 1 convenis comercial8 i d 'emprèstits financers.
Cap llmltaCió no U ha estat nxada.
el dèficit oonstant de la balança comercial que ba provocat aquesta mesura? O bé l'or¡¡anllzació d'Uno
veritable indústria autòctona de
primeres matèries o de productes
elaborats? Potser l'augment de pa.
rata tmés .d'I milió de diferència
entre el primer de novembre del
1934 i el 15 de febrer del 1935) ba
estat la. causa. principal d'aquesta
L'ATUR FORÇOS,
mesura del govern nazi.
De totes maneres, Alemanya, a
A FRANÇA
mesurtt- que el temps passa, a mes.
El nombre de parats inscrits a. les sura. que es cconsollda» Adolf Hlt.
oficines de beneficència és. actual- ler. va accentuant.ae l'angoixa 1
ment, segons lntormes de «Le lf\ incertitud.
Temps», 603.502. Aquesta. xifra és superior de 152,572, o sia d'un 4S per L'ASSEMBLEA GENERAL DE
100 amb relació al 24: de febrer del
1934; de 172.628 amb el!ebrer del 1933, LA UNIO DE RABASSAIRES
1 de :l00.080 amb el febrer del 1932.
I ALTRES CULTIVADORS
A continuació, reproduïm l'evolució de l'atur forçós en els any& 1932, DEL CAMP DE CATALUNYA

to
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SCHACHT, DICTADOR
ECONOMIC NAZI

LES PRIMERES MATERIES INDUSTRIALS I ELS
PRODUCTES AGRICOLES RESTEN EMMAGATZEM~Ts

laLe.llo resta del programa, el qual d&-

cEs de auponer que para. m&JO eat6
reatabltcld& la normalid.a.d. con.et1tuc1e>
en toda. Espaiia. Y
entonces
euand.o aparezca en 1& t.Gaceta» la.
oonvoeatona. 'i emplecen a cont.ane
101 d.1u del pertodo electoral. Para entoncea tamblèn ea de 1uponer estén
reoua~toe 101 ayuntamtentos que
no
fueron sw;pendtdos por orden jUc11·
cial, J Que ara. aQuellos otros JudJ·
etatment.e suapendldos, ae nombren
lu oomisiones ¡estoraa po.r el procedt·
n::Uento que fueron nombra.das, a petlctón do loe c,;:.d.lcales, ced18taa 1 a¡ra-.
rtoe Q.ue boy ¡:obtentan, para lu ant•
rtorea.
1'.1 muc.bo, rcpettmos, lo Que taltQ.;
pera como suponemos se ba. des.lst.1do
d.e celebrar eleCCJones en abril, a.1 se
apla.za.ran para. jun1o, a.Un J)Odrlan e.
tar conetltutdos los ayuntamtentos pa-ra dlcbo mes
.El m1.n1atro de la Oobernae10n, ae..
.nor Vaquera, pone en ello especial
empeft.o, tanro como en la reoraanlza.C1ón de loa cuerpo& de PoliCia y Se¡¡rurldad, porque ent1ende que con eUo
contribuirà a la consolldación d.el r6-

atmen.

balladora estrangera qualificats en les
professions liberals 1 envers els que
resideixen més de deu anys seguits
a Franta.»
cLe Pl5'líúJ&Ir81, on comentar oquesta disposició del ministre del Treball francès, la comdemna. enèrgica-.

(De cHeraldo de Madrid>.>

El Liberal dedica un !14rg edt.tan llarg que no IJO(!em
publicar-lo Integre, com t6ra el
n ostre d.erig- a le1 properes deccloni.

tori"! -

nt.l

cap dificultat. Unicament les autorltals exigien un certll!e&t de t reUa.va l'obrer que solllcltava la

Un xic d'honestedat, Fan riure, però.•. El problema univer·
U1 dretet volen untr-.se: lea que
s1tari
senyors!
11411 aooeptat la República I les

1032
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-~.. l'atur "roroiío fti•o• èiilañt ·""""' ma_,. •tem.ftt, • - e10
fwnmaptz-ftMnt 41e 101 matè;rtes a¡rfoolea I lnduatrlata ao,..lx en I& mateixa proporció. Crisi de tnbaU, ortal de oonaum. El lrlflo qu.
reprodurm, publicat pel «ButlleU• menaua.t de la a. de tea N,. mostra oom, dee del 1826 fina al 1134, ONIxen ... arant rtf!TV" de oroduatea emmagatzemat¡ pela ·~uladora, all quals no poden donar aprtldl
liti' te ma- de oomendee

pa-,

A 10 que no tJ.enen derecno ea a produe!r el contustonlam~ QUe Pl'OC1uJeron
en laa elecclones de novieOlbre, por.
que en eUo vemoe un fraude electoral
Intolerable.
Y ese mtsmo traude ea el que qul&ren repetir en Ja.a prózimas elecdones
munJdpales. Saben que como tales
monArQulcos no pueden elestr Dl un
11010 conceJal. Y hacen cuanto pue<len
para allarae con cedlstaa J acrartos, a
1011 que d.eben aus actae 101 dipu~
cte Renovaetón, a1n QUe ello haJa aido
obatàcUlo para Que los difamen con&o
ta.ntemente v para, que con ma:ntobras
mo d.e ley» les a.ma.rauen la ex!stencta
uno f oiro dl&••.
Eett.n en au derecho, l'8:Pet1mos. ¿A
qutén puedo extratiar que 106 mont\rquieoe ha.gan lo Que pueda.n contra
lea repuL"icanos? Lo esca.udaloao no
es que estén !rente a frente 'i que Iu.
eben con ctenuedo. Lo escandaloao ea
que Joe monàrq,uJcoa tenaa.n la preten.
aión de 1r aUadoe con tO.I republr.'\).noa
a las elecclones munJclpa,Ies, y el escè.ndalo sube de punto, al aon los mismoa monàrquJcoe los que dic~m q ue
eaa.a elecc1one.s deben ser polfttcas
ccalurosament.e oolitlcaaJ.
·
¿Con qu6 calor pueden lucbar un
monè.rqutco y un republlcano un1dos
en la. mtsma. candidatura? ¿Con QUé
s1ncertdad p11e~n \'niaries un ctuda.·
dano'!
Si hubiel'uH establectdo la prem!sa
de Que laa elecclones mun1ctpalea deben ser es:clustvamente a.dm.lnlstratt.
vas, podrian razonar con màa facw.
dad 1& conventenc1a. clrcunstancial de
m.ezclar en una. candidatura nombres
de Ju 1deas politicaa mAs disp&res·
pero et declaran :prev1amente Q.Ue bati
de &er po)_lttcas, CcalW'06amente pal¡...
tices», Ja. mezcla. resUltarà. detonante
exploetva, 15ea cual tuere el denomina!
dor comun Que se Inventara pn;rn ru"'nltar el !raude.
No. Eso no·• 14mJalble-. tie 1.1~uL u "'
coosLituir Joe &JUD.tamlentoe en la
forma que mb convenza a loe tnter•
se& localea que representau. El p~
póalto se puede cumpllr perrectamente
lln arriar Jas banderaa de los parttdo8
polltlcos. En adm1nistrac1ón mun1ctpat,
como en otra.s muchas coeas, el ert.
terlo liberal <.Uscrepa del conservador,
y mucbo màs el monàrQuica del republicana. Pero en este caso, el elector
ttene dereeho, no ya. a la. alncerlda.ll,
slno a la. honesti<lad electoral. Y se
!attarla. a esa honest1dad ocuttando,
escondien
..\;) cnndldato&
monàrQuicoa
en
laa cand.Jdat\11'8.8
de las
derechas
republtcanas.
Tan tmportante .. evitar ..t.
da.lo, Que velando par la pureza del
8 ~0
• la. ley Electoral d.ebtera establecer lo necesarto para tmponer aan·
clones contra el contubernio electoral.
Es una. contabula.clón contra el dere-cho màs eapecit1co de la cludadan1a 1\ll
rés1men de aoberanfa nacional.
Se va & las urnas para d1scrlm1nar

e.c.n...

r:
~=~!~ci.ntrOs 6~ 0~ l~ 0 ~~u1c~
con 101 republtcanos. no hav
eeclare--

ctmtento poslble. y del eacrut1n1o, lo
únlco que se PO<lrà <leduclr 88 Que lea
espe.ftoles no tlenen conciencJa. poU~
tlèa Y que se ri en de al rotamO& cuan..
do ae les hace el honor de de.rleo In....
....rvenc16n en la cos.o. pübltca.
¿BIOQue de derecha.s?
Pertectamente; pero con la declaraclón prevln. de sl aon republlcanruJ 0
monàrqulcas las candidatura& del bloquo.
IAnte toda, que sepamos a qu' atenemoel
l"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
l'

LES SARDANES
El proper diumenge, dia 10, a la.
nit, tindrà lloc a l'Orfeó Oraclenc
(Astúries, 83), una extraord.Jnàrta
audició de sardanes a cà.rreo de la
Cobla Barcelona (oficial de la. Ge-nera.litat).
Estatut-• de la Secció Social 1 finalment, amb motiu d'Una proposició
del Sindicat Agrícola. de Badalona t
Ca.nyet. l'advocat assessor de la
Unió senyor Edmond Iglesias, téu
una àmplia 1 documentadíssima ex·
posició de l'actual situació jur!dJca
al camp català, que fou escoltada
amb molt d'interès per tots ets assistents
En aixecar-se la sessió, el senyor
JaseP. Calvet, d esprés de donar compte d wm carta del Secretari general
de la Unió, excusant la seva absèn·
ela i saludant l'assemblea es fell1
c!Là de la disciplina I flaelitat
dc
les masses de la Unió I presentà el
fet que l'assemblea se celebrés en
una Cooperativa de Consum com
el sfmbol de la nova etapa ~~;s:,a
a emprendre la Unió de Ra
res, en la qual l'organització econòmica. jugarà en el primer pla. i el
cont::acte permanent amb les orga.-.
nltzac1ons econòmiques dels obrers
do I& ciutat een\ un dels postulaU.
wlmordJals doo la eeva actuae!ó.

que no volen acceptar-la. La unió
de les dretes- ho ctiu El Diluv1o l
atzó ha creiem. també nosaZtrea ta riure. Cal. però, estar alerta f
procurar contrareatar tote3 le3 ma-.
ntobres.
cPu¡'nan las derecba.s de tod.oe m~
tlcea por la formac.lón óe un trent.e
ún1co. Conste que eso no nos d.a. n1
tr lo n1 calor.
Allt\ eUas. Oon au pan se lo coman.
Ya veremoe cuAnto dura eu altanza.
Ya se ver• cómo ae laa componen ~
ra mantenerse unidoe tos cletecJ:li8tas
que, como 108 aerart08 y loe de Gil
J;tobles, hau aoepliado Ja RepübUco., y
qulenea como los ca.pltanea.dOI por
Ootcoeèhea, Calvo Sotelo y Prima de
Rlvera1 pr061¡uen liendo monArQutcoe
a. macna. martWo.
A todoe los 1zQ.u1erd1staa noa une
el amor a Ja Republlca.. A 61..1. tod.o lo
posponemoe J aacrUicamoe . .J~;Se amor
es el lo.zo de unión QUe a todoe es~;rcchamento n08 une.
¿Cut\nto puede durar ai et Que ee
realtza, I& union de 1aa d.erec.haa?
1E.umera vlda. la de ese conslomerado.
No, no noe da temor alguna esa
proyectada un10n de las derecba.s. Sl
frente & ellu loe elementoa tzqu.ler·
d.J.sta.s 1106 untmoa, la. vlctor1a &ert.
nueetra. Bato ea lncuestlonable,
HA¡ue la prueba. N verema.. Poc:1.r&
dt.rae el caso de QUe en al&unaa prov1nc1as domtno.das por el caclqul&mo,
baya lo que Azafta ctenom!nó cburgOI
J)Odrtdoe», eu los uue laa
derechae
trluuten; pero en la J.n.men.sa uJ'.yor1o._
de la na.Clón, & lU derechaa noe tmpaud.re..mos por lo. fuerza del numero.
Y en vano ael'A que a:pelen nuestroe
a.d.versar108 a anaaa.zaa electorates. w
deacara.damente ae Intenta VUlnerat
Jas leyes, 6abrem01 1mpanerla.s. en defeDB& del ré&imen republlcano.
No estamos d1spues1i08 a que ae noe
d eapoje de la RepubUca. que 1mplan1.a.mos el 1t de abril d.e 1931. Los QUe
entoncea buyeron cobard.amente. no
pueden abol'a onv&lentonane po,rq,ue
gn.na.rno unaa elecclones •

El drama
de l'atur forçós
Estd. vi.si que les drete.s,

a peso,.

dè tetdr el Poder a mans seveB,
no poden, no aaben ter res per a
solucionar el problema de l,atur
forçós, aquut problema que corre
el n.sc d'esdevenir con{llcte. La
gent de dretes no és per au obren
una Provkléncia. Llegiu aqueda
nota de La Tierra:
.r..u cUru de Joe parados en 31 de
enero de 1936 uo han lle¡¡:ad.o & nuestro pocter. Natura.lmente, que nosotroa
IM t.eneDlOI. Pero CODJII¡namos el b&o
ebo, porque 81 un poco raro.
La Ot1c1na de Defensa contra el Paro DOl envia. tod.os los me&ee el oua.ctro estadlatlco. Ahora, por primera
't'ez, te !e ha. olvldado. Sesura.mente
no aert\ porque comentemos con crudeza eaAII eeta.dl.et.tca.s otlciales. Ptro
no pue a.puros la Ottclna. de Delenaa.
Por noeotros puede eBtar tranqulla.
Aunque no noe envia el cóm,puto 011·
c1al de paro forzo.so. llepo a nosotros
laa cttrae.
&at.amoa en marzo: .l .laJ mes. Ya.tic1namoe un aume.nto de parados. Deade
enero de 1934 & la &ctualldad no se
ha reatatrado un nümero tan eleve.do
de trabajadores expuesto6 a la dese&pen.etón. Y fto . a.bora, cuando se va
a. encarar el prelllema.. ¿C\là.uto tJempo ta.rdaremoe en resolverloJ ¿Be reIOlverA. ali\Ul& vez? ¿Pueden resolverlo Iu ll&D:ladaa cla.eea directorM? La
upectaclón es abora b!en l~ca.. Se
espera a. ver en qué quedarà toda éeto. Toda in.a11te.nc1a. eert. poca. En la
Ct.ma.ra., por lo menos. no ae auele
babla.r de esto del paro, Cuando pasen
las vacaclones, no tenemOB noticia alo.
¡¡runa. de que vaya. a. pronunclar&e n.Ln-IUn dlscurso de resonancta sobre el
tema. Pero bay que abordarlo pn\.ctl
ca.mente Hechoe J no palabras.
Los que màs hablan del paro son
las d.ereeha.s. Haràn y aconteceràn. El
81'. Gil Robles no perdona ocastón de
encarecer la. ur¡¡:enc1a. de un problema
Que ya es nacional. Los demàs ae.ctores
poLftlcos derechistaa tamblén andan
ra prepara.ndo sua propagandns con·
tra. el pa.ro tol'Z060.
Como las elecclones se acercan, naf
que a.provechar. Purante el tlempo en
QUe no bubo elecctouee, el paro tué
abnnd.onàDdoee. Boy que eatamoa en
v~as de consulta electoral, el paro
forzo&O ea ¡rave 1 b&N que eoluclonarJo. Después, 1habl ¡auteo se acuer·
da del paro torzoso 1 Est& es la verdad.
A ver 11 ba.J quim la muev•, obrera
parado •

Un discurs més
Gll Roble• ha

ter.

un discurs

més. Ara nomé:J poden fer diJcur...
108 ell Gtl Robles. Sortosament, el
poble els eJCOlta com qui 1ent
ploure. I ri no, quan v.fngutn ele~

cions ho veurem.

Heraldo de Madrid, comentant
el discurs del aantón de la Ceda~

escrtu:
cEn otro Jugar de e&te nÚlllero haouar• el lector un resumen del dl&cur10 pronunciada por el Sr. on Roblea
en el Circulo de la Unióo Mercantu.
El Sr. ou Robles, ._con
__ mà8 empa.que Y con menoe em~ Que o ..ras
veces, ba dlcho lo que ba venldo sten·
n

._

~~a:le~~lt~l d~r::m-Ja~~as 0 ~~~

noa ha d~ublerto, puea. A no ser 1u
¡
d
--•·
a.blerto y upi Cito eaeo 0e as ...........
totoJ.mente la responsab111dad. del Poder 1 de rea.Uzar lo que p3J'a él ba de
con~tltuLr ID. fellcldad de lO& espa,..
.notes.
.

br:~a& ~...:ó:-ecl-=~~c: =~

no ea dtficll ha.cer proyectoa 18.1·
ndorea de la. economia del pa1s. Pero,
¿auceclerl & laa pa.la.bra.s un& realldad
autiént.lcamente optlml.ata. 1 hala.gado-ra 1 Sl laa nperlenctas no tu e raD tan
costosas, pues sólo es el pals quten laa
oufre en carno viva. valdria la pena
poner en trances de ¡oblerno a clertoe
teortza.ntea para que con eus proptoa
aenUdoe advlrtteran el resultada escue~
to y alecclonador de eus pretens1onea
t tdens.
El reconoctmlento de que el Parlamento eee. 1ncapu de reaolver las cu~
'tooea econOmlcu de la uactón tam.
poco 86 un concepto d.e nuevo cuno
en 1a. trayectorla polltica del Je!e de
la Ceda su relteraelón, oln emb..,.o,
no deja de atarmarn01 y desconsolar·
nos un poco en nuestra. callclad. de da.
mócratu 1 detensores del réglmen par.
lamentarlo. Lo mlemo que sua ex:preatonea «!SObre la volunt.ad y el de!ieo
de mo.ndo». ¿Por qué cma.ndan, cunn·
do lo obllpdo en una democracJa ea
cgobcrnan?
ca&-

I

Dos obrers morts
L'obrer de S4 anys, Angel Jiménez Bellester mentre treballava en
una manufactura de gomes del Poque li calb le Nou tinguo la cti'""'rt
.-u.
gués al damunt un r ecipient ple de
goma liquida en ebullició que U
causà greus ferides.
Fou traalladat ràpidament pels
aeus compiUlys al dispens.a.ri més
•
ó
pròxim on li practicaren una curacl
d'urgència. i el condutren a l'Hospltal del Sagrat Cor, on deixà de viure malgrat les atenclorus que 11 pro-c:llgaren els metges d 'aquell benèfic
establiment.
• • •
Un altre obrer, Antoni Royo, treballn.nt en una casa. del Passeig de
Gràcia, núm 23, eofrl un accident
del treball
Va ésser traslladat a la Casa de
Socors més pròxima on foren en va
tots els awdlJs dels metges, car
mori als poc.s moments d'haver in¡¡reS8at.

El $enyor Nicolau d'Olwer 3e
n'ocupa en un lntereuant arltcle
a La Publicitat. En copiem el , ...
g1l.ent fragment:
cDlns la legalitat autònoma vigent
és 1>08/Jiole només el règtm de dueê
Universitats o d'Universitat mtxtn.
Molta catala.n1atee be.n estat partidaris del règim de les dues Universitat&, creient-lo el més vei 4e llur
desideràtum (Unt verat tat Catalana) i
a'bl refermen ara amb el que està
passant. 1questa eo1ucló, peró , em
sembla mo.c. dolenta 1 la m~ acos..
tada. a le. Unlvereit.M de 1'&1tat única
Per això troba. defensor a les cotnmnes de ta. premsa ' ntlcatalana. 1 oombla QUe també la propuJ'na 1'1n6dlt Informe del senyor Prtet.o Bances. Es natural. Ona. Utllversltat, nomé& mJtana, cOGta uns quanta mW0118 l'any
la. Generalltat no els bJ P<Xlrla. eS:
meroar, tot e&i'l'at1nyant lea cow;i¡¡nactona, ja. ~·ou esca.ssee. d 'altres ser...
veis. Cat no obUdu que ta .Hisenda
de la Generalltat ee noctrelz. en fun...
cló de,¡ aue l'Estat deW de despendre
pels serveJa tra.spaaaata, 1 que ta. duplicació no ét1 un tra.spb. La Universitat Catalana. doncs, aerta. m.lsernblement dotada., 1 no POdent. expedtr tf.
tola pro!e8$1onala, 1& colacló dela Quals
monopolJtza l'Estat, no passaria, QUaL.
sevol nom wu¡póa QUe ham volguM
donar-li, de Ja conc:llciO d ·un pobre
establiment privat. Dina La legalitat
actuat, donca !a eoluclO tle Jea dues
Onlver&ltatl em lembla pélslma
81 Catalunya tJ.nauèa una. Hisenda
sanejada; 81 tea Contrlbuclona dlrec-.
tea Que para el ctu~dA <te Catalunpa
re.teaain per a la Oea.erautat, com
volia !'Eata~;ut cte Nllrta. llavors la
Ontver&Jt.at. Catalana J)Odrta. 6sser d.J.cna.m.ent. dotada. H1pòl.ea1, però, la rea-.
Utzactó de la Q.Ual desca.no perqu•
!'oi)O&tclo &ntlautonomtata no' 6s sols.
nJ A.dbuc prtnclpa.tment - UAant fór.
mUla de Quevedo - . c..por el ruero
Bino por el buevo•.
'
NI en el cae Que !a UDJ.veraitat; oa.taln.na. ttnaués el pressapoat aue li eaJ
1 tlrut'\1CN1.n plena. etlcAcla els tltoll
que e1ta expedia amb tota lllbertat no
em piu ur ta plre el rértm de les ciu e.
TJ01verslta.ta La raó é8 òbvla. Sl una
Universitat. pot ésser un centre de cuLtura, però no sempre ho 68 ( 1 no val
la pena de ctte.r exemples que són a
la. memOrta de tota). duea UnJverstta.tl
G.<."B.tuuien fatalment, et ja no hl comen.
çè.vem, essenti doe Centres d'incultura,
Sl cada Universitat \'Olla rormar-ee
una cl1entela pròpia, a.lxb sena a base
de naclonalls.me exacerbat: 1& catalana
fomentat el xovtntsme cata.Ia.ntsta 1 la
de l'Estat el ...ovlnlsrne e&P&nl'Ollsta.
Cultura. zero. Si lea Unlversltata no
tenien aquesta. <lèrtll nactona.l1sta 1 volten atraure·s Indiferentment tota
mena. d'estudianta, es farien ta compe.
t&lc:ia. ccm lea em.Preaes de transport:
donant ta.cUlt.ata per arrlba.r mts d&
pressa al terme del
viatge - en
aquest cu. el tltol profeastona.J.. m
nh·en clent1fto davallarta prosresmvament.
Per totes &QUest.ee raons t encoratjat
per IH- tasca rea.utzada pel Patl·ona.c
de ta. Ontvers!tat li.Utònoma. de BIU'celona., crec Que la millor sotucló, avut
per avui, del nostre problema uruver·
B1tar1 '- la. Universitat mlxt.a cque ofereixi a lea uenaües 1 a. lee culturetl
catalana. 1 ca.stellnna les aaranttes r&ciproQ.Uefl do convtvência, en IgUAltat
de dreta per n. pro!eSSOl"S 1 alumnest,
Ara, que un ~m aiJ:J no depèn ex..
<:luatvament de noea.lt1'8. Sl els de l'al•
tra banda no IIC.I'en sobreposar d'una
veg&d.a. per ee.n::wre els estimUla culturals als politlca l'eftcé.ncia pedngògloa
ca al &OV1n.1&me nac1ona113ta, no bJ
haurà remei . 1 tot. aert a major honra
1 110r1a del balcanlllue tWr1e.t,

l

Evocació de la
dictadura
La Veu de Catalunya, davana
les Uoances de Gfl nobles a Calt>O

Sotelo, recorda:

cPetò 8J senyor Ull Robi es. Qu.
a<:mbla. no haver--6e adonat enca1-a
que, durant cloc m~ . ha tingut
tres minlstres dei sou pa.rttt al go-.
vern, ba Cet1 en aqU(:st.a confel'èncta..
una evocaclo ben a.l&rm.ant. Ba. d1i..
segona les ressenyes dela d.larlll: ecreo
tributar unn deuda de just1cia proclamando el celo f 1& oompetencla
del mlnlstro de liD.clenda Sr. C&J.vo Sotelo, que logró un notnble aumento en
la. recaudaelón 1 et impuleo que di~
rou a Ja reconstruoclón na.clonal loe
planes, tal vez un poco idealee, pero
fecundes, del conde de Guadalborce.•
Aquesta. evocac1ó é¡ molli alarmant
perquè. salvant tot& els respectes que
cal¡ul a les persones", d 'aquella gestió
minl.&tertD.l aue el seuyor Gil Roble.
troba tan p1a.usible, et deriven moltl
del& mals Que encara pateilr: l'econo.
mia espanyola.
Sobre aQuest punt é6 unànime el ju.
dlct de totes: lea persones una mJca
a..asabentndes de la rea.Utat d'aq,uella
eestló. El •enyor Onbrtel Maura oa..
mazo, en el seu lnteresso.nússlm cBQ&.
quejo bistólico de la Dictc.dura», en
fe1· el roswn d 'aquella aestlO mtntst;e..
rial, QUe ar!\ sembla tao a.dmlro.ble al
senyor Gil Roblea, deia, textulllmen~
al ca.pJtol eLa. deBMtl'Oea calda del dJe..
tador».
cLoe doa úuloos min1stros que pu...
dlerou juzgarse libres del tracaso llldlvlduaf Ya que no del coloctivo, tu•
~'!.e ... ta. Gobernn.etón r el de la
tJ , ....., .... to, tegt.-¡¡¡¡oe,ra.,
~ -· """• .vamulo d.e re<Xmoeldoa traC&bu..li y desaUentoe mtnJsterlalee d•
terminara, dc seauro. fulmlna.nte J
nmpiL<;sUna. crl8ls arclal au hUb1e6e d..lspuesto el dictador de cola.borndoree
mM aptos f expertos que qulenee a
la sazón le secundabrul .•. J
En el captt.Ol anterior, «EE tracaao
polltlco y ecouónllco», havia ja expo..
ta~ detalla.d.ament el &eONOr Gabriel
Maura. Ot\tnazo ela efectes 1 les cau..
ses del fracb de la aeetió tndlvldua.l c:le cada. un delS mln!atree aHudit& 1 especialment dels eenrors cat..
vo Sot.el<' I comte de Gus4alhorce.
Del prtmer dJu, com 1\ exemple, en.tre moltes aJtrce coses:
d..e. (polltlca monetul'la.} 4e l'rln:lo
de Rtvern y Calvo Sotelo oonatstló,
muy al contrario, según babia. de r&o
oonocerlo meses después una notD. ofl.·
closa, en la martln¡rnla d.el jugador
perdidoso y obsttnado. que apuesta
con envlt.e mayp¡· cad.n vez nl pafto QUe
tarda en satlr ... 1 - ~~:Calvo So telo
mà& astutnmente a.rbllrhlta, ae apu(;4
a calmnr a la oplntón deeoríentàndoJa, mteutra.s atlsbaba ~~ al¡una. 6"-llda
decorosa del atollt\dero.» - d.a &raveda.d de aquel t.rance decidió, &J.n em.
biU'JO, al ml.nletro de Haelenda a diluir, al miamo ttempo Que 1us culpaa
pa.sadns, eus lc&POD&lblltdadee futu.
ras». - cOtra. V8'.!< ahora tas notaa ort.
cloeas de8ftsuraron lnütUmente la.
verdad.l - cReslguóse entretanto el
Miniatro d.e Hac1enda a ltQ.uidar, con
el menor e&tra¡o poe.lble. su de&dichada. lntervenc!On en los ca.mblos.» ¿Qué mueho que acuclara a Calvo Sotelo el atà.n de dimitir cuando no erttn
todavln to.n notortas otru equn·ooaclooes auyae?», etc., etc.
Quant a !a. ¡estió del comte de Gua.dilhorce. diu el senyor Gabriel Maura
Oamaoo, també entre molles altres ccse..
•SO J)rete:..to cie lll'lldua.r la. npe·
ra proceotOee eu real1da4 a podar,
a.unque cou gran timldez el frondoso
ra.maje de las obras Púbhcas, dclette
del dlctndOl' y del Ministro de f'Omen·
to, - eUna. mejor distrtbución de. los
caUdales de que d:isponla babdalc permlc.tdo d.Jamtnuir el tmpotu !lloba de
esas obras J un 5en:;do Juridtco, de
que en abeoluto carecló, pere que PUdo aupllr con los dtctàmeaes de com·
petent.es asesores, te habrla becho ex~
cusa.r lo. rebabUltaclón de e.Igunas
conccstones cnduca.dns Y el otorgamten
to dc otras quo, sobre Ueples, cran
ademàs lesivae para el E.rarlo y perJudlcaban moralmente el r6a1men•. dncurrló el (mln1stre) •e Fomento
en pecado de tlnQue?..'\ (no menos mortal QUe el comet.ido en obsequlo SUY?
por el de .Hactenda.) cu:mdo aprobo
la construcc16n de ferrocnrrlles autleconOm1cos que estorbaron despué:s 11~
acertada. estructura de los eéstent~tl>'
cw:mdo se avtno a. sostener con \nu las J coet.oeaa tn.vecclontos a la. ag6nJca
Compadia Trarumtlè.nt1ca. Lm~ea~
para cumpllr rne alta. nues n.a ~
lee que la esta.bl.ll Ald~oadOS »
etc.»

I

la humanitat

DIMECRES, I DE MARÇ DEL

·LES LlETRES·

INFORMAC IO ·D·E l'ESTRANGER

LITERATURA DE VIATGES

Marcel Griaule, ha guanyat
el Premi Gringoire

S'estén la moda del suïcidi
amb avió

Els viatges de Sir John Simon

UN MINVO üE '23 ANYS ES LLAN·
ÇA D'UN AVIO PERQUE ES QUEDA SEI'fSE FEINA. ABANS DONA
UNA CARTA AL PILOT
Toronto, 5. - S'ha esdevmgut en
aquesta localitat el tercer suïcidi
des d'w1 avió dels ocorreguts recentment. Segons informes de la policia,
J C. Grant de 23 anys d'edat, s ha
matat llançant-se des d'un avió.
Grant comprà un bitllet per a un
avió comerrial, i quan l'aparell bav1a
arnbat a 1.500 peus d'alçària, ll iurà
una lletra al pilot I es llançà a l'espai.
En aquesta lletra, Grant explicava
que havia perdut la seva collocac1ó
i que es trobava. en una situació
desesperada. Aquest és el primer suicldi aeri que s'ha esdevingut a Canadà.

Alemanya demana que el mia
nistre anglès ajorni el viatge
a Berlín

Un jove escriptor francès, Marcel
Hi havia molt de soroll per a res;
Griaule, acaba de guanyar, en bona sl hom compta per res lo. mort dels
lliça, el Premi Grtngoire, pel seu gossos inhàbils i el terror d'un llollibre «Les flambeurs d'hommes» garret que espera el dia fent grans
Aquest llibre descriu d'una mane- senyals de la Creu.
ra brillant 1 personallssima les rmEls arbres eren sense fulles i les
pressions del seu autor, copsades en prades sense hPrba, com després
A MOSCOU NO ES TRAC· viatge de sir John Slmon a Mosel seu periple a través de les re- (!o~ In~~" .. '~ rle bro~sa Núvnls rl'inTARA DE QOESTIONS CO· cou no es farà püblic fins que el
gions inconegudes d'Abls3inia, espemmistre de l'Exterior tomi de BerMERCIALS
cialment 111. provincia de Godjam
lín, encara que és possible que el
dels
Cambra
la
En
5
Londres,
Cal creure que l'actualitat que avui
Comuns el diputat conservador, sir que vag1 a Moscou sigui el mimstre
dia usdefruiten les interessants reWilliam Davidson, preguntà al Go- del Segell Privat, Mr. Anthony Eden,
gions de la llegendària Etiòpia, a
vern si el ministre d'Afers Estran- que acompanya sir Simon a Berlin.
¡¡oroexterioritzacions
les
causa de
gers, su Jol1n Stmon, en el seu
llo3Cs del militarisme italià., no hauA BERLIN DEMANEN L'A·
vi3tge a Rússia, tractarà amb el
rà. inflult gens en l'adjudicació del
JO RNAMENT DEL VIATG E
Soviètic dels problemes coLa Cambra belga ha conce- Govern
premi, confiat ai criteri de personaPERQUE HITLER ESTA
mercials pendents entre ambdós p:ulitats tan rellevants com les se•ALALT
sos. Digué que entre Rússia 1 Anpoders
de
perllongació
la
dit
gUents:
Berlin, b. - El ministre d'Alers
glaterra ex1stia un tractat de comerç
Marcel Prévo.st, de l'Acadèmia 1 '
al Govern
¡ que ~ls conservadors estimaven com Estrangers del Reich, von Neurath,
Francesa, president del Jurat; Hen- J
ha demanat a. l'ambaixador d 'AnBrusseHes. o. _ .e;n la sessió d'a- · insuficients.
rt de Régnier 1 Abel Hermant, de
questa tarda de la cambra. fou apr<>- , Sir. John Simon contestà que no glaterra a Berlin que soiUciti del seu
l'Acadèmia Francesa; Roland Dor- I
l'ajornament del viatge de
Govern
vat el projecte de perllongació dels s haVla parlat de res en aquest sengelès, d.e l'Acadèmia Goncourt; Ren- ¡
slr John Simon a aquesta capital,
tit.
per
Govern
al
especials
poders
r1 Béraud, E. J. Bols, Pierre Bonarfixat per al dijous vinent.
vots contra 53 i cinc abstencions.
di, Francis Carco, Paul Chaok, FranLa causa de la solhcltud és que el
ES POSSIBLE QUE A RUS·
cis de Croisset, J. Kessel, Jacques
SIA HI VAGI ANTHONY Führer es troba malalt, a conseQUE
ESPANYOL,
MISSIONER
UN
de Lacretelle, Gil.briel de La Rocheqllència d'un fort rerredat que soEDEN
ERA PRESONER DELS COMUNIS·
foucauld, Maurtce Larrouy, André
XINESOS, EN LLIBERTAT
5. - S'insJSte1X que la freL'< des del seu retorn de SarreTES
Londres,
Maurois, Paul Morand, Raymond
Shanghal. 5 - Després de tretze declSló oficial -sobre el presumpte , bruck.
Recouly, Georges Suarez, Henrt Tormesos de captiveri ha estat posat en
1'63, H. de Carbucola, comtessa de
llibertat P.l missioner catòlic espaChambrum, Plerre Benoit, Maur1ce
tat agreujades les responsabilltf\tS
nyol P. Bravo, natural de Valèncm.
pekobra, Henri-H.obert i Paul Re- I
del Paraguai, no ja sols com a re3El P. Bravo, que es troba en perfecboux. Creiem que una llista aixl és
ponsable d'haver originat la guerte estat de salut ha marxat a la
una ~rantia. La votació va donar
BOLIVIA DEMANA L'APLI- ra, sinó com a. autor de la seva conmissió catòlica de Fing-Fung, en la
ORIAULti
MARCEL
aquests resultats:
CACIO DE LES SANCIONS tinuactó.
provincia de K!ang, on residirà en
Primera volta: M. Griaule, 10 vots; sectes venien continuament del ~'-vrd, el
success1u.
AL PARAGUAI
M. Clarisse, 6; M. Espiau, 4.
davallaven 1 repartien cap el Sud.
Durant els tretze mesos, el P. BraEL GOVERN ARGENTI HA
La Paz, b. - Hom afirma que el
Segona volta: M. Griaule, 11 vots: emportem-se'n dms tri.lon3 de ven- vo ha estat presoner dels comunisDIT QUE NO HA APLICAT
Govern de BoliVla demanarà l'apl1M. Clarisse, 7; M. Espiau, 2.
tres tots els camps del districte. Els tes xinesos.
caclò de les sancions establertes pel
ENCARA MESURES CON·
com que eren vint els votants. la corbs i els simis, abans del nou vol.
majoria. absoluta l'atorgaren a Griau- se n'aprofitaven fins a no poder El DESGLAÇ MOTIVA LA INUN· Pacte de la Soc1etat de les Nacions
TRA EL PARAGUAI
contra el Paraguai.
le els seUB 11 vots. L'adjudicació va més.
DACIO DE L'ANATOLIA
Aires, 5. - El Govern ha
Buenos
BoliVla fonamento. el seu aHegat
tenir lloc 1'11 de febrer.
Estamb1.1l, 5. - Les inundacions
¡I dir-ploraven les dones-<.ue hi
•••
ha paisos pagans on la gent emple- provocades pel desglaç a les altes o, fa vor de les mesures punitives con- manifestat que no han estat adopQuedem que tot tnolina a creure na els seus rebostos de llagostos fre- muntanyes 1 per les intenses pluges tra el Paraguai -consl¡¡tents en la tades encara noves mesures contra
que el Premi Gringoire ha estat ad- gits!
d'aquests dies, s'estén ràpidament ruptura. de re!acions dlplomàtiques el Paraguai. El Brasil ha donat la
Judicat amb estricta justicia. El
La fam, doncs, pulveritzava _es per una gran part d'Anatòlia. La ciu- I financeres dels mebres de la Lliga seva conformitat a. aquesta actitud.
triomf de Griaule damunt M. Henry contrades e.mb núvols d'insectes, a tat d 'Uchak està completament amb el dit pals- en el fet que f<>- En un interviu concedit pel presiClarisse 1 M. Marcel Espiau, no sem- través dels quals els infants guaita- inundada. Com que la pluja per- ren violentats els fortins bolivians dent de Xile. senyor Alessandri. ha
bla pas fill de cap favoritisme. Mar- ven el sol de maig, auriolat d'or per sisteix, hom tem fonamentadament indefensos a mitjan juny del 1932 manifestat que tractarà. de persuacel Griaule ha escrit un llibre in- tantes ales lluentes. Era tan formós que les inundacions s'esteng-uin en- Demostra amb documents d'origen dir l'Argentina i altres nacions a
teressant, viu, atraient, suggestiu. l'espectacle d'aquest cobricel !'norme cara més, i que agreugin considera- paraguaià, avalats amb la firma de fi que contribueixin a posar terme
Aquesta ~ la unpressió que en cop- de lluïssors daurade3, que valia la blement la situació.
persona!itat> po!itiques i homes d'es- a la guerra del Chaco, bé mitjansem a trav~ de diverses critiques.
tat. la. gestació de la guerra i el çant negociacions o bé 11er forca
TREBALLA·
QUE
OBRERS
CINC
els
contemplant-lo;
cegar
de
pena
eLes flambeurs d'hommes», doncs infants no se n"estaven pas, mentre
Ha afegit que Xile 1 l'Argentina són
seu llarg perlode de preparació.
no wcarrimaran la susceptibilitat de les mares. amb les dues mans creua- VEN EN UNA VIA, MORTS PER
Estableix que el Paraguai, per pri- les nacions més intere3Sades a adTREN
UN
llingú
d
1
Melun <França), 5. _ Un tres ex- mera vegada en la història de la quirir aquesta responsabilltat.
Griaule va fer la seva expedició. es darrera e bescoll, baixaven la
ha atropellat una brigada d'o- Societat de les Nacions, es troba en
prés
~esolació.»
~;
senyal
en
testa
sota
1929,
el
1
1928
el
entre
any,
d'un
presència d'un membre que. haventels auspicis del MiniSteri de l'EduAquesta és la tònica, punyent i brers que treballaven a la via. Cinc se negat a tota solució pacifista, decació Nacional. El seu objectiu pri- exacta, de la prosa d'aiguafort de d 'ells han resultat morts.
c~arà la guerra a Bolivia tot vioHA ESTAT TROBADA LADY
mordial, la missió que abans que Marcel Griaule. Es m :t interessant
La causa de l'accident ha estat Ja lant l'article 12 del pacte.
YOUNG
cap més 11 fou confiada, va ésser que, de tant en tant, surtin homes intensa boira regnant.
S'enumera que fou el Paraguai
l'estudi dels costums, la religió, la
Livingstone (Atrica), 4. - Els acel que féu fracassar constantment
SEVA
LA
1
BORBO
DE
JAUME
fatii
perills
enfrontin
que
ell
com
màgica, la tècnica 1 les arts dels
ALS BALCANS totes les gestions pacifistes amb la roplans tramesos pel Governador de
abissinis de l'interior. Sorprèn agra- gues, i sa?en, després, f~r-nos-en ESPOSA ANIRAN
de Borbó 1 la seva actitud intransigent 1 es pun- Rhodèsia del Nord per tal de trobar
Jaume
s.
Roma,
extr~
bus
a
un
fet
havia
S
pa~iceps
dablement la «dificil» facilitat amb
amb direcc1ó tualitza, amb referència a. la Lli- l'aparell de la seva senyora, Lady
sortit
han
esposa
seva
ps1literatura
pretesa
la
de
ordinari
què el narrador escomet tota mena
la se- ga de les Nacions, que el Paraguai Young. han aconseguit el seu ohvisitar
de
tal
per
Londres
a
cendues
d'embrutar
capaç
cològica,
de temes, dintre el pla traçat, i ens
rebutjà l'informe de la Comissió jecte.
hi familiaritza, àgilment, 1 sense tes pà.glnes ass~bentan~nos de , les nyora. Victòria. Després, la parella destacada a Buenos Alces, la. qual
Lady Young, que volava en comemprendran el viataJ>rofundir-hi en excés. Aquesta des- reacc10ns d un P.-rfecte tm.J~ 'L. con-¡ de recent casats.
obr1r alguna ve~ada de ge de noces a Egipte 1 Grècia. Pr<>- proposà un pia per a la pacificació panyia de l'oficial metge. Kerby, de
linboltura en el maneig de les més vé, repetim.
Vivingstone a Cusake, es va veure
bat a bat les fu,e.:t~~ i JlUa1tar des bablement visitaran altres països del Chaoo.
enrevessades matèries narratives no- d'elles
Es fa notar que també el Para- obligada a aterrar. i bo pogué fer
dramatisme autèntic dels balcànics.
Jnés es troba a l'abast de l'observa- cam1ns el
del món
guai rebutjà. les recomanacions de la Rfortnnt~dament en un lloc on no
dor sòlidament assabentat. Aquell
Molts han estat, d 'ençà que exis- AVIO QUE TOT VOLANT TOPA Lliga, fetes el 24 de mntembre i ei es troln la tet:rible mosca tsP-tse.
que no coneiX més que les cobertes teix
els homes eminents
14 de gener, coo& que donà lloc a o del somni.
AUB UN AUTOMOBIL
d'allò que descriu, sense adonar-se'n, que literatura,
han conreat amb èxit aquest
Els automòbils tramesos per tal
Tànger, 5. - Un avió de la com- les' .:aancblns teériques .referents a
s'entolla quan menys s'ho pensa. gènere,
per
Herodot,
per
començant
d'armes, que ha es- d.e recollir Lady Young i el doctor
Aixi ha pogut dir, amb molta raó, anar a parar, a traves de Maroo panyia de Latecoere ha topat amb l'embargament
avancen lentament ja que
Kerby,
'ianuna
com
Bolivia
a
tat apreciat
el cr!tic Edmond Jaloux-que no pa- Polo, al nostre compatrici Domènec un automòbil. sobre el qual volava a ció
contra el Paraguai. Per per l'espessor de la selva és precis
lesa. certament, jalusia-que «aques- Badia, el famós Ali-Bey. ¿Quan sor- poca alçària. Tant l'avió com l'au- últimmoral
hom posa de relleu que ei anar abans obrint carni per als vehan quedat destroçats ; peta manera de contar és la que dis- girà d'entre nosaltres un h ome ago- tomòbil
els conductors han resultat rne- Paragull.l ha tornat a. rebutjar les h1cles, que tardaran dies en recórt;imula menys el buit del pensament sarat al qual puguem donar un pre- rò
sos.
rer les BO mllles que els separen
recmnanacions de la Lliga en el
o de l'observació quan una o altra
com a Griaule i dedicar un carL'avió navla estat realitzant exer- de febrer darrer. L'actituq del Pa- de l'aparell.
fan fallida». El domini del tema, so- mi
cicls d'acrobàcia damunt la ciutat, raguai davant les recom~naclons de
Els aeroplans que nan localitzat
ta tots els aspectes imaginables, per- rer com a Badia?
i l'accident es produí quan retornava l'assemblea confirmen de manera · el de Lady Young, han llançat a.
F.
met al narrador condensar en fraa 1aeròdrom.
manifesta la forma. -en què han es- 1aquesta sacs amb provisions.
tiCS curtes una enormitat de suggerències i fa que la prosa emani ferma i alhora flexible; prosa de 1~
I se n'anà, satisfet, sense dir tan
«Si en la evolución del satèlite deis tresors a ella confiada, insereix
mina d'acer. Allò que dóna més va~t.ava uu rua Alfons Allais, el fa- sols qui era.
terrestre existiooe la humanidad y una àmplia informació de l'Exposilor a una frase és el seu contingut.
••
nos comunicasen desde allà que uno ció-homenatge al pintor Pere Borrell
Si n'està òrfena. tota p,alanura d'es- mós contista francès, en un cafè de
Paris es('Oitant un jove principiant
Interrogat certa vegada D'Annun- de los ID..M famosos luneartes ba al Círcol Artistlc i de la !nstaHada
tU és SObrt'ra .
.-egrans
seves
les
de
vanava
es
que
zio sobre els homes de geni, oon- pronunclado un discurso ante la a l'Arxiu Hist.òric de la Ciutat a ho•••
De tot el que ha vist i ~ns conta lacions. Dinava amb Sarah Bern- testà:
Asoclación lunar, dic!endo que el nor de l'eximi artista Apelles MesMirOctavi
amb
coHaborava
hardt,
haver-li
sembla
que
allò
M. Griaule,
-El gem és un cas pato!ò~ic. ~ Universo pudlera. ser infinito, des- tres. D'un i altre, el Butlletí conté
colpit més fondament la sensibilitat beau, Anatol France escrivia un prò- homes de geni estan animats per un pués de todo, si el caso pudiera exi >· obres assenyaladlssimes. pulcrament
buf diví. Però molts d'ells foren uns tir como tal, el único del planeta reproduïdes en fotogravat. La resta
--dictant-U el titol del seu llibre- leg per a les seves obres ...
-Jo- va dir Allais, dolçament - necis. La gran excepció és Goethe... t!erra que tiene pruebas de metaft- del text no desdiu gens de les esés l'espectacle esfereïdor del càntic
reservat als regicides, hagin o no fa pocs dies que he rebut una lletra A Itàlia conec dos homes jus~ament slco, que es el autor de estas lineas. mentades informacions.
consumat l'intent. L'infeliç abissini del cardenal Richard, l'arquebisbe illustres, que uneixen el geni a la no estaria conforme.»
Reiterem la. nostra cordial simpaque té la mala ~..ensada d'agredir el de Paris; però sospito que la carta itlteHigència. El p 1 dr és Lleonard
Davant d'això cal creure que tot tia i admiració a la. Junta dels Museu sobirà, és convertit, per mandat és apòocrifa, perquè en el paper h1 de Vinci, a la veg'lda pintor, escul- Catalunya acudird a oir el metafí- seus d'Art de Barcelona i al seu node la llel, en una telera vivent, com ha una inscripció que diu: «Taver- tor. arquh cte, mat{'màt!c i filòsof... sic senyor Grau i, encara, que les tabilhsim Butlletí.
aquelles que, sota els catòlics Fe- na del Piamonb.
-I el segon?- p-~-..•nto\ ,., ,..,...;6~ Companyies de terrocaTTil hauran
••
lip m 1 IV, feien ~s dellcies de les
Astorat que pogués formular-se d'organitl!ar servei extraordinari.
tendres damiseHes que contemplaTaine detestava els intervius. Cer- tal pregunta, l'autor de «La Glòria»
TENIM DAMUNT
ven els autes de fe a la històrica ta vegada va rebre la visita d'un mirà el seu interlocutor, sense con•••
«Plaza. Ma.vor». Els inquisidors dels jove periodista. que volia. interrogar- testar-li.
Copiem de Diario de Madrid:
LA TAULA .••
segles setzè i dissetè varen guanyar lo llargament sobre la seva doctrio:Hace poco el Estado de Kansas
per mà els «fla.mbeurs» etiòpics que na, els seus gustos, etc.
seC'Spantosa
una
por
asolado
vióse
ha vist Marcel Griaule.
El periodista va obtenir la. següent
quía. «The GazetteJt, uno de los <liaCOllecc1ó «Els Nostres Poetes»:
El convlcte de regicidi, o tempta- resposta:
tiva de tat, és embolcallat amb tot
Acabe1n de rebre un prospecte rios que ve la luz en Emporta, ciu- Joaquim Folguera. Llibreria Ol\talò-M'aixeco a les sis del mati. Em
(le tires de musselina, xopes de ceta poso les babutxes. El paper de la anunciador. Ve de Sabadell i ens as- dad laboriosa de dicho Estado, pu- nia 1935.
Federico Males: Evolución de la
l de mel. La seva cara, llevat els ulls meva cambra és florejat. La meva. sabenta que demd, dijous, al Saló de blicó un aviso en sus col •nnas que
Filosofia en España. Edicions de «La
I el nas, desapareix sota l'embena- taula està coberta. de llibres. Tinc Te (amb frac, no P41 amb pastes/ dec!a: «Necesitamos lluvia».
por
firmndo
estaba
aviso
Este
Revista Blanca».
dura. Immediatament, hom cala foc l'honor de saludar-lo.
el senyor Jenaro Grau Salat, que.
J. J . Rousseau: LC~~ Contesfones
a la roba. i l'infeliç crema com una
segons diu, «tiene grandes pruebas treinta comerciantes.»
I l'aoomiadà.
ho
ell
Salat
Grau
senyor
el
Potser
·
Editorial Maucci. 1935.
Casa.
teia del pl més resinós. La multitud
de filósofo», c!onard una «Conferen- arranjaria.
•••
Revista Jurídica de Catalunya. Jul'ho mirai continguda per forces arUn periodista va escriure e. Ber- cia Metafísica Circulau sobre el teliol-agost-setembre. 1934.
mades, 1 'home encès crema sol en- nard Shaw indicant-li que tenia un ma de palpitant actualitat, «Cuarta
Jnig d'un ample cercle. En el cu gran desig de oarlar amb ell Al parte del pensamiento de la medi- PUBLICACIONS REBUDES
-que M. Griaule ha vist pels seus
taclón de la leyenda del gran libro
BUTLLETI DELS MUSEUS
Ulls i sap relatar amb impressionant
Don Quíjote de la Mancha».
D'ART DE BARCELONA. En aquesta Secclo donarem
brillantesa., les flames ultrapassaren
EL desenvolupament del tema aniMarq del 1935.
compte de tots els llibres deia
els ctne metres, la qual constatació
rd precedit de vint-i-<los apartat3 s<>quals ens en trametin DOS •
6os d'un dramatisme infernal. Quan
bre l'Univers, l'evolució, els porus, el
Dir una vegada més que aquest
"llplars els editors o autors
el reu resta carbonitzat, els bufons
/init i l'infinit. Vint-i-dos apartats BuUletf honora la Junta de Museus
---~~tlus.
l'apropen al cadàver i fan tot de cono són molts. A l'Administració de fóra una redundància.. Això és a
tes grotesques!.
Correus n'hi ha molts més.
l'ànim de tothom, molt especialment
Alxl mateix ens farem resso
Per a donar una idea de la ím- dels versats en matèries art!stiques.
t1e totes los publicacions perlò·
Farem bC de copiar, textualment,
portdncia de l'acte copiem la declaEl número d'aquest mes, ultra la
~- •.,s oue ""'' '" a la nostra
P.tdaccló.
t,ms fragmen·ts del sensacional reporració finat que ja el conferenciant secció que reporta les activitats de
tatge literari de Marcel Grlaule:
en el prospecte de referència:
la Junta en l'ordenació i retolació
uLa fam, companya dels llagostos,
eomreia. a tots els C61'1li.ssers, 1 buidava. els flancs de les bèsties que no
es nodreixen pas de carn morta. Els
gossos rondaven entorn dels parcs
¡uaitant els animals com si estigues..
ein pròx.lm.s a rebentar; una alegria
eorda es gronxava. en llur veu quan
deixaven entendre als estranys que
l'apropar-se a les cledes era m~ que
tna1 interdit; llul'8 cors estaven tan
~
~
~-·
lnflats d'esperança com els dels bomes en vigilles de les festes de PasSHAW
BERNAÀD
qua.
De fet, cada nit, hi haVia entre
els gossos lluites terribles, l'objectiu cap de pocs dw" Vil ¡·cor, 'a resposde les quals era el privilegi d'ésser ta del gran humorista. Deia aixi:
«Tindré molt gust de parlar amb
el primer a. arrencar la mamella
d'una vaca morta, boci de reina. vós. Veniu aquest vespre a sopar
Cada nit la solució dei mateix pro- amb ml Us espero. Jordi Bernard
blema commovia la vall; es donava Shaw.»
La lletra estava datada en un lluuna carronya ...
I els lladrucs s'acumulaven fins al nyà i amagat recó de França.
••
cUa, secs l violents, com ~lop de
Estava Rudyard Kipling al seu escavalls dins la ferralla.
criptori corregint unes proves quan
U comunicaren una visita. El criat
féú entrar els visitants: un nordamericà i els seus dos fllls.
-¿Sou vós el senyor Rueiyard KIpling?
AUTOG.H.Al''l:l, DIBUIXOS
-S!, senyor. A qUi tinc l'honor... ?
AQUARElrLES
Però el visitant, sense contestar-U.
l el mes I.Dlportant assortunenL
s'adreçà als seUB fills 1 els digué:
de G RA V ATS de Barcelona
-¡Fills meUB, aquest és Rudyard
Kipling!
ExpoSICIO 1 venoa a preus In·
Després, mirant l'escriptor, que esversemblants a
Poseuwvos-hi en contacte. Dem_an~u cartells de propaganda i butlletins
tava astorat, va preguntar-li:
MElH.UPULlrA~A
-¿Es en aquesta taula on vós esde subscripCió a l'Administració
criviu els vostres llibres?
Llibreria vella 1 Nou
-Si- contestà l'escriptor.
canuda, 31 lOaJ.X.OS Saia Mozart¡
-Fills meus!- tornà a dir el JanqUi-. Aquest ~ Rudyard Kipling!

El terrorisme a Cuba
SET BOMBES A GUANTA•
NAMO 11 DOS NENS FE·
RITS
L'Havana, 5. - A Guantanamo
han esclatat set bombes. Dos infants
han resultat ferits 1 el consolat de
França ha. sofert desperfectes, per
bé que de poca importància.
AL DEPARTAMENT D'ES·
TAT DELS EE. UU., NEGUEN QUE INTERVIN·
GUI EN LA POLITICA IN·
TERIOR DE CUBA
Wàshington, 5. - El departament
d'Estat ha fet pública una declaraCió en la qual es desmenten els informes circulats segons els quals el
Govern del6 Eltats Units afavoreiX
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Prepara la seva aparició
per a ben aviat
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A Viena anuncien que la ger
mana de Hitler no ha estat
detinguda
Viena~ 5. - El «Sunday Dispat \..
de Lonares, acaba de publicar c•.,
manifestacions d'Adolf Hitler enm¡es
quals s'atribueix al «Führen l'at•:...
mació que la seva. ~mnan
dent a Viena., havia estat de~~
per les autoritats austriaques ""
La policia. vienesa ha d ·
energlcament tal afirmaci~~'!.~\
mant que la. senyora PaUla 'Biti'
germana d'Adolf Hitler, viu al ~r!
de la Schonburgstrasse, de Vi,.n• u.J
tercer PIS de dita casa 1 en un~.~
pis. Es soltera. i cada. més re ..t
seu germà una quantitat equtfa1del
a 500 francs. Mal no s'ha lllJn ent
en polltica m ha tingut el mé3~uit
,_.tlt
tracte amb la policia.
S 'especitlca per altra part
un petit llogaret de l'Alta 'A~~J,!l
reSideix un cost de Hitler anom....
nat Schnudt, natural de BraunaeAquest cosi sollicità a. Adolf .lliti~
la tramesa de la suma necessàr1
per a l'adquisició d'un uniforme de~
S. A. oue el «Ftihrenl 11 denegà..

El Govern italià vol crear
l'Alt Comissariat èe les posi·
cions d'Africa

61
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MENDIETA
PreSident de Cuba
la participació d 'alguns partits polftics i l'exclusió d'a:tres en les eleccions nacionals de Cuba J que volgué reemplaçar l'actual Govern provisional per un Govern constitucl~
nal.
El departament d'Estat assenyala
que el Tractat cubano-americà del
29 de maig del 1934 aboll les reiaclons especials que anteriorment existien entre els dels dos pai'so!¡, i
afegeix que el nou Tractat posa de
relleu de manera. cRte~ròrica que els
Estats Unita no s'immisceixen directament n1 indirecta. en els assumptes politics del poble cubà.

Ha estat dissolta la Cambra
hongaresa
Budapest, 5. -

Ha estat dissolta

la Cambra dels Diputats.

• • •
lludapest, 5. - El decret de dissolució de la Cambra, llegit avul.
ha produït gran disgust als partits
d'oposició.
Quan es llegia el decret de l'almuall Horthy els grups parlamentaris d'esquerra, especialment els social-demòcrates, han expre:;sat vi<>ientament ia aeva. protesta.
D'acord amb la nova llei. electoral,
el nou Parlament ha d'é3ser elegit
dlns de 3 dies i el vot serà públic,
mentre que els socialistes volien que
fos secret.
Després de la dissolució de la
Cambra s'han reunit trenta diputats del grup de Bethlen. Han discutit el pla de propaganda electoral
per al nou Parlament i han acordat
la rormació d'un bloc que s'anomenarà. de «Protecció a la Constitució».
El comte Bethlen ha anunciat la
seva retirada del partit a què pertanyia fins ara.
Quasi tots els grups parlamentaris han celebrat reunions amb el mateix objecte, però llurs llsrussions
no han ctonRt lloc a les escenes violentes que s'han registrat en les del
grup de Bethlen.

Roma., b. - .tia estat presentada
a la Cambra italiana un projecte
de llei que dispose. la creaCió d'un
Alt Comls38rlat per a les PQ6sea..
s1ons italianes d'Eritrea i Somàba.
Aquest projecte ha estat declafai
de gran importància a. causa de la
necess1tat d'unificar la. politica 1 lee
activitats militars en aquells dOll
territoris d'Africa.
L'alt comissari que sigui nomenat,
segons la llei, tindrà tots els PDdera
que té l'actual governador general
d'Eritrea.
Hom suposa que el primer alt com.issari serà. el general De Bono, exmlnistre de Colònies.

El Director del Banc del Reich
diu que és una qüestió de
vida o mort per a Alemanya,
el recobrament de les
colònies
Berlin, G. - En el d13curs pronun.
ciat ahir pel director del Banc del
Reich. en un acte organitzat peia
nazis de Leipzic en un dels palaus
de la Fira, ba. dit que la qüestió ~
la reversió de lea colbnies que ell
foren preses després de la guerra él
una qüestió de vida o mort per al
Reicb.
El doctor Achacht ha dit que let
colòrues eren indispensables per a
Alemanya per tal de proveir-se de
llurs productes, especialment de comestibles.

S'estima que la demanda
feta per Mac Donald a Lloyd
George és la preparació de
l'entrada d'aquest al Govern
Londres, 5. - ~ cercles politica
diuen que la. pettctó de coHaboracl6
feta pel Govern a DaVid Lloyd Oorge per a resoldre el problema de
l'atur forçós· ~ el preludi d'Una inVitació a l'esmentat senyor perqu6
participi en el gabinet anglès.
Lloyd Gorge prepara activament
tots els detalls que l1 ha. soll.icltat
el cap del Govern sobre problemes
econòmics i especialment sobre l'atur forçós.
.,Hom creu, però, que David Lloyd
George no participarà. en el Govern
fins a. les pròximes eleccions.

ALS EE. UU. NO TROBEN EXA•
GERAT ~AUGMENT DEL PRE~
SltPOST DE DEFENSA D'ANGLA•
TERRA
Washington, 5. - Als cercles oli·
cials americans, es diu que la declaració del Govern anglès sobre la n&cessltat d'augmentar els seus armr.ments, que l'elevació del 10 per 100
en el Pressupost de Defensa de l'Im·
peri britànic els sembla una cosa mo..
derada.
La Cambra francesa
Malgrat tot, les altes personalitatl
de Washington s'abstenen de comenAPROVA UN VOT DE CONFIAN· tar el Llibre Blanc anglès, ja que
creuen que aquesta qüestió ~ purt.ÇA AL GOVERN
Paris, 5. - En la seva sessió d 'a- ment interna d'Anglaterra i en I&
questa tarda la Cambra dels Dipu- qual no poden immlscuir--se.
tats Inicià ei debat sobre la. totalitat del projecte d 'acords orotesslonals
El cap del Govern. senyor Flandin,
ha pronunciat un discurs en defensa del projecte l ha acabat anunciant que depositava en ell la qüesAUDIENCIA
tió de confiança. Efectuad!l la v<>tació. aquesta fou favorable a l'a·
provació del projecte per 333 vots
UNA VISTA INTERESSANT
contra 154.

La Justícia.

FLANDIN EXPLICA lA
IMPORTANCIA DEL PROJECTE SOBRE ELS A•
CORDS PROFESSIONALS
Paris, 6. - En el seu discurs d'exposició de l'ab~t del projecte sobre
acords profes3ionals. aprovat totalment aquesta tarda, el cap del Govern, senyor Flandin, que ha estat
aplaudit per diversos sectors de la
Cambra, ha posat de relleu que aquest projecte suposa únicament un
element de la sèrie de mesures que
el Govern ha !et adoptar J seguirà
proposant, per tal d'aconseguir el
sanejament de la situació econbmlca del pals.
AHudlnt a les fluctuacions de la
lliura esterlina, Flandln ha declarat que el Govern francès no té oo.p
intenció de renunciar a la. polltice.
Ha afegit
d'estabilitat a França.
que, contràriament a això, s'aferma
cada cop més l'opinió que l'estabilització permanent de les monedes
és una condició indispensable per a
aconseguir el ressorl!iment econòmic.
Ha acabat dient que en el programa econàmlc de l'actual Govern figuren primordialment els postulats
de l'esta.b111tzacló de França mitjançant l'estabilització del CTèdit públic.

Un homicidi comès a Anvers

El pretendent d' Austria fa
publicar unes seves cartes
en les quals s'ocupa d'afers
interiors del país

A la Segona Secció de l'Audiència
Provincial ttnau6 lloc, ahir la vista
de la causa ln.stnüda. contra Elol
Abad Hldalgo, acuaat d'haver ~
sinat, junt amb un altre indivià'J.
a Anvers, un mariner anglès.
Segona el sumari, el processat, que
és espanyol, marxà cap a Anvers, ~
juntament amb Joan Josep Cambr-.
a la IIOrtlda d'Un bar agafaren Ull
mariner suec, el qual portava una
quantitat de diner, l'ofegaren amb
una corbata, l1 robaren els diners i
el llençaren al riu.
Cambra fou detingut a Bèlgica i
condemnat a vint anys de treballi
forçats. Aquests denuncià l'actual
processat, el qual, l'any 1933, rou
detingut a Espanya. Usava ei cognom de Fernàndez 1 tenia el guBl'darroba d'un cabaret de la Rambla.
El processat negà., en el momen'
de la vista, ésser l'assassl del mart·
ner suec, i referent a. l'ús del n01l1
fais. digué que ho teia perquè és d&sertor de la. Marina de Guerra.
Declarà l'amo del cabaret on el
processat tenia el guardarroba I en
donà bons informes.
El fiscal, basant-se en el sumari.
demanà al jurat que dictés un v&redicte de culpabilitat.
El defensor demanà l'absolució.
El tribunal popular, en el seu veredicte. considera que el processat
és innocent del delicte d'assassinat.
però que era culpable de l'ú.s de noiil
suposat. En vista d'aquest veredicte.
el tribunal de dret condemnà el processat a la pena de dos mesos i un
dia de presó t 500 pessetes de multa-

Viena, 5. - S'anuncia que la carta dirigida per l'arxiduc Ot d'Habsburg, pretendent al tron d'Austria.
a nombroses societats austriaques
es publicarà. dintre de breus en for:
ma d'opuscle, per una. nova societat
de publicacions, formada a l'efecte.
Les cartes, escrites durant aquests
tlltims anys, són diverses 1 es publicaran amb el títol «Des de l'exili»
L'arxiduc, en les seves cartes s•O.:
cupa dels problemes d'Austria ¡' manifesta que desitja restaurar a Austria .una monarquia catòlica i social
IIObre les bases de les doctrines del
cristianisme.
L'anunci de la publlcacló bla procbüt sensació a Austrla.

PRIMERA SECCIO
Escàndol I ús de nom suposat. Davant el Tribunal d'aquesta
ció, ha comparegut Mercè Bien~_::
acusada d'haver-se insolentat ¡uu.v
els guàrdies, en voler, aquests!_~;:
tar-la a la Delegació per un ~
dol que produi. A més a. més, ft4el'"
cè Blenedet en arribar a. la l)e)eP'
ció, agredi e1s aHudits guàrdies i a~
nà un nom suposat al Jutjat.
El &cal, després de les proves. 1
per haver-se demostrat que es~!
beguda. en produir-se els feta, _..cament S06tingué l'acusació ~ : :
licte de nom s-uposat, per la q
1 111
~la d ~~~nr~~t p~:ee:~~ multa.

ser

la ltumanltat
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FIGURES DE HOLLYWOOD

FIGURES I REPERTORI DE LA
COMPANYIA <NOSTRE TEATRE »
Per al proper divendres, dia 8, s'a ..
mmcla el debut, al Teatre Espa..
nyol, de la . Companyia Valenciana
de Comèdies de cNostre Teatre».
Heus aci la llista de la companyia
l de les obres:
Actrius : Baeza, Pilar; Calvo, Empar, Campos, Ellsa; Garcla, Africa:
Martf, Pllar; Paacual. Anita; Revert, Empar; Sanmartln, carme, 1
Sànchez, Llutsa.
Actors: Bru, Ernest, Bartua!, Robert; Espt, Jull; Frontera, .Joan;
Gómez, Eduard; Martí, Josep; Ortega, Adrià; Sanchia. Enric, I S~
rlano, Salvador.
Repertori: «La vida és alxlna», un
acte de Miquel Tallada; «El tio lla n ..
da», dos actes de Joan Bta. Melià;
«L'home de les cares», dos actes d'Enric Beltran lxofer autor); «Això és
una desgrasia», un acte de German
Marco; «De la terra del gancho:t, un
acte d'Enric Beltran; «Marit un
quart d 'hora», un acte de Daniel Gar..
rido; «La son de Valdivia», un acte
de Josep M.a Garrldo; «Ya sóc lllu·
re», dos actes de Joan Josep Alca.z;
«Una bona llisó», un acte de Carles
Quevedo; «¡Quina lluna de mell:t,
dos actes de V. Vidal Corella; «Llum
de vida», un acte d'Alfred Sendin
Galiana; «Voler als fills», dos actes de Llufs Mn.rti; cEl Duen de de
Saragossa o Els hereus del tlo Pere», dos actes de Josep M.a de Ja
Torre i Miquel Ta.llada; «També els
homes plorem~. un acte de Manuel
Soto Lluch ; «Dos mtllons de ~sse
tes», dos actes de Llufs Fernandez
i Germà Marco; «La més guapa del
taller», un acte de Ramon Tomàs
Sànchez; «Pepico València», dos actes de V. M. Car~ller i V. Vidal,
mUsica. del mestre Roglà; «La mecanògrafa», dos actes; «El rey Pepet», dos actes de Josep M.a Juan
Garcia. i Alfred Mnrtl, música del
mestre Martinez Ba¡uena; «Mlss Ka.
kau». un acte de Lluls Martf l Serneguet, música del mestre Toko; «Els
rels de la marxa», un acte de Lluís
Bernat, música del mestre J . Gómez; eLa locura soltu, un acte de
V. Vidal 1 J . Torres, música del mestre Espert Morera; «La. porta fal·
sa», tres actes de J . SOler Peris; «El
fula no de la Conxa», un acte de V.
Miquel Carceller; «Cansonera valen·
ciana:t, un acte d'Estanislau Alberala; cEla tres novtos de Toneta», un
acte de R. Martf Orberà.; cvunc
besarte», un acte de Josep Joan Al·
caraz; cOe tot té la culpa el PichiJ,
un acte de Francesc Comes, t «Les
chiques del bania», dos actes de J.
Soler Perls.
La Companyia de «Nostre Teatre»
debutarà a Bo.rcelona amb l'estrena
de «També els homes ploren». un
acte de Ms.nuel Soto i de c¡Quina
Uuna de mel!», dos actes de Vidal
Corella.

Es diu ...

Viva Villa!

Sa ló CATALUNYA

él
al

leo

a

de

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIMEC,RES
7,16: l?rlmera edició de <La Paraula>, diari radiat do RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyala horarta de la Catedral. - Lliçó de ilmnts radiat, a
càrrec de 1& Federació do Oimnà.stlca.
8,2Q: se¡ona edició de eLa Paraula>. diari radiat de RADIO BARCELONA. - Dlscoa.
9: senyala horarla.
servei
u: senyala horaris.
Meteorològic de la Unlvo1"8ltat de
Barcelona.

NATACIO

ELS CAMPIONATS D'ESPANYA
D'ESQUI

CICLISME

Mary Bernet va batre
el rècord d'Espanya
dels 400 mts. dors

El castellà Ricard Arche
guanyà la prova de descens

La XXIII Festa del
Pedal

La prova de descens que forma
Novament les nostres entitats ci·
part del Campionat d'Espanya d'Es- clistea organitzen la clàsica diada
que Mercé Nicolau ha fet un
qui que aquests dies es celebra al del cicllsme t>ràct1c iniciada fa 22
vtaÏge a Madrid.
En el transcurs de la quarta jor- Pirineu català, sota l'organització de anys a, St. Cugat del Vallès. Conque. durant la seva absència,
nada del Concurs d'Hivern que ve
vocades pel Comltè do la u. v. E.
c~eï'paper que lr.terpretava en t~. La
celebrant el O. N. Barcelona tingué
a Catalunya, es reuni;.·en a l'estat;..
aenyoreta oest» H n'ha encarregat
lloc l"Intent de rècord dola 400 m.,.
ge de la Penya Clcl\.;t=\ Clips ds se-.
Marta Font.
tres dors a càrrec de la coneguda
güfmts delegats per tal>, d acumetre
que aquesta estudiosa actriu ha
nedadora del C. N. Atlètic, Mary
l'organització do la XXill Festa del
i&t moll ben acollida pel públlo
Pedal.
Bernet. L'esmentat rècord estava ac~~bltu&l al teatre de la Rambla deiS
tualment en posessló de Castella, d~
Delegactons: Josep Marro. Comi:'
Estudis.
tentat per la nedadora M. Aumacetè Regionel do la U. V. E.; Joan B"J·
MIGDIA
de
marca
la
amb
Canoé,
del
lle.a,
reda, S. C. Català; Josep 'JlladD12: Senyals horaris. - Secció Femiu, 8. O. U . E . Bans; Manuel .Her..
menina. - MÚ31ca selecta en discoe:. 7 m. 28 s. 2-10. Des de fa algun temps
aquest rècord estava absent de nosrando, s . v. Hostatrancs; Antoru
altres i tant és alxi que tampoc no
Amat, 8. C. Montju!c¡ Cristòfor
EMISSIO DE SOBRETAULA
Qb1ol, U. C. Barceloneta; Ramon
teniem rècord de Catalunya. Calia,
13: Senyala horana.
na. assaltat les fortaleses ...
Pons, S. C. Bétulo; Joaquim Rose13,15 : Segon acte de «Las doce en doncs, en cas de no resultar positiu
ha vençut els sew: enemics ...
lió, P. O. Andresense; Joan Roure,
punto», d'Arniches, per la compa- l'esforç per a. rebaixar l'actual rèba rendit les dones ...
U. O. Sagrera St. Andreu; FI rennyia del teatre Romea. - Programa cord, establir-ne almenys un de CaHA CONQUISTAT EL PUBLIC
ci Pons. P. C. Poble Nou; Josep >elde discos variats.
talunya que fos digne del d'Espanya.
PEOOY PEARB
fa, O. O. Colomene; Balvador Cas-13,55: Secció Cinematogràfica.
Ona esperança sorgi inesperadaloells C. C. Gràcia; Artur Mont!ort,
14: eLa Paraula». - Emissió de ment en l'horitzó de la natació:
A. C. Oraclenc; Amadeu Rodos, O.
les dues de la tarda. - Informació Mary Bernet. I aquella iHusió que
AL FOMENT AUTONOMISTA
C. Barcelona; Joan López. P . o.
de Barcelona. - Actualitats teatrals tot.s nosaltres, els amants d'aquest
CATALA
l musicals.
Clips; Francesc Puig. A. C. Samsaludable esport, portàvem dintre
botana; Faustt Ferret, O. o. E SaOB
14,30; cButlletf Oficial» de la Qe. nostre volent-la veure realitzada, de
esgota cada dia. les localitats a
'
I Llu!.• Conals, E. c. Les Coris.
neralitat de Catal-.mya. - Sumari sobte es produL En el nostre anteEstrena de «L'altra veritat>>
del nüm.ero publicat avui. - cEl fet rior comentari fèiem constar les des·
Posat • dl.Jcussió el lloc a celevou- tacades qualitats que posseeix l'es..
del dia», per Joan Alaved.ra.
brar enlluam la ..l'tan manlfestacló
Diumenge vinent, al Foment Autotinuacló de les Actualitats. - Borsa mentada nedadora. La fe 1 voluntat
ciclista. "" d<!li delegats dlg-Jé han omista t:atalà <Saló Garcia Herp
J-b.
A
cE
de
treball
de
ver rebut 1Ddicacions en el sentit
que posa en els seus entrenaments
nàndez. 113) i a càrrec dei Quadro
que s·escouts Mataro, però per una..
15 : eLa. Paraulu. - Emissió de l'han aconduït a un èxit positiu com
lloo
tindrà
Cinto,
Mossèn
Escènic
Vist l'èxit extraordinari. es des· l' es ~rena de la comèdia dramàtica
lea tres de la tarda, - Directament el que aconseguf ahir. Aquests en~
ntmltat de la resta de delegats, a·apatxen localitats des de les on- en
des de Madrid. - hfinisterls. - Re- trenaments efectuats a 1& piscina de
cordà po anar a Mataró de cap maVeri
Miquel
M.
S.
de
actes,
tores
ze del maU amb tres dies d'an- gés, titulada «L'altra veritat•.
sum de la cGa.ceta:o. - Sessió Ra· Sant Sebastià, que, com hom no ignera com senyal de protesta per
tlclpacló.
diobenèfica. - Discos escollits.
l'actitud del MunJclpl que ha esta.
El repartrment d 'aquesta obra serà
nora es troba al descobert, tingueblert un impost en metàlllc a tots
el següent: Cèlia, senyora Baró (E.) ;
ren lloc durant els mesos d'hivern
TARDA
els ciclistes que travessen la seva
Rosalia, senyoreta Riera (Li.) ; Rosa,
osl'aigua
de
temperatura
la
amb
regis·
d'abril
que el proper mes
16 : «La Paraula». - Emissió de
!fnla de Consums, malgrat el gest
senyora R icart; Teresa, senyoreta
dels 10 als 12 graus.
les quatre de la tarda. - Informa· ciH.ant
tri.¡:à l'estrena d'una nova obra da Borreles; Cumbrera, senyoreta Rle.
dels ciclistes de Barcelona, que fe ..
Mary Bemet triomfà, 1 triomfà
discos.
de
Programa
general.
ció
ren alU primer el gran mJtlng ci'Lluls Elles.
ra (E.); August, senyor Folc; Mart!,
ben merescudament. No solament
que es titula uApasslonattan I la senyor Permanyer; Cèsar, senyor Boclista 1 posteriorment dues festes del
18: Programa del radtoient. mateixa
d'ella
contenta
estar
pot
do'rlarà a conèixer la companyia Cia.. rreles. Direcció: Andreu Guixer. SeDiscos a petició de senyors subscrip.
Pedal. la qual cosa motivà que dei·
també
slnó
assolida,
marca
la
per
ramunt, qua actua a l'Orfeó Gra· rà estrenat un decorat del senyor Saltors de RADIO BARCELONA. - Suxessln bastants mUera de pessetes
un
Catalunya
a
retornat
haver
per
plement de «La Paraula», dedicat a
per a. caritat. A l'ensems alguns deia
olenc.
vador Prat.
que, per cert, ara qua es parla
la Secció InfantU de RADIO BAR- rècord que ja s'havia esvaït. I nosdelegats es pronunciaren en el sen.
gesd'aquesta
satisfets
estem
altres
de.. Ciaramunt, sembla que està fent
CELONA. - Rondalles, contes. contlt de treure Mataró del major núEl Teatre Francès,
ta assolida. per una nedadora que
seUs útils, etc.
'fJestlons per a muntar una temp~
mero d'organitzacions, vtsta la gran
promet esdevenir una formidable
loea·
doi
rada regular de teatre català. a I&
dos
etransmis!ÍÍó
R
:
18,35
dlticultat que representa. el pas dels
a Barcelona
tre «Calderon», de Madrid (per «E A campiona.
barriada de GràciL
ciclistes ner l'f'JUTlentadA cintat del
L'interès que existia el diumenge,
Maresme
que el teatre, en tot caw, fóra el
J-7») , del segon concert de la sèrie
Ja s'estA preparant amb tota cura
Prii1clpal, on, actualment, 01 dóna la segona sessló de Teatre Francès
organitzada per l'Orquestra Sim!ò- a la piscina del C. N. Barcelona, per
Després es torna a 1a diScussió
ntca de Madrid, amb la cooperació tal de veure actuar Mary, era exolnema.
del lloc per a la festa 1 s'acordà de
que tindrà lloc. dintre poo¡ dies, al
d'Unió Ràdio 1 sota la direcció del traordinari. Ningú no podia encermoment escollir Sabadell on tan
Teatre S tud.ium, 1 s'esper& amb ll'&l1
mestre Femàndez Arbòs. - Primera tar com aquella petita nedadora inbona rebuda ban retut als ciclistes
rècord
senyor
un
tot
batre
tentés
Schuanys anteriors.
en
{Obertura).
part: cGenoveva:t
mann; «L'illa joiosa», Debussy; d'Espanya. I, no obstant, ho aconDe moment, es fixà com a data per
AVUI, GRAN EXIT AL
cViatge de Sigfried pel Rhln», Wag- seguí i per un marge molt notable.
a la propera festa del PedaJ, el dia
26 do març.
ner. - Segona part: Segona simfo- Ja de bell antuvi portà un tren Genia en Re major, Beethoven. - Ter.. guit, que no deixà. en cap moment,
Oportuna.mt:nt es farà públic el
cera part: «Veus de gesta»¡ sobre !'o- fins arribar a l'esprint final, per
lloc 1 dies on es reunirà el Comitè
El
organitzador.
bra de F . Ramon del Va Ie lnclan, acabar la cursa ensems que grans
film
amb la. intervenció d'Angels Ottein, aplaudiments coronaven la seva gesmés
sopran, 1 Josep Angerrl. baix; Cota· ta. Amb molta o:souplesse» realitzà
XA'flaR VILARO
pos TUl Eulenspiegeb, Strauss. la cursa sense torbar-se un sol modivertit
1&111Pió d'Espanya de salts
Durant els mtermedis: eLa Parau- ment tot contemplant els nedadors
1
(Foto Puig Fal'l'8Il)
la:.. - Cotitzacions de monedes. - i nedadores situats al voltant de la
deliciós
Noticiari d'Aeronàutica a càrrec piscina, saludant a una 1 somrient a
d'Alfred Domènec Navarro, pilot altres. Aquesta indiferència envers 1& Federació Catalana d 'Esqul, no
· de
aviador. - Cotitzacions de mercade- el que estava realitzant fou proba- ha. estat de lluïment per als nostres
MIGUEL
ries, valora 1 cotons.
blement la base de l"èxit obtingut; esquiadors.
LIGERO
serena, sense cap mena de nerviosisEl primer classl!icat ha estat Rl·
NIT
I
me, amb el pensament ple d.'iHu.. card Arche, de la Federació del Cen·
Cate1&
do
horaris
senyals
20,59:
((El Nostre Teatre»
cobri la distància en 1 ml· tre. El segon. Lluís Balaguer, també
IMPERIO
draL - servei Meteorològic de la sions,
nuts. 21 tf. 8-10 i obtingué el preat de la Federació Centre. I ol tercer.
ARGENTINA
Barcelona.
de
Universitat
Andreu Figueres, de la Federació
EL RESU~TAT DEL PLEBISCIT
EN ELS
21,05 : Noticiari de eLa Publici- tftol de «rccordwomara d'Espanya.
Un primer triomf, principi dels Catalana.
TEATRAL 1: L'OBRA PUBLICADA tat». - Antologia de la Cançó, a
Els altres s'han classtilcat pel semolts que pot aconseguir aquesta joI LES DE PROXIMA API\RICIO càrrec del tenor Emili Vendrell. '
•
1El dia 28 del mes passat, va. finir Cinquena sessió: «Malgrat imPia». venisstma campiona, que comença a g!lont ordre: Robert CUnyat. de la
.... ~ue aquesta matlnadf hauran
~
el termini assenyalat perqUè els Iee- Cald.ara; COem un raig de sol», Cal- destacar en els cims mé3 alts de la Federació Centre; Jordi Monjo, de
PONS• DESALBERE8
tort(t C(I.P a València en autocar, ela
tors de cEl nostre teatre», determi- ciara; «Ah, de mt, tu t'abscondies», natació hispana. Nedadora volWlta.- la Federació Catalana, 1 Enric Ml·
tlements de la companyia da Josep director artfstlc de la companyia de nessin
l'obra que desitjaven veure Bononcmi; cNo puc desesperau, riosa 1 activa, sena de desitjar que Han, Albert Pereda. Miquel Medlna.&antpere.
teatre francès que actua a la Sala rep.resentada en el festival que, per s. de Luca.
la major P&rt de l'element ·femen! veitla 1 Maurlèl Giménez. de la Fe... què pensen arrlbU a la ciutat
El ball del ((Ràdio Club
Studlum
català-- en procurés prendre mod'el, deració centre. Segueixen altres cor·
aniversari
primer
el
commemorar
Josep
per
«Confidències»,
21,30:
del Túria, al no hi ha apanne», a
per ta.l d 'augmentar les nostres as- redors.
publicació
d'aquesta
fundació
la
de
RADIO
de
Orquestra
Carner.
Barcelona)>
lts vuit del vespre.
Interès el titol de l'obra que Pons teatral, s'està organitzant. L'obra BARCELONA: «Serenata espanyo- piracions 1 engrUixir ensems els renHom confiava en una millor clas... que el divendres debuten a «Nos· Désalbéres hagi trtat per aquesta re. que
com
homes,
nostres
dels
sificació
amb gran anima..
celebrà
es
Ahir
ha
votació
mojar
sols
on
obtingut
ha.
femenina,
natació
la
de
gles
Fa
tre Toatre», amb o:EI resbalón de la presentació. L'inteHigent o:metteur en estat «L'altra veritat» de J. M. Mi- la», A. Glazounow; Romança en
comptades figures que ahir en la prova de salta, o b6 una. ció el ball de disfresses organitza~
f'elnall, traducció castellana de «La scène» ens assegura, ple d'optimis- quel i Vergés, i, per tant, li corres- menor, P. Tschalkowsky ; «Coriolb ·destaquen
tots sobrerament coneixem. Es me- major lluita, com el primer dla en per Ràdio Club Barcelona al Teatre
(obertura), L. v. Beethoven.
"lna ha relllsoatn.
me, que aquesta segona se3S1ó ~upe. pon ésser representada en l'esmenCatalà Romea.
22: «La Paraula». - Emissió de nester força de volWltat per acon- la prova. de fona.
1
rarà l'èxit assolit per la primera,
tat festival.
Entre la gran concurrència que
les deu de la nit. - Directament des seguir uns bons resultats, ja que de
seu
el
constar
ens prega que fem
La Direcció de «El nostre teatre» de Madrid. - Sessió de Corts. - Re- cop no s'obté mat res; però és prenombre de disfresses, a les quals els
ATLETISME
agraïment a la Penosa per la ben- està realitzant les gestions adients S'J.m de les tnformactons radiades c!s no defalltr 1 que aquesta volunfou atorgats valuosos premls.
volença 1 simpatia de què han do- per enllestir l'organització de l'es- durant el dta.
El ball durà. enmig de gran ant...
tat ferma es manUngui sempre al
MES
CORRENT
DEL
17
AL
PER
nat proves en fer Ja critica del seu mentat festival.
macló, llns a mltja nit
22,15: Ràdioteatre de «E A J-b. mateix nivell procurant augmentarEn el nUmero 25 de «El n ostre modest treball, al cònsol general de
La comèdia castellana, en tres la quan s1gu1 necessari. De no ter·
França, que els d.istlngi amb la seva teatre», que ha sortit el dia 1 d'a- actes, uriginal de Jacint Benavente, bo alxf, no trobareu mat el que depresència 1 del qual reberen les més quest mes, es publica la nova pro- que porta per titol: cEl mal que sitgeu. Mary Bernet ha palesat to- La celebració del Campio· Es pot morir de fam i de fred
expressives felicitacions, 1 finalment ducció escènica del popular autor nos bacen». - repartiment: Valen- tes les qualitats que es necessiten
al pübllc en general, que amb els Florenci Cornet, «Fortitud».
tina, Rosa Cotó; LUisa, Carme Illes·
dia, 1 nos- nat. de Catalunya de Cross a la Rambla de Canaletes un
En els números d'aparició pròxi- cas; Doña Tomasa, Eltsa del Castl· per arribar on és avui
seus aplaudiments els va encoratjar
altres. després de felicttar cordial- conjuntament amb el I Camdia de Carnaval
el
publicarà
teatre»
nostre
«El
ma,
Ilo; Juana, Enriqueta Benito; Gera continuar amb la tasca empresa.
vigorós drama «Fruita verda», del mà.n, Josep S~ler; Leoncio, J~an ment a ella 1 al C. N. Atlètic, que pionat d'Espanya de Cross
l'enrepresentat,
ha
dignament
tan
pa.ssada fou trobat.
matinada
La
prestigiós autor, Millàs-Raurell, que Torres; Fedenco, Antoni Rovua;
agegut a terra, a la Rambla de Ca«L'Escena Catalana»
mQlt aviat s'estrenarà al Tea· Don Rosendo, Baltasar Banqu('lls; coratgem a continuar prosseguint el
eni
fem
carni de les més preades iHusions esnaletes, un jove que aparentava de
tre Poliorama, i la farsa d'extremaAquest& popular 1 benemèrita pu.. da comJcltat cDon Joan de Terras- Pe pe, Rafael Artú8; Direcció: Cèsar portives.
En l'Assemblea Nacional suara ce- 16 a 20 anys. Uns guàrdies de SeMonedera.
Angel
bllcació. seguint els propòsits que té sa», del nosable literat J . Navarro
J . BRAU
lebrada ha estat concedida a Cata- guretat el recolliren 1 en l'automc>.
24: eLa Paraula». - Emissió .de
de donar a conèixer el bo i millor COSta bella.
lunya l'organtbacló del I Campio- bU d'Un particular ol portaren al
BOXA
mDarreres
ntt.
1a
de
dotze
les
o e 11 e 1 o s a comèdia musical de la nostra escena, tant en teatre
nat espanyol femeni de cursa camps dispensari dol carrer Barbarà.
tormaclona.
«20th Century», on la gentU es·
modern com en antic 1 clà3Sic, en el
Què tindrà? Què no tindrà? Ela
a través. La Federació Catalana
L'EMISSIO
DE
FI
trella té un interessant doble
seu darrer número, que correspon na Catalana», podran, els primers,
als d'Atletisme es proposa fer-ho colncl· metges de guàrdia hagueren de dlagde..
vencé,
Miller
Freddie
paper
al 410, publica la. ramosa comèd1a, incorporar-la a la seva biblioteca, 1
dir amb el de Catalunya de l'esmen- noat1car que acabava. de morir
39 • Ràdio Badalona punts, el campió galès dels tada
en dos actes i quatre quad.ies, del 1 els segons- aquells que senten allespecialitat, queestà fixat, con· fam 1 de lred I
111tenir
teatreEl jutjat, es diu, practicarà lea
interpretar
a
ció
Sanmalaguanyat dramaturg-pintor
juntament, amb Ja celebració del de
Avui, dimecres. - A lea 12: OberJehu
Stan
lleugers
bres al seu abast que els facilitarà tura· .senyals horaria; musica en dLS·
seniors I neóllts, per al dia 17 del dUigèncles del cas.
... que Benet Clbrlan no marxa a tiago Rossinyol, «El bon policia».
Londres, 5. - El campió mundial corrent mes .
Els amants del teatre, tant els que la tasca, abans dit1c11, d'haver de cos. 'A les 2 ~ Música selecta. A Jea
I'Arsentlna.
dels plomes Fr1ddie Miller, en el ter... que s'ha Incorporat a la compa .. el llegeixen com els que el represen- cercar-los endebades.
2 30: FI do remissió. A les 7: Ober- cer combat que ha efectuat en el
NOUS CLUBS FEDERATS
(,La Dolorosa», en el número pas- tUra· senyals horaris; música slmtòJ'IYia dita del «olrcuito,,, en la qual ten, estan d'enhorabona. cEl bon poLa ~odoraeló Catalana d'Atletis1• hi INiballava Popeta Molia.
licis» és una cornèdli\ els exemplars sat. i «El bon pollcia:r, ara, diuen nica: A les 8 : Cotttzactana. A lea U: transcurs de tan sots deu dies, ha
1
caro·
Jebu,
Stan
adversari
per
tingut
de la qual no es trobaven enlloc-¡ clarament la importància enonne Noticies locals. A les 9 ,15: Seleccions pió del pes lleuger del Pafs de GaH.es. me ens comunica el recent lngrês
a l'esmentat organisme dels següents
feia molts anys que estava totalment que té la publicació mé3 antiga de diverses. A les 10: «JAZZJ. A lea 10,1&:
exhaurida -1 ara, gràcies a l'estorç quantes, semblants, es publiquen a Noticies de Premsa des de Madtld. Mlller h'l. vençut netament per punts. clubs: Arrupacló Cultural dol CarUNA EXPOSICIO
d'ensenit
haurà
combat
Aquest
mel (Rambla Cannel, 15 1 17) ; Club
GRAN editorial de la Direcció de cL'Esce- Espanya.
A les 10,45: FI do l"emlssló.
L'artista H. Mora acaba de putrenament a l'extraordinari boxador Atlètic Roca !Còrsega, 254) , I Untó
titulat cXX xilot.ibum
un
blicar
EXIT
de Cincinnati per al combat que Esportiva Obrera <Sants, 7, Bar Wll·
grafies de Menorca», que consti·
ha de disputar el dia 10, a Parla, son).
VI ASTA
tueix una exqU1s1da obra l'art. Tan'
13'13, arribà l's.vió amb coreu, merca en el qual tindrà per adversari el
. BURIAN
pel aeu dibuix 1 colorit com per 1"•
dertes 1 tres passatgera.
campió francès dels lleugers GU&tau
TEN IS
xecucló del gravat, aquesta obra, que
la
Bortl a les 13'21, l"avió per a To- Humery.
Nvelaoló
actualment es troba exposada a l'a,..
tosa. a.inb correu. mercaderies 1 un
còmica
parador exterior de les Ofl ~ !,ea del
passatger.
AVIACIO
de la
Blanc
Sortt a les 13'18, l'avió per a MarSoler Cabot, de Patronat de Twiame <Cc. is Catatemporada
lanes, 658), ha merescut unànimes
amb correu, mercaderies t tres
VAIXELLS ENTRATS celona», amb passatge 1 càrrega ge- sella
retorn
ologU.
en
passatgera
homenatge
a
íntim
sopar
Un
Palma.
a
cap
neral,
Sort(, a les 8'10, l'aviO per a C...
De Bilbao 1 escales, amb càrrega
~
els
saludar
de
ocasió
tingut
Hem
amb
Iblza».
do
L'«lsla
VELA
ARTISTES SABADELLENCS
sablanca amb coreu, mercaderies t
general 1 de trànsit, el vaixell espade Marí Pepa Colomer
arn~
joves cdefenders» del Barcelona L.
cap a Eivissa; el quatre passatgers.
Actualment s'exhibeixen a lea ga,.
nyol cCabo Menen; d'Hamburg 1 càrrega general,
O RETI,
Pepa
Mart
d'homenatjar
tal
Per
T. o., J. M. Blanc 1 J . Soler Ca«Ciudad de Túria». amb carrega ged'art Syra (Diputació. 262),
escales, amb càrrega general i de neral,
THEIMEh
Colomer. la primera aviadora cata.. bot, que acabaven d'arribar de llur !orles
cap a València; el «Cnnnen».
les obreo dels artistes sabadellenca
DEL
D'AMERICA
trànsit el vaixell alemany «Rein- amb c!rrega
CORREU
I
anoestat
d'haver
motiu
amb
lana,
Palma·
a
cap
general,
«tournée» per L& RiViera 1 Monte.. Màr!ua Vllatobà 1 Camil Fàbregas.
hart L. M. Russll; de Palma., amb
SUD
- WERNER
menada sòcia honorària de 1'Aero carlo.
o:Vicentlca», en llast, cap a Sant
El primer exposa una vintena de te..
correu, meracderles 1 97 passatgers, el
1'\JTTERER
L'avio aeropostal de la Compa.- Club cle Catalunya, aquesta entitat
Carles.
Venien encisats de l'excursió 1 for..
el motor postal «Clud::!.ct de Barcelonyia Air-France, que sortf de Bar· ha organitzat un sopar inttm que ça satisfets dels resultats assolits en les molt prometedores 1 el segon un
na»; d'Oslo, Anvers 1 Rotterdam,
nombre aproximat d'esculturea, ter.. <RODROM DE L'AERO• celona el dia 24 de febrer, ha arri· tindrà lloc demà, dijous, a les nou la prtmera competició estrangera a ra cUltes 1 pedres. Aquestes dues examb un passatger 1 amb càrrega gebat a Rlo de Janeiro el dla 2 de de la nit, al popular restaurant Ca- la qual havien acudit. Com es recor..
... que, segons paraules de Rlve· neral 1 de trànsit, el motor noruec
NAUTICA NAVAL
pcslclons re:¡taran obertes llns el
marc¡, a les set hores, a Buenos Aires nari de La Garriga.
darà llur actuació a Monteearlo va
1Ues, sembla que Eugènia Zúffoll ha «Tam»; de Gottemburg, Tà.nger 1
Procedent d 'Estutgard, amb escaDonades les moltes simpaties amb ésser particularment elogiable, car vinent divendres .
acceptat fonnar companyia amb ell. Tarragona, amb càrrega aeneral 1 les a Ginebra i Marsella, a les 14,38, el dm 3 a les 2'50, 1 a santiago .de
Xlle el mateix dla a lea 13 hores, athb què còmpta l'exceHent aviadora, és després d'haver vençut l'eqUip suis,
... que la Zúffoll arribarà a la de trànsit, el vaixell suec «Sicilia». arribà l'avió postal alemany «Jun- correu.
PIDELASERRA
dt preveure un èxit absolut d'aquest varen elimtnar en forma brillant el
' p&nl n.:ula et proper dia 16.
càramb
mercadeCiutadella,
correu,
VELA. - De
kers D-Anal», amb
La prtxlma exposició de PldelasL'avló aeropostal que sortf de Bar-. acte d'homenatge.
DaviS.
Cope.
la
de
polonèa
«doble»
passatgers.
cinc
i
ries
«Arnaldo
pailebot
el
general,
rega
• • •
cetona el dia 3, ha arrtbat a Oaka.r
tiquets per al sopar s'expenen lA seva eliminació en aquesta pro- serra estarà constitUÏda únicament
Procedent de Madr1d, a les 12'45, el dia 4 a les 17 hores l sortl a lea a Els
... que el «Mar~villasll, de Madrid, Oliven; de Palma, amb càrrega g~
lea oficines de secretaria de l'Aero va va ésser deguda, despré.. d'inten.. de bodegons, llors, fruites 1 pelxoo.
cFokespanyol
postal
l'avió
arribà
de
Contesa»;
eLa
pailebot
el
neral,
portes.
ha tancat les seves
17'10 hores amb l'hldrlavtó «Santoo Club de Catalunya, carrer de Cla- sa lluita, a Martln Legeag-Leseur. Amb aquests elements Pldolaserra
... que fins el 20 d'abril, data fiu.· Pinatar i Torre'!lej3., amb sal, el ker 14 Ec-Aau», amb correu, merca- Dumont». per a NataL
ens dóna una pintura realista 1 per~
m. 19. principal
vencedors de la competJ.c.tó.
da per al debut de Margarida Car• llaud cCaridad~; de Sant Carles de deries t vuit passatgers.
durable. Aquestes obres ocuparan 1&
Ena 6a grat repetir des d'aquest sala del fons de Syra.
Sortí. a les 8'45, l'a vóipostal ale~Jal, en aqueu teatre actuaran dl· la Ràpita, amb arròs, el llaud «Vi·
efuslva
més
lloc la nostra fellcitadó
centi.ca~
many «Junkers 0 -A!es», per a Esr' rsos es pec~ ~ · -'3.
a.l.4 excellents jugadora que comen~
tutgard, amb escales a Marsella 1
oen a petjar-qui sap Sl sense desNAVEGADA Ginebra, amb correu. mercaderies l
DISTANCIA
vult passatgers.
avantat¡e-el camí indubtablement
AVUl, TARDA, ESTRENA
DELS VAIXELLS SORTITS
trueWicat que ha recorregut el nos.
SOrtl, a les 9'45, l'avió postal aleAHIR
man «Junkers D-Ahilu, per a Estre campió Malor. No dubtem que
aquest primer èxit encoratjarà. Qls
Fóra d'horitzó es troben els espa- tutgard amb escales a Marsella I
nostrea amics a perst.,tir sense defanyols «Ampurdàn», amb càrrega g~ Ginebra amb mercaderies.
Sort1, a les 9'45, l'avió postal esUence~~ en llur preparactó 1 a llan..
neral, cap a Palamós; l'«Arriluze»,
çar-<~o a totes les empreoes que els
amb pirita, c.ap a València.; el «Cabo panyol «Fokker 15 Ec-Aua», per a
Madrid amb correu, mercaderies 1
són resenadee per llurs innegables
Menor» amb càrrega general 1 de clnc
passatgers.
racultata.
CORTS CATALANES, 613
trànsit, cap a Sant Feliu 1 Marsella;
el «M.otomar», amb càrrega general,
M. Plgeu, pwtura
BASE AERONAVAL
t de trànsit l amb tres passatgers,
Del Torneig internacional de Ramon Calzina, pwtures l dibUlxOI
cap a No va York 1 escales, via Ve.Procedent de Roma amb escales a
VlllalobOa Miftor, escultura
Montecarlo
"'!~l..A!!:_al~~.!~ ,., 1 Iència; els alemans «Leverkusen», Gènova 1 Marsella, a ies 14'32, arribà
amb càrrega general 1 de trànsit, 1 l'hidroavió postal Italià «1-Egeo>,
;;.:;;
Mateu Balasch, pintor
Interna-Torneia
5.
Montecarlo,
nou p:\ssatgers de trànsit, -ca p a amb correu, mercaderies i dotze pasDel 23 de tebrer al 8 de aJ8lll
Tenis.
dt
clonal
Casablanca, Hamburg 1 escales, 1 satgers.
Flnal individual: Palmler! <Itàlia)
l'cAtlas», amb càrrega general 1 de
vencé Austln (Anglaterra), per 8-1,
trànsit, cap a Brerna, Anvers i esca,..
AERODROM DE L'«AIR·
8-1 I H.
les; el motor noruec «Tarll», amb
FRANCE»
Flnal doòlea mlxtoo: Austln-Nlss
tres passatgers i amb càrrega gene7'47,
tes
à
Tolosa,
de
Procedent
... que el públic barcelonl podra ral i de trànsit, cap a Kobe 1 esce.Tll•lon 11111
Yorke (Anglaterra) véncen Moussu~ DlputaciO, 212 mercaderies
correu,
amb
l'avió
arribà
Berta
llcoltar la genial recitadora
Madame Mathleu (França), per 6-4,
les; l'anglès «Ramena Polnt», amb 1 tres passatgers.
llngerrnan.
ORNAMENTA010
I
~T
Moble~
3-6 I 6-4,
CARRER PELAI, 8
general l de trànsit, cap a
Procedent de Marsella. a les 7'11,
... que aquesta mateixa setmana càrrega
OBJECTES PER A PREI>EN'l'S
La final Handicap do m1xtoo dol'italià «Franca Fassio», arribà l'aVIó amb correu, mercadeGènova;
J ~ndr~ lloc la primera actuació de
M ... IUI Vllatol>*, plnluNII
Telèton 14370
bles ha estat guanyada pel rol OU&amb passatge 1 càrrega general, cap ríes i un passatger.
t erta.
tau de Suècia 1 l'Italiana senyora
a Gènova; el correu «Ciudad de Baroamu FàbrtllHtll EscuJtur,...
Procedent de Casablanca, a lea
Valerto.
1 dlbulxoo

Pancho Villa

ela

Teatre valencià a
Barcelona

MAS & ROC!

CAMISERS
GRANS REBAIXES

ARTICLES D'HIVERN

I
__...,

EAJ

Les Arts

METROPOL
u

•

LA MAR I L'AIRE

•

AYUDANlE
DE

SU ALTtZA

P--------~..,......,

__,. ._.___..

Ocasió

FANTASIO

Flassades llana grandíssimes
al preu de

ISales

d'Art

Galeries Laietanes

16'so pessetes
Venda directa al vestíbul

HOT~L;L

••• etc.
Calçot•••
SEMI'Rf OCA)IONS

DE VENTAS

I

SYRA

la humanitat

6

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

PEL·LICULES • PATHE • BABY • MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES· DISCOS, eto.

RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA

JO I E~ S • BRILL ANT S
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA. BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
lprop &mbles) Tel. 14231

B AR C E L ONA

· LA CULTURA •
UNIVERSITAT
Ahir
una nota del Reotorat.
al migdia fou lUurada als periodis·
tes la nota següent:
«Per disposició del Rectorat, s 'ad·
vertetx als e::>tudlants la convenlència que el proper primer dia de
classe vagin proveYts del seu carnet d1tdentlt.at escolar, amb l'objecte d'exhibir-lo a requeriment dels
funcionarl.s de la Universitat que,
en cas necessari, haguin de procedir
a la identificació de totes les persones que desitgin entrar en el recln·
•
te unlversltari.
Interessa fer constar que aquesta
mesura, aplicable també a la Facultat de Medicina no té altre abast
que l'evitar la t.Íl¡erèncla de persones estranyes a l'element escolar,
que intentin una possible pertorbació de la normalitat de la vida docent, amb la qual cosa el rector confia que el seny dels est-..tdiants serà.
suficient perquè no es produeixi cap
alteració en les classes n1 en la
marxa normal universitària.»

.

ENSENYAMENT

oe la Caat.eUIUla, H. - BARCELONA: VIa Laietana. 2
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADIZ• CANARI ES
Sort.ldea Htmanals e111 d1&8aotes. a lea 1:.1. Efec~uar!Ul tl r.ervel lea mot.ouaua
• CIUDAD DE SEVILLA• I «VILLA DE MADRID•
LI NIA RAPIDA DE GIJAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
SorUd• cada. dia (lleva• da <11umen¡e:~¡ de Barcelona I Pa.l.lna, a lea
lli nores, per les motonaus
•CIUDAD DE BA .. CUONA• 1 •CIUDAD DE PALMA»
liRVIII Ra.UULARS liNTRE TARIIAGONA, VALE.NCIA, ALACANT I PALr.tA
DE MALLOHGA, HAHCELONA - MAO I BARCELONA- EIVISSA
LallA (.;Ulü.H<.;l.AJ.. AUl:S ~ALES A l'UTS ELS PUkl.'1'8 UE LA MEUl·
T:a:.RRMilA, NORD O AFRJCA 1 CANARll::S. - Sortldee qUIIuenalll de ~ar
ceiODa ela cUJoua. LllilA COMERClAL BILBAO. OAUIZ • CANARIE8, At..IB
JISCALA A TOTS ELS PURTtl O.E:L NORD O'f.I:>PANliA. - 80r~ldea qwnLl.NIA RA.PlOA REGULAR ENTHE &':>PANYA
lell&la de üllbao ela diJOU&
1 T&UU'l'OtUS DE LA OU:mEA E::JPANYOLA lli'E.R.NANDO PUO). - SOr·
Udee el dia 17 de cada mea, amb escales a Valéncla, Alacant uaculta~va),
Oart.aaena UacUitaUva¡, CacUz, l..aa Palmas, Santa Cruz de Tenerlre, Rlo
de Oro lf&eUltatha), Monrovla o Freetown (tacultaUva), Santa laabel de
Penlando Poo, Bata (tacultat.lvaJ 1 Kogo 1 Rio Benlta (tacultatlva¡ pels vapors
e PLUS ULTRA» 1 «LEQAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
SOrtides de Barcelona e.La dUiuns I diJous, a lea ~O bores
•CIUDAD DE VALENOIA»
Prtu a oobtrta: 11'00 otuetat. Bitlleta d'anada I tornada a oreua redults
MEDITERRANI A· CANTABRICA
QUINZENAL
SERVEI
amb eacala a wta ela porta de la Peninsuta. SOrtides de SIU'celona ela dimecres
LUIIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VeLLA ALHUCKMAS • CBOTA 1 VICE-VERSA
SOrtides de Barcelona cada cUumen~e. a 1ea.8 borea; d'Alacant ela dlmarta
d'Oran ela cUmecrea, d 'Cran cap a Alacan~; ela dlmarta, I d'Alacant cap à
Barcelona. ela dtmeeres
MADRID : PUICIS

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

Especllllttats - Camises a
mida - Adam 1 model RAGLAN (patentada)
MITGES «fERROll
<de garantia>

PREUS 8 ARATl S SI MS

MERCAT D'OCASIONS
•

COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES. PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE COSIR, MALETES, DISCOS, etc.

CORTS CATALANES, 414
Telèfon JU4.22

BARCELONA

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres tatUes 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més •••••. 0'30
UN O DOS AMICS,
ao1s dormir o tot estar,
habltaelO al carrer, amb
sol, es deslt~en. Ramon
CaJal, 99 . 2on. 2na.
PENSIO eLA GOMER· 1I Gràcia)
.
OIAL». - Sa¡rlatana, 7.
ÀbODamtnte eetmanals 1
menauala. Tlqueta ao DIVERSOS
eobent: 60 ptea rel6DESPATX complet venc
fon 1 Bany.
a pceu molt redult per
ESTUDI AMOBLAT. • uaaua.dar-me a tora. EaLloaarta. E&crture a LA crlure a LA HUMANl·
JlU»ANl'l'AT, al numero TAT nwn . 635.
t97 1Ddlcant condiCiona.
MI.JTA BOTIGA cèn.
O A 8 A PARTICULAR.
dealtJo per a ettaDeaJ;Ja l u 2 Joves a tot trtca
rao..tar: 1DútU aen.se bones bllr-me. Condiciona
Escriure a LA
nablee.
J'll!er. Ellaabe~. li, 3er.,
HUMANITAT num. 639.
prtmera.

HOSTES
I PENSlONS

• CASA PART. D. MAT.
MOOES. conlecclo acu.
p 2 amiCII, tot est. Pe- ra<la de vestl t8 1 abrica
I&JO, 46, 8er.
per a Hnyora 1 nena. Preua mOderats. Roca.BONA PAMILIA, deal"- tort, 154, pral., la.
,la Jove tot estar, prop
de la Plaça d'Espanya ,
a'oterelx
VIATJANT
~acte ramutar. Esc. LA per a Catalunya, ram
BUWNITAT, nwn. 79. de teWt.s I ¡éneret de
punt. Amb bones reiaHAB. 25 PTES. aenyor dona clientela. Escrtu·
re a LA HUMANITAT
AV1Dyó 84, 2on.. la.
nwn. 160.
PENIIO PAMIL!AR.
LOCAL
U'lQARIA
iplen<t. b.abltac .. o. banr
ielèt. OOntoU de Cent, tancat, mlnlm. 200 met.l'ee qua<trata. Al GUl·
11. pral .. k.
na.rdO, Gràcia, Sant Gernlll Sarrià o Vallvidrel'OFEREIX bonica ba- ra. Amb pe~ta babtta.'lllt.clo cacrer VUadomat. cto. J!:Bcr'lure a LA HU·
'tS, Ser., la.
MANITAT núm. 162.

C
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XALET mOdern, eapa.Plaça Catalunya.
Venc unm111orao1es condlctona. Ulrt&Jr-60 a LA
HUMANiTAT num. 1153.
ANQEL MART&. Taller
d'enquaúernaClo I.Mart1·
nez de la ao.a. 17. Telé.Lon 711352 - Barcelona).
COMPRO màQUina toto~rànca per a placa 6 1
l/~ per g I acceasocla. Es
crlure preu 1 marca a LA
HUMANITAT núm. 79.

tos Jardt 1 borta, a :.!6
mlnu~

OFERTES
i DEMANDES
MOSSO O COBRADOR,
desitJa cooocaelo 46 anys
I bonea re.teréndea. E&crlure a LA HUMANl·
TAT núm. 6ll4.

Les escoleos municipals de L'Hospitalet do Llt'.;egat (exoursló esco·
l:lr). - EI proppassat dijous, dia 28,
els alumnes de les escoles municipals del carrer Fortuny acompanyats
dels seus professors senyoreta Er·
nestina Quintela, senyor Coma. Serra 1 d'alguns de llurs familiars, rea-litzaren una. llarga i instructiva exC\ll'sló, de tot el dia, durant la qual
visitaren Vallvidrera, Ttbldnrn 1 Les
Planes.
Els professors els donaren, durant
l'excursió, les explicacions que l'oportunitat feia necessàries. les quals
versaren, especialment, sobre la casema. del Bruc, el monestir de Pedralbes, l'escola municipal de deficients lnstallada a V!Ua Joana,
l'Observatori Fabra 1, sobre botànl·
NOTICIARI
ca, enmig de les magnífiques pineEls Estudiants Lllur~s.· -som predes de Les Planes, on amb la major companyia 1 entusiasme, dinaren. gats per a publicar la tlOÜ\ següent:
!a. reunió del diumrngc pus«En
En el Tibidabo cridà. poderosament
l'atenció dels excursionistes, entre sat es varen prettdre ris següents
altres coses, la colossal 1 històrica acords:
Primer. Sollicitar de Ics an.onplaca. de bronze que hi ha. al peu de
l'emlssora de Ràdio Barcelona, en tat.s aci.i.àèmiques de Barcdona i del
commemoració de la proclamació de ministre que en el mes d'abril !;'obrt
la Repúbllca per qui fou l'Honora- el període de matricula llim·<> r. la
ble Primer President de la Gene- Universitat de Barcelona, tal com en
raUtat. senyor Macià, i també la les altres Universitat, d'acord amb
grandlo.c;a Imatge de Jesacrist, Igual- les normes perquè es reg,..ix l'ensement de bronze, que ha <'Stat recent- u;¡.-ament lliure.
Segon. St aíxò s·acow;egt:elx pre·
ment coHocada al elm de la mtmgar nls senyors catedràtics que ha..
tanya.
En espera d'una. _nova SClttda, re- 1 gin d'examinar els que es matn<'ulin
tomar; 1 el1 excursiOnistes a la, ~os- que tinguin en compte el programa
tra ciutat, ja que a més d é~er per al qual ca.da. alumne l;'hagi pre'
aquestcs excursions una mena d es- parat.
Tercer. Si no s'aconseguE'Ix el rE'!\barjo, són tarub~ un e!tclent complement a les ensenyances C¡UE' E'S do- tabliment cte l'ensenyança lliure, recabar de la sur.:::riontat que es desnen a les aules.
placin a Barcelona unes comissions
examinadores a aqut'lles facultats
CURSETS
on G'ha!ñn matriculat un nombre
curset d'Oceanografia. - El pro- considerable
d'estudiants per tal d'eper dissabte, dia 9, r'e set a vu1.t del
l e~ despeses de vlntge I hosvespre, començarà a l'aula de Qui- vitar
mi<'a. General de la Fac-Jitat de Cièn- tatge.
Per a tot això l'A. E. L. recomana:
cies, el curset d'Occano"'rP fia que do- Primer.
tots els estudiants mures
narà el doctor Ot de Buen. La ins- de Dret.que
Filoso!la, LleLres
criprló pot ' r-se a la &rretaria de I MedicinaCiències,
es preparin amb els prodita Facultat 1 és gratulta.
Ateneu Obrer Martinenc. - Orga- grames de Saragossa 1 els de Farnitzats per la Secció de CUltura de màcia amb eis de Madrid. Segon
l'/ tenPn Obrer Martinenc cc ·rrer Be- que facin les matrícules per media~
salú, 14 al 20, St. M.>, a les aules cló de l'Associació, per la qual cosa
de l'esmentada entitat a.ctúalment durant el mes d'abril, funcionarà
una oficina especial; I ter<'er. que
funcionen els següents cursets:
Curs elemental d'esperanto: Di· els que puguin assl<;tir a les clusse:;
Uuns. dimecres 1 divendres, de. nou organitzades per l'A. E . L. de pruner
curs de Dret. Farmàcia. CièncieS t
a deu del vespre.
Curs pràctic <superior) d'esperan- Medicina, que, per aquest motiu
to: Dimarts 1 dijous de nou a deu s'obre un nou període per a inclou~
re's a les classes que duraran tota
del vespre.
Ambdós cursets completament gra- la setmana.
Per a més detalls 1 informes, dirituits.
Curs superior de Gramàtica Ca- gir-se a la Secretaria de l'Associació
talana: Dimarts 1 divendres de dos ~oies, 4, principal, tots els dies dé
quarts de nou a deu del vespre. Pro- SIS a VUit,
fessor, Manuel Colomines.
Curs de comptatilltat: Dilluns, dl·
NECROLOCICA
mecres 1 divendres. de nou a deu
del vespre.
Curs de taquigrafia: Dilluns, dl·
mecres 1 divendres, de vult a nou
Pilar Monturiol Sellart
del vespre.
després de dolorosa malaltia
Ahir,
Curset d'economia pohtica: Tots
els divendres, de deu a onze de la de~à d'existir la senyora Pllar Mon:
tur1ol Sellart, esposa del nostre comvetlla. Professor J . Oltra 1 Picó.
Classe general a adults: Tots els pany Joan Lagé 1 Sabater, operari
dies, de set a nou de' vespre, per dels tallers de LA HUMANITAT.
La senyora de Lagé bo. mort ena ambdós sexes.
Continua oberta la matrícula d'ins- cara jove. car totjust comptava 45
anys d'edat, i deixa tres fills
L'enterrament tindrà lloc 'aquest
mati, a les onze, 1 sortirà de la casa
mortuòria, Creu Coberta. 38.
En aquesta trista avinentesa,
acoJ?panyem el nostre company !A18, Nou de la Rambla, 1•
gé t els seus fills en el sentiment
per la pèrdua irreparable que acaben d 'experimentar, t;ot desitjant-los
VIES URINARIES
la necessària resignació per a. suporAvariosL - Matriu. • Blenorràtar-Ia.
gia. • Tractaments moderns. •
Impotència. • Diatèrmia. • Alta.
freqüència. • Raigs X. • Anàllaia clinlcs (sang, orina)

CLIN ICA GALLEGO

AJUNTAMENT

Consulta de 10 a 1 I de 4
Diumenge, de 10 a t
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AVUI, DIMECRES DE CEN·
ORA, ES FESTA A L'AJUN·
TAMENT 11 EL SR. PIC HA
MILLORAT
Ahir els periodi.ites que fan in·
formació a la Casa de la Ciutat va-ren rebre la visita del senyor Ple
Salanc, el qual els va anunciar que
BARAfES
l'alcalde _governatiu senyor Pic 1 Pon
havia nnllorat molt de la aeva gnp
i V •dal
Els féu saber que aVUi serà testà
a l'Ajuntament per a celebrar el <Urelélon 64998 mecres de cendra.

li1ne~ ~e ferro nove~
V E NEM

Garcia
»

Clot, 1 aJ

MODISTA II'O!erell a
casa I a domJCIJI. Preua
economtca. Rocafort, 164
•
pral. l.a
.JOVE TAQUIMECANO·
QRAF, pr&ctlo treballa
oflelnes a•oterell mta dia.
E&<:rlure a LA HUAUNITAT nwn. 638.
.JOVE DIBUIXANT de.
altJa co.H.aborar tn revtatea 1 cuea ecUwrJ.ala. :a:.crlure a LA HUMANITAT
nwn. 1140.

cripció per a tots els cursets esmentats.
lnauguraoló d'un curset al Foment
de les Arts Deooratlves. - El rroppassat divendres tingué lloc a Foment de les Arts Decoratives amb
un notable èxit de matrtcUia1 ~ la
Inauguració dels cursets de Tecnl·
ques de la Decoració que es celebraran des del l .er de març fins el 15
de juny.
La lliçó lnlcial del curset dedicat
a. la fusteria, que és el primer dels
cursets de tècniques en la part tstàtica. de l'arquitectura, fou explicada pel senyor Joan Bergós, arquitecte professor de l'EScola del Treball, amb el tema cPropletats de la
fusta per a la construcció».
El president de l'entitat senyor
Santiago Marco pronuncià. breus paraules ponderant l'eficàcia. de la di·
vulgacló de tècniques i procediments
entre els decoradors, arquitectes 1
bo~es dels diversos oficis que es relac10nen entre si. Dedicà elogis a
la personalitat del senyor Bergós i
acte seguit d('Clarà inaugurat el curset.
El conferenciant tractà amb gran
coneixement. de la daresa, elnsticitat i resistència de les diferents fustes emprades en la construcció, i
féu atlna.des consideracions rel'pecte als procediments més o menys
emplrics per a la seva perfecta ut!·
Utzac1ó. Després de descriure les característiques de l'estructura de les
diverses menes de fustes, passà a
tractar de les propietats físiques, tecnològiques 1 mecanlques, 1 fixà les
condicions de reslstènc1a en relació
a les d'bigrometricitat.
A continuació mostrà diverses pe-ces sotmeses a diverses accions l
pressions, i amb notatJles exemples
descr1ts a l'encerat, el senyor Bergós posa fi a la seva interessant
dissertació.

D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tel. 13651

SOBRANTS DE VIA PU·
BLIOA
Per tal que els que tinguin dret
a fer-ho puguin formular les reclamacions pertinents al cas, dintre el
termini. de deu dies a comptar des
del següent al de la pubUcactó del
corresponent anunci. al «ButlleU oficial de la Generalitat de Catalu~~u, aquesta Alcaldia fa públ!c que
• e. començat expedient per a declarar sobrant de via pública. una
parceRa. Procedent del vial del carrer de la Palma, 1 emplaçada. en l'illa que formen els carrers de la
Palma, Rades 1 la Pra.nça.
Per tal que els Interessats puguin
formular les reclamacions que CODS.Idertn oportunes, durant el terml.nl
de vint diC6 hàbils <en lloc de VUit
com es digué per error de màqut.
na) estarà de mantiest a l'Ottcina
d'Informació, a1tuada. als baixos de
la Casa de la Ciutat, l'expedient relatiu a la declarao.ló de sobrant de
via. pública d'Una pareeHa Procedent
de vial de la plaça d'Eivissa t la
petició deia senyors Oulllem • Rlbó
1 Llufa Guleh perqu6 els ldgui adju<Ucada.
MULTES PER ESTENDRE
ROBA
h Durantattel Propassat mes de febrer
a&ndonadea &mb la mulan es
ta corresponent 177 denllnctes que
la Polida Urbana ba fet & la ~
leaactó Mun1dpeJ del d.latricte Vlè
N'hi ha una rran quantitat moU'{~
cSea per d.elxar &ls balcons roba o
matalassoa 1 per espolsar ala baloona
o plenes. A.Questà Delqaci6 preg~
al l'etnat en leneral que ..~
ru1 de contravenir el que CUaposen
Iee Ordenances Munlctpala respecte
a ac¡udla p&rtlculara, en mtadó 41
JIACionl COI'I'e8DQtlenU.

DIMECRES, I DE MARÇ DEL

•u

1

L'ORDRE SOTA L1ESTAT DEG ERRA ç
PUBLIC
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ELS ROBATORIS

Al domicili de Magdalena Ballvó
Garrell, del carrer de Boters, 16, hi
entre.ren uns lladregots, els quals
s 'endugueren diversos objectes de
vestir, valorats en unes dues-centes pessetes.
Maria Rodrfguez Moreno, que vtu
al carrer de Roger de Flor, 250, ha
denunciat a la policia que uns lladres entraren a casa seva, 1 que
s 'emportaren diversos objectes 1 Vinti-ctne pessetes en metàl:llc.
Manuel Serrallos Quintana ba. denunciat a la policia que al seu domicili, Bòria, 16, hi entraren uns lladregots. els quals s'apoderaren de dl·
verses robes 1 juies, valorades en
1.600 pessetes.
A Ronald Jorge London, al cabaret Sevtlla, li sostregueren un encenedor de plata, valorat en q-Jatrccentes pessetes. Ronald Jorge donà
compte del fet a la policia.
Francesc I gleslas h a denunciat a
la pollc1a que en una. barberia que
posseeix al carrer de R1poll ht en·
traren uns lladregots, 1 que s'cUlportaren diverses emes de treball i setanta-cinc pessetes en xavalla.

VENJANÇA?

Ha estat detinl!ut al bar «El Tro-

pewn», Pere Serra Alleu, el qual, ganivet en ·mà, es presentà a. aquell
establiment, amb el propòsit, se(;OilS
sembla, d'agredir l'amo.
El detingut, temps enrera solrl
fones contusions 1 algunes fractures
en una baralla ocorregnda en aquell
bar.
DETENCIO
La pohcia ba detingut Josep Viola, ¡Jet haver-li trobat lli d.mmnt !ull;;
de calre separ~tísta, I, a més, perqué està considerat, sc¡;ons la. polícia, com a complicAt en els fets d'octubre.
El ctetingut scri\ posa¡, a la disposició de l'autoritat militar.

seu

de guerra de plaça Que ha
veure 1 fallar la. causa lnstrutda de
tinent jutge Instructor eventual Pel
se.
nyor Joan de Ofl& 1 AJonso
el paisà Ant.onl VIla. l coiocontra
altres pel suposat delicte de r~~~. I
"t'nfó
mUltar.

MOVIMENT DE CAUSES
En rebre ahlr al migdia els periodistes, l'auditor els manltestà que les
causes tnstruides contra Francesc
Campa 1 la corresponent als rets
ocorreguts el passat mes d'octubre
a Mora la Nova, havien estat elevades a plenari. També manifestà. que
havia estat sobreseguda la causa instrulda con~ra Pau Vega per no resultar càrrecs contra aquell, i les
causes números 209, 195 I 199, de
l'any que som. per ésser desconeguts
els autors dels fets que motivaren
la instrucció d 'aquestes causes.
Alegi, finalment, que s'arxivaven
les causes número 13 d'enguany, i
161, 369, 686, 634 ! 601 de l'any passat.

,,,,

CAUSES QUE PASSEN

~~:cr~tu;¡~IOA u.¡Fo~
Han passat a FISCalia per a
me 1 acusncló les causes inst lll!or.
per diferents jutges muttarsru,d~a
!ets ocorre~:uts el pa.~:-.3t mes d':ls
bre ab pobles de La Figuera Mòu.
la. Nova, Anglès. Alrna.ceues,' Al ra
ver, Villalba dels Arcs, Falset veG.
dú, Bot, Sant Feliu de GUixoiS er.
d'! Mantlleu. Alcanar, Bellpuig ¡.:la
ns
1 Sant Jaum~ dris Domenys, '
També ho ha estat la causa lt ·
IS.
trmda contra l'ex-alr.alde de
llo d'Empilr;es, senyo¡· Joc;ep Bo~te.
'"118
de la Cue~ta .

EL SENYOR TRABAL A
AUDITORIA
El diputat , Corts senyor Trdbal
esL¡gué a111r a l'Auditoria de la Dív1·
siO viSitant diversos jutges 1 interessant-se per Ja situació de diversos
detinguts 1 per Ja 111bertat d'llltres.

C

NOU FISCAL
Ha. pas.~at a prestar servei a Fts.
calia l'alfè:res senyor Ricard san
que es trohn agregat a AudiCorta. z,

A PLENARI

El jutge tinent coronel senyor
MarLinez Peñalver ha elevat a plenan la causa. mstruïda amb motiu
dels rets d'octubre a la Rabassada
contra. Jaume Clua Busquets t Joan
¡ Piquer Maruncz.
com e:; recordarà, els companys
d'aquesWI foren sotmesos a pr()(:edimcnt sumarisslm i condemnats a
tlenta anys, a. causa d 'haver resnJtat mort en la topada amb la guàrdia clvll un número d'aquest Institut.

SENTENCIES APROVADE
L'auditor èe la. Divisió ha apro S
definitivament les sentències r~t
gudi'.S ell ris Consells de guerra cel •
brat.'l dnrrer:unent contra Franc:
RodrlguE'z, Joan Quintana 1 altre~
1 Joan T!trrl' 1 Solomll
RECURS D'APELLACI

fia estat 111urat al jutge

cotna!

dant senyor Galan pels defensora
senyors Velma, Meana. Ramtrez Al
derius I Grande un recurs d'aiJèna:
cló davant de l'auditor de la Divt.
sió contra la sentència recaiguda en
el ConsE'll celebrat dilluns contra els
sometenistes Edu1u11 r..torenç, J~
Perales Ramon Gallart, Josep C!l3o
tellvf, Antoni Barceló, Josep Aicàzar. Josep Gràcia, Ezequiel Cudlnyae,
Rossend Gisbert, Alfons Gmlzàlez t
Francesc Martf, els quals, excepte
Alfons Gon1Jtlez, foren oondemnata
a tres anys de presó correccional.
En el ens que l'auditor dissenteixi
de la sent~ncln, elevarà la causa a1
Tribunal ntr tal qut aquest resolgui
en de!lnitlva.

CONSELLS DE GUERRA
PER A AVUI
Avul, a lc:> oeu del mau i a la Sala
dc Conselli de l'edifici de Dependèn·
cies Militars, tindrà efecte el Con·
¡,ell de guerra de plaça que ha de
veure 1 fallar la causa in5lru\da pel
(;Omar.daut jutge insi.ructor eventual senyor Serapi Martinez Iiliguez.
contra el paisà Baldomer Vives Ru¡;¿
1 un altre pel suposat del1cte de
rebel:Uó militar.

• • •

A les quatre de la tarda, a la Sala
OETfNCIO QUE QUEDA di! Consells de l'edifici de Dependències Mlllt.ars, es celebrarà el ConSENSE EFECTE
Per l'aut;mtat mUtU•" ha estat
posat en lllbertat Francesc Verdu
Bono. detingut per UllS guurdies ae
Seguretat, al carrer del Cid, en la
nit del passat dissabre, per no haver-se pogut concretar contra ell cap
càrrec.
UN ~ADAVER EN UN
PONT DE SANT ANDREU
Ahir. a darreres hores de la tarda,
bom denuncià a la policia que sota
un pont de Ja barnada de sant An·
dreu hi ba \'ia un home mort.
Diversos agents de. pollcla es traslladaren, seg-.lidament a aquell lloo,
per tal d'esbrinar com hi havia pogut caure
El cadàver fou tret, pels bombers,
de baix el pont 1 conduit al dipòsit
~udicial, on es procedirà a la seva
Identificació, com també s'estudiarà,
damunt d'ell, si es tracta d'un crim
o d·un suïcid;
UN COTXE QliE VOLA
Francesc CabeZaran Elles, amb domicil1 al carrer del Carme, ablr denuncià a la policia q~e1 en anar a
!er una diligència, deJXa, a la Dl&gonal, el cotxe que conduïa, mimero 12.370 B ., l en tornar a recollir-lo
el vehicle havia desaparegut.

Desconfieu dels productes l'efi·
càcia dels quals resulti proble·
màtica. No els assageu ; ja que
la vostra salut pot ressentir·
se'n. Preneu solament allò que
ja sabeu que va bé. Per això
doneu la voslra preferència a la

EL CARNAVAL

*

EL DARRER DIA DE LA
RUA
Malgrat que el temps no es mostrés massa. agradable, ah1r a. la tarda
va aoodir un contingent molt nombrés de públlc a presenciar la des!ilada de carrosses en l'últim din
de rua. Les carro¡,ses van acud1r-h1
tambe en abundància per tractar-se
del dia assenyslat per a l'adjudicació dels premis.
El jurat, després de llarga t&.$ca,
va dictar el següent veredicte:
Premis per a. carrosses:

Primer, de 10.000 pessetes. a la
carrossa «Rey Neptuno».
Segon, de 7.500, a Ja carrossa
«Banquet intemah.
Tercer, ex-requo «Patto Arabelt 1
«Leda y las ranaS». 4 000 pessetes a
cadascuna.
Quart, de 2.500 a 11\ carrossa «FolleW! del bosc».
Cinquè, de 2.000, a Ja carrossa
«JoguineS».
Sisè. de 1.600, a la carrossa «Amor
a le3 flol'S».
Setè, de 1.000, a la carrossa «CQ.cerla india».
Vuitè. de 800, a la carrossa. cA.
H. C. R. I. S.t
Premis per a cotxes de traccfó
mecdnica:
Primer, de 2.500 pessetes, desert.

Segon, de 1.600, al cotxe «Nenes
d'Orient».

Grup de cotxes de tracció a~timrtl:

Primer, de 2.500 pessetes, desert.
Segon, de 1.500, al cot.'!e «Bolets
1 caragols».
Tercer. de 1.000, desert.
Quart, de 750, al cotxe «Murciélagos..
Cinquè, de 600, al ootxe cCamp de
taronges».
Premis als vehicles fndu slrials:

Primer, de 2.500 pesseres, a la carrossa «Fama».
Segon, de 1.500, a la carrossa. «Canals 1 Nubtola».
Tercer, de 1.000, a la carrossa «Eupartol».
Quart, de 750, a la carrossa «Servus-Kaol».
Cinquè, de 600, a la cru-rossa coa.llo Flan».
Sisè, de 500, a la carrossa. «Punto
e.zul».
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GO VERt~ GENERAL
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I

· per
· tes ·I reUniOnS
ProjeC
a tractar de l'atur
forçós

Dilluns passat tingué lloc al Palau de la Generalitat, sota la presidència del senyor POrtela, una reunió d'elements oficials, convocada
per a estudiar les mesures a adoptar
amb caràcter urgent per tal d'atenuar l'atur forçós a Catalunya, posant especialment en activitat obres
públiques que !acUitin ocupació als
treballadors.
As::11stlren a la. reunió, prèviament
convocats per la presidència de la
Generalitat, elements tècnics d'Obres
Públiques de l'Estat a Catalunya, de
la Generalitat, de l'Ajuntament de
Barcelona, relacionats amb ferrocarrils, camins, carreteres, obres hidràuliques 1 en general amb tots els aspectes de l'Estat, Regió 1 Municipi.
Entre els r eunits es canviaren impressions, s'exposaren iniciatives i,
finalment, fou acordat nomenar una
ponència. amb l'especial encàrrec de
recolllr en un periode de vult dies
totes les suggestíons, idees 1 Iniciatives que poguessin fer-se per tal de
proposar els acords que es considerin pertinents.
Fou acordat també que amb els
treballs de la ponència es procedeiXi
a elevar al Govern un pla. de conjunt d'obres públiques a realitzar a
Catalunya que vingut a solucionar
en el possible, el problema de l'atur
obrer.

• • •

Avui és festa a la Ge-

Aquesta nit, 1 al saló d'hivern de
neralitat
Casa Llibre, el Club Femeni 1 d'Esport$ orge.nttza l'acostumat Ball de
a lnigdia el secretari politíc
Ahlr
Carnaval que ha Vingut celebrant del governador
general féu avinent
oontfnuament.
&ls periodistes que el senyor PorteAl Club <Plaça d'Espanya) es re- la no tenia res per a dir-los. A!egt
serven taules 1 hl ha Invitacions de que avui seria festa a la Generalitat.
senyor t1ns a dos quarts de nou del
A la Secretaria del senyor Porteta
vespre d'avui.
b1 havia una comissió de magistrats
• ••
Barcelona que esperaven ésser
Es treballa amb gran activitat en de
rebuts pel governador general.
el decorat que ornarà tot el Teatre
del Bosc el dia del ball de l'Arca de
El «Butlletí Oficial>,
Noè, 1 vist aquell podem avançar que
un cop acabat donarà la impressió
circular de la. Deleuna
Publtca
de trobar-6e en plena natura. atri- ¡acló dels Serveis
Socials a Catacena. S'ha lnstitul:t un premi espe- lunya aclarint el capítol X del Ree1al per a la disfressa. que mllior glament per a l'apllcació de la l.:el
1m1tl qualsevulla bèstia.
d'Accidents del Treball en la Indus-

FALUK-ROUSSEL
Tintes per a les Arts Gràfiques
Fàbrica i oficines:
VALENCIA, 647
TELEFON 52750

~~:redactada et1

!•ls

..,egüent~

tft·

«Primer. Ells M.l.Iústerls, t.dhuc
els de Guerra 1 Marina, les Corporadepenen a més deis comunicats que
es preveuen a. l'article 10 del Reglao
ment per a execució de la Llei d'Accídents del Treball, trametran al d~
legat de Treball de la provincia on
tingui lloc l'accident el butlleU e.stadistlc que dctermma l'article 198, ensems que a]ustant-6e a la tramitació
que en ell es marca. Aquest b~
lleU ser à contorme al model oficial
aprovat.
L'obugactó d'estendre 1 trametre
aquests butlletins recaurà precisa..
meu en el cap de la dependència,
servei, establiment, obra o explotar
ctó de què es tracti, i s'efectuarà
dmtre les \'lnt • i · quatre bores següents al ret.
Les sancwns que per l'omiSSio d'aquest but11et1 es marquen a l'arti·
cle 226 fieran exl¡ides a. les persones
compreses al paràgraf precedent ~~~
seus suspcrlors jeràrquics.
Segon. Els contractites i coucesslona.ns d 'obres o serveis de l'Estat
1 de les Corporacions publiques, re.
ten subjectes a les disposicions reglamentàries generals quant a. Ja presentació de les parts d'accidents I
del butlleU estadístic.

El comerciant que no·
més afavoreix els diaris de
dreta per·judica els seus in·
teressos, ja que amb la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciuta·
dans d'esquerra.

.Noticiari
*

- Dema, dijous, a dos quarts ~
Vult del vespre, tindrà lloc al cen~
tre Excurslontsta. de Catalunya l'acostumada. reunió setmanal de l'
seva Secció de Fotografia en la qual
es projectaran fotografies de aEl
viatge de Jea.n Thomas d'Aliler "
El Oued».
- L'Associació de Comptables de
Cat.alunya ha organHz.at un curset
de Càlcul de Probabilitats 1 EstRdistlca Matemàtica a càrrec del senyor Francesc Fomes RubiG, el qtUJI
començarà demà passat, divendr~,
dia 8, al seu estatge social, D~c de
la Vlctòna, 15, primer, a les . clell
de la nit (no a les nou com erronis·
ment havia estat anunciat>.
- La Secció d'E~lllrs!Onlsn'e de
l'Ateneu ZnciclopMic Sempre AH•Jlt,
Riego, 2, primer <Sà.ntsl, ha orgll·
mtzat un curset de «Cures d'UrgeDcla», a c:.rrec del doctor J. Arn1en·
gol de Ll!!no. AQuest curset, !I\1e
constarà dc cinc lllçcm. es donnli
tots els cli i ous, de vult a nou dc I~
nlt 1 començarà el dln 7 del cort~
.
mes a 1~ vult del vespre. LB
cnpnó r; ~e .Jet:-. T'". t .,rat·•it.n
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ls debats sobre EI Bisbe de Bar- Els Consells de
Guerra
celona contra la
,
1a francmaconer~a
Contra un soldat per
Constitució
rebeHió militar

LES INUNDACIONS
A LA RIBERA DE L'EBRE

(Ve de la 1.• pàgina)

la 1 àdDUC donar lll.stee d'aflllats
'ella?
~un altre senyor dlput(\t, creu «que
t.. 0 solamente tlene el derecho a no
f1. r perseguida, sina qae; tiene el de·
~~ee r de funl'ionar publlcamente».
11\ uesta era. també l'opln' .) de bon
~mbre de rrsncmaçcns, però fet paé-s l'odi que professen a la institució tes dretes del nostre pats, calia dct.xnr per a l'esdevenidor, pot,..
r quelcom llunyà, 1 per a quan
cultura hagués enlcndlt pregon&.vaent en la consclèncta nacional, fer
~ que des de molts anys ençà .es
'Practica a Anglaterra, Estats Umts
..f.'Amèrtca l a la. gairebé totalitat
,.
.
Qe pobles anglo-saxons.
\ s•acu~ la francmaçonena dm~
ternactonal, l s'arribe. a l'abs~~&
~"nnnació cde que un jefe del Ejer~lto espaf\ol haya tenido que 1r a
IBrusela& para. dar cuenta a la
'roasonerla internacional de su ac.
tuaclón como jefe m111tar ... » ¡No
concebim com es puguin dir tala
coses!
Es molt !àcU de demostrar el 111·
gam que uneix internacionalment els
~ francmaçons, car és suficient llegir els pactes de les Obediències NacJ.onals 1 que poden sintetitzar-se
comparant--ho amb la Societat de les
Nacions, obra de h"ancma.çons 1ll':l8tres No hi ha autoritat mtemacu;
a1 · n1 tan solament nacional, que
Pf,ugUi demanar ~Ucaclons a un
rancmaçó, al qual unicament la Lò'"a la corresponent pot extglr que slsempre «home lltJre I de bons
costums».
Antiespanyola? Diversos senyors
diputats diuen que en el Govern de
Ja República hl ha. francmaçons, 1
ue d'altres ocu¡x:n càrrecs pree~
:\nrients a I'Éxèreit. La Hlstòrla d'Es1nA.nya no podria escriure's, en el
,..éu perlode contemporani sl es pro-~lbls consignar noma de francma·
tons o és que perquè una cosa pui ésser considerada com espanyo~~ ¿cal que sigut del barroer to de
ll'cespa.nyoU:.:iou (segons els reaccioaris) Ferran VU 1 la. 13CV& cort de
~ajos», aiguader\ i clerg-Jes mi1raculosost
EX.ceH.entfssim senyor Preslc:ient ~el
Congrés dels Dlputas: El UberallSroe. guia de V. E. durant la seva
vtda pública, ens ha suggerit aquest
~Regat. potser massa. extens. Uns
' iutadans eepanyols, partidarla del
p rteccionament moral i intellectual
~ la humanitat. com a. base obll~:da d'Un esdevenidor més just
'més amable 1 més rialler, on els
bornes es considerin germans. sene que puguin separar-los les rell'lons nl els credos polittcs, ni les
oncèpctons tilosòftq-Jes. s'han vist
I cusats en el Temple de la Demo~
pràcta, i acudeixen al seu President
~ollicitant que es profunditzi en les
cusac1ons, que s'esbrln1 la veritat
!dels rets, que s'eviti la repetició
à 'injustlf1cats atacs, que són de dolque.n han estat dirtgits en un
toc per a nosaltres tan respectable.
tan sols demanem que complei1 els acusadors l'espontània proesa de desprendre's de la immun!·
tat parlamentària, perquè la jlll!llcl& ¡r.lg\ll brillar sense tara I la
[República no vegi la repetició de
rtets que únicament pode~ tenir expucació en pobles que sigUin capaços de cridar: cVlvan las caedau.
VIsqUI V. E. molts anys per al bé
de la República t honor a la Lll-
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El Carnaval barceloní d'enguany

no·
de
in·
la
es

Cop;.em de la. correspondència de
Barcelona que publica «El Debate»,
arribat ahir:
«Esle año el Ay\U1tamiento ha 9-estlnado a estos tres dia.s de carnestolendas setenta y cinco mil pesetas.
tripllcando ast la consigna.clón de
aftos anterlores, y también los particulares y entidades, estimulades por
el alCL\lde , han aumenta.do basta
ocho mll pesetas su particlpación en
la ak,::rla. tradicional incrementada
.óticialmente. Se ha formada una Cotnisión técnlca del Carnaval que poco
tlene que cnvidiar e. las de Venecía
y Niza. y que està integrada por el
presidente de la At.racclón de Foms\teros, el del Círculo ArUstico, el de
la Asoclación de Hoteleros, representantea de las emboras de «radio»,
d~ fabricanles de careta.s y «confetti», gerent es de coches y automóvtles y los principalcs jefes de sec~lón del Ayunt.smien to. Todcs, acuçlados por el afàn de que la ciudad
se ót \- icrta como en los mejores tiempos de esplendor y de eufcrla.»
Després d'aquests parà.grafs t.an
eufòrtca, reproduïm les segUents rat.
lles de «El Diluvio», referents al Car'naval barcelonf:
~Lo que mà.s ha contribu.fdo a la
anunactón en el desfile de m.àscaras
Y carroza.s por el paseo de Gràcia
ha sldo la Uumlnación eléctrica.
Cada farola. soporta unas dosclen·
.tas bomblllas, y comoquiera que son
tretnta las tarolas del paseo que han
las
1Sldo eleetrizadas, son sets mtl
bon1blllas que. Uumlnan la alegria
carnavalesca.
Entre bombilJas, soportes y mon~
,t aje el adorno ba costado su pico.
'ÏCtté.nto? No lo S<.tbf>mo~;. Acaso no
\ o SCPRmos nunca. Es muy posible
ql ue no nos haya costado tanto sl
1 as bombillas proceden de los aimaçenes rnuntclpaies. Fn fin, como la
unlca manera de estar enterado es

a~~c~o:n~~ro~:~
fotr:~~~ruJ:~ay
o ros preguntamos.

(Ve de la 1.• pàgina)

contribuir, en la parte que os corresponde, a la correcclón de la.s
ma.las costUinbres públlcas, a la enmienda de esas leyes lalca.s, que no
sufre dilaclón. No .¡:mede dejarse
para ad.elante la reforma de unas
leyes que tanto perjudlcan a los
intereses de Dios y de la.s aim.a&
Cuando arde una casa, todos corren
a apagar el incendio. Incendio y
perdlción de almas es particularmento la escuela la.lca, fàbrica de
apóstatas y condenados. ¿ Oómo con.
sentir que conUnúe funcionando n1
un dia màs en nuestros pueblos católicos? ¿Cómo consentir que la
masonerla, lmportaclón extianjera,
cuya historia està llena de crimenes contlnúe triw1tanteL~mientras
la Compafúa de Jesús, WJ& de un
gran Corazón Espaftol, cuya histona est& llena de santos y patrlOtlcos herolsmos, permanece disuelta, Y
sus mlembros benemérltos, unos
comlendo el pan del destlerro, otros
vlviendo penosamente en la Patri&,
sin bogar proplo, vlglladoa de cerca
como seres pellgrosos?
se nos aconseja por a.lgunos proden tes del siglo que estemos qu1etecitos esperando ttempo.s mejores y
para evitar mayores males... Pero
¿es poslble que mejoren los t1empos, al no trabajamos para mejorarlos? Y mientras tanto, ¿hemos de
contemplar, quietecltos y con ojos
enj utos, como se pierde la fe de
España y se corrompe nuestra juventud y van rodando las almu por
los despefladeros del ln.!!emo? ¿ Y
hemos de consentir toda eso para.
evitar maycres males? Para un creyente, para un buen católlco, no h&y
mayor mal que el pecado y el 1nf1erno. Si son temibles las cArceles
de la tterra, mucho màs temlbles
son las càrceles de la etem.tdad;
de aquéllas hemos visto eubir a los
altas puestos del Estado, de éstas
no hay sallda posible.

...Pero··ya·vé!S ¡¡; ci~e ·~iè.· PàSMdO:

se habla de revlslón de la Constitución, y basta se ha becbo algo de
reforma en aquellas leyes o disposiciones cf.icJales que resultaban perjudlclales a los tntereses materJales
o oontrarlas a los derechos de alguna clase social, de alguna reglón...
Mas, en cuanto a las leyes que van
contra Dlos y su IglesJa, tod.as continúan firmes; al parecer, no proced.C! su reforma o, a.l menos. no
corre tanta prisa. ¡Qu~ error! ¡Como si los derechos del hombre pesaran mà.s que los derecbos de Dlos!
Por ese camino vamoe mal, na.d.a Ee
ndelantarà; m1entraa no se reparen
Jas injusUclas contra Dios en vano
se lnrenta desbaeer 1.. lnlusttclas
contra el hombre; aunque-de pron~
to aparezca.n éstas suprl.mldas en
virtud de una ley, no tardaràn en
reproducirse en fonna tal vez màs
violenta. y monstruosa. No hay en
esto otra nonna que la trazada por
Jesucrtsto: «buscad prtmeramente
el reíno de Dlos... lt Pr1mero, Dlos;
desppés. el hombre.»

COMARQUES
*

SANTA COLOMA
DE QUERALT
INFORMACIO LOCAL

Transcorren amb força animació
I la conseqüent gatzara, les festes
del CarnavaL Han tingut lloc llul~
díssims balls de disfresses, que s'han
vist molt animats, als locals «Cafè
Mundial», «S9c1etat L'Estrella» l
«Casal de la LUga1. Diumenge a.l
matf tres estudiantines, 1 com ja és
habitual, passaren a donar el tomb
per la vila. lA prlmera salutació
fou per 8 la Casa COnslstorlal.
- De polltlca no en podem parJar encara. Tot depèn que un dia o
altre es formt d'una vegada la ~
missió Gestora, 1 confiant amb la
promesa de cada dia, confiem que
aquesta setmana ja ea sabrà qaeicom en definitiva.
- Hom ba dit, degut a la Uvantor existent entre la Ced& i la
Lliga, que aquesta ba ordenat als
seus afiliats que ostenten el càrrec
de gestors municipals, que dimitelxin, que si això és cert, com que
l'actual gestor de la nostra. vila diu
acatar la disciplina de la Lliga., po.drta ésser tà.cil que dimitfs.
- Durant les últimes darreres
quaranta-v..1lt hores, ha bufat amb
molta intensitat W1 vent huracanat
que ha causat algunes destroces a
diverses xemeneies de la població 1
algunes destroces, encara. que no d.e
consideració, a Jes Untes de conduccló d'energia elèctrica. No· obstant,
no ha calgut lamentar cap desgr-à-cia personaL
Ha causat exceHent efecte entre .els bons esquerrans d'aquesta vUa
la nova feliç de l'alliberament dels
alcalde 1 conselleTs de l'Ajuntament
de Barcelona.

ESTRANGER
*

Saragossa, 6. - En el Oovem clvU, a darrera hora, han facilitat ell
segUenta informes:
Dels pobles de la. ribera de l'Ebre
donen compte que la crescuda d'aquest ha produït grans desborcJ.a...
ment.s. Han quedat arrassats ela
camps, han estat arrencats nom·
brosos arbres l ban queda.t destruï~
des moltes obres de regatge. També
han estat arrancats ela pals de con·
ducció d'energia d'electricitat.
L'alcalde de Gallur comunica que
eLs efectes de la inundació han estat
gra.ndiosfsslmB, ja que tota l'horta
està Inundada. La guàrdia ciVil presta auxili als veïns de les cases que
han quedat isolades a 1'horta. Per
efectes de la inundació ha quedat
paralttzat el tràfic per la carretera.
ordinària., 1 es fa tot per la de Clnco
Vlllas. Gran part de la collita ha
quedat destruld&.
L'alcalde d'Osera dóna la n.ottcia
que pel fet d'haver-se desbordat els
rius Ebre 1 Gàllego han quedat inundats el Raso, de Sant Benàs el poble d'Aguilar, l'anomenada Mejana
de 1a.s Vtudas, Vedados Nuevo 1
Viejo I la Vuelta Baja. Leo aigües
han arribat on mal no arribaren, 1 el
poble està consternat, no solament
per les grans pèrdues, sinó també
per I& paralització per algunes setr
manes de les obres de regatge. L'alcalde demana al governador auxiU.s

tmmedíats per pe.rl del Govern, amb
objecta d' posar remei a aquesta
¡rR.n calamitat pO.bUca.
A la veJna. barriada de Montaflana, les atgtie.s s'emportaren els
pala de conducció d'energta d'electricitat I el velnat quedà a Iee loaques.. A l'esmentada barriada han
quedat paralitzats el> treballs a Iee
fàbriques.
El vlgU&nt del semàfor de Casteón comunica al governador que
'Ebre ha començat a descendir, però
que flns avul no es notarà el descens a Saragossa, 1 fins demà a
Osera 1 Pina. d'Ebre. En aquest darrer poble el veinat està alarmadfsslm
per tèmer que les algUes ocasionin
una catàstrofe.
El governador ba. comunicat als
pobles de la rtbera que ha començat
el descens de les algUes, per tal
d'atenuar l'alarma que, ttns ara, ha
estat lustlficaclissima.
A Saragossa les algUes han cobert
el balneari Helios 1 arriben flns el
terrocarrll del Nord en la part de
la Ronda.
Noticies arribades dels P1..ri.oeus
diuen que el temps és exceHent i
que es produeix amb rapidesa el
desglaç de l'enorme quantitat de
neu acumulada durant el mea de
febrer, 1 per això es tem que es reprodueixi el creixement delo rlus I
amb ells gr&rul desbordaments.

El general Franco ha marxat
cap al Marroc

Una informació
de «Heraldo de Madrid»

DADES OFICIALS

Per tinença iHícita d'armes
Ahir, al niatf, al Saló d'Actes de
les Dependències Militars es va reunir el COnsell de guerra per a veu.
re i fallar la. causa instruïda pel
jutge comandant senyor Anglada
Espanya contra el paisà Anselm Bilbao Larruela, pel suposat deltote de
tinença illfcita d'armes.
Presidi el Tribunal el tinent COn>
nel senyor Sànchez del Rlo· actu••
ren de ponent l'auditor de segona
senyor Agullera, de fiscal el senyor
Querol 1 de defensor el tinent senyor Glménez Labrador.
De l'apuntament es desprèn que
el processat tingué al Port una discussió violenta. e.mb un desconegut,
oontra el qual tragué una pLstol& J
engegà un tret que va ter blanc.
Sembla que el rebot de la bala tocà
un solda.t, al qual, però, no produi
cap ferida.
El fiscal qualifica e, .. "rets de tl.a.o
nença. HUcita d'a.rmea 1 demana per
al processat la pena de doa anys 1
quatre mesos per la tinença. d'annes
1 cinc dies d'arrest pel tret engegat.
El defensor llegeix el seu informe
1 acaba demanant la lliure absolucd.ó del seu patrocinat.
El Tribunal ea retira a deliberar
en sessió secreta 1 la. sentènda recaiguda condenma Anselm B1lbao a
quatre mesoa 1 un dia per tinença
d'armes 1 a dos dies 1 vint-1-clnc pes..
setes de multa pel dispar. La sentèncla no serà ferma fins que l'a,..
provi l'Auditor.

Madrid, 6. - Ha marxat al Mar~
roc per a fer-se càrrec del ooman.
dament de lea forces militars el i&neral Francesc Franco.

Ha mort Gaietà Peñalver
5. - Ha mort en aquesta
tenor Gaietà Pefialver. Fa
actuà al reatre Lope de
Valladolid, on cantà eLa.
La seva mort ha estat
Dolorosa~.
molt sentld&- ala centrea teatrals 1
&rtlatlcs.

Madrid,
capital el
poca dlea
Vega., de

A Múrcia s'ha constituït el
partit de <<Unión Republi·
cana»
1\olúrela $. - Al teatre Cinema
ee celebri. una assemblea per tal de
con..tltulr el partit de cUnión Republicana. de MúrciaJ. La concurrència
ha estat molt nombrosa.
S'aprovaren els estatuts., 1 despré:l
pronuncià un dlscurs el senyer Mo--reno Galvache, el qual propu¡nà per
la unió de les esquerres, per tal de
defensar la República, en benefici
de la democràcia d'Espanya. Defensà la. lntelligèncla de les torces r~
publicanes afins amb vistes a les
pròximes eleccions, sempre que
aquestes no les faci el Govern ac.
tu&L elnó un govern que garanrelld
el dret de 1ote elo partit&.

la tragèdia
•
astunana

LES COSES QUE DIUEN
QUE EXPLICA UN DETINGUT

Leon, 5. - Fa uns dles tou det.lngut a Palència I portat a Leon, Enric Canelro1 apodat «el Legionarlo».
Ha declarar; que estigué dies abans
del 6 d'octubre a Figareda, d'on a.na
a Mieres 1 lotentà venir a Leon, la
qual cosa no pogué realitzar pel
nodrit tiroteig ja. entaulat entre la
força pública t ela revoltats. Es
dirigi aleshores a Pola de Lena, on
U donaren uu fusell, amb el qual
marxà a Ovied.o1 1 al caner de Sant
Llàtzer sostingue un tiroteig en unió
d'altres revoltats. Diu que, segons
ell pogué veure, matà diverses per·
sones.. Sort1 d'Ovied.o amb un re.
vòlver, anà a Mieres, 1 des d'allà a
Turon. on novament li donareu un
fusell I el portaren al oementlrl per
tal de fer-lo disparar contra Càndid
del Agua, caporal de guàrdies jurats. A1x1 ho féu, i després de ma·
tar-lo tornà a w1a cantina, d'on
retornà moments després, 1 fou ell el
que donà. mort a l'enginyer senyor
Rafael del Riego. A partir d'aquest
moment diu que es trobà amb el
sergent Và.zquez, del qual era molt
amic, 1 es pesà. a les seves ordres.
Amb eU actuà bastants dies. Després marxà a Oviedo una altra. vegada i romangué dos dies aJ. carl'er
de Fruela 1 fou un dels assaltants
de l'Hotel Anglès, on feren presoners a. d.lversos guàrdies d'Assalt.
En fracassar el moviment, anà a.
Leon. Fins a Pola anà a peu i amb
176 pesseres que U havien IHurot
ela seus germans. Des de Fuentes
de loa Fierros vingué a aquesta capital a.mb un maquinista, el nom
del qual no ha declarat per tal de
no comprometrer-lo, que el portA a
la màquina. Marxà posteriorment a
Palència on ha estat detln¡¡ut, I
allà sembla ~ue l'amagà un advocat. Es practiquen actives gestions
per tal d'esbrinar aquest extrem.

¡

La posició del senyor Azaña i la unió
dels republicans
Madrid, 6. - Sobre la unió dels
republicans d'esquerra el diart «Heraldo de Madrid» diu el que segueix:
«El senyor Azaña, en nom del partit «lzquierda Republicana•. ha contestat a la Invitació del senyor Albomoz per arribar a una lnteHigènda. entre les forces dectdldament
republicanes. «<zquierd& Republicana» considera que st. les clrcunstànclee bo permeten, èticament 1 polltlcament, en el cas d'una lluita electoral, deuen 1 poden establlr~e pac.
res I aliances elec1oral>, però que cal
comptar amb determinades drcumstànctes d'apartament de la polftlca
actual. Per a 11.ns singularment de
distint abast, «lzqulerda Republicana» condiciona també la J.ntelllgèncla amb elo altres grups restants
al !et que aquesta es solldarltzln
amb 1•obra de Govern realitzada a
Espanya fins al setembre del 1933.
El senyor Albornoz es dedica. ac-tivament a articular les respostes
rebudes dels dlversoa partits. Dintre
d'Ul18 dies donarà a conèixer els resultats de!ln!tlll5 de la gestió. AlxO
serà precedit segurament d'una r~
untó de les forces republicanes que
coincldirè. amb la reobertura del
Parlament, entre altres raons per(IUè abana d'aleshore!l no seri. a
Madrid un dels polítics que més ha
treballat per la concòrdia repub1lce.na.»

Una altra carta de
solidaritat amb el
senyor Azaña
Madrid, 5. - Els ex-ministres ,se.
nyors Albornoz, Domingo, Olral, Zulueta, Bamés, Vlfiuales 1 Francby
Roca, han adreçat una carta als senyors Aza.ti.a 1 Casares Quirog& 1 es
solidaritzen amb ells davant l'acta
d'acusació formulada contra ella, 1
diuen que ho fan per escrit perquè
no essent diputats no poden fer-ho
al Parlament.

Ha mort l'autor de «La Ga·
tita Blanca»
Madrid, 6. - Ha mort l'autor 00.
m!c 1 ex-periodista Jacint Capella.
Fou director de «El Noticlero del
Lunes» en aprovar-se el descans dominical de Premsa, t1ns qüe va ésser substituït per «La. Boja Oficlab.
Entre les seves obres de més èxit
h1 ha «La ga.tita blanca~. Ultima..
ment tomà un altre cop al teatre,
en collabora.cló a.mb Josep de Luclo.
Havia nascut a Barcelona el 1880.

Detinguts per tenir fulls
clandestins
Bilbao, 6. - A Baracaido, I& policia detingué ramo d'un bar del
carrer Zabala, 27, anomenat Baltasar Alvarez perquè han estat ocupades al eeu establiment fulls clandestins.
També han estat detinguts a &.racaldo Gregori Garcia; d& 25 anys,
comunista, alxf com Severià Gutlérrez i Evarist Martinez, els quals es
dedicaven a repartir .fulls de propa.
ganda comunista..
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DIOTELEGRAFIC ENTRE ANGLA•
TERRA I EL JAPO

FARMACEUTIC
Vidu en primeres noces d'lgnàsia Oliveras

Mas só

MORI EL DIA 4 DEL CORRENT MES HAVENT REBUT ELS AUXILIS
ESPIRITUALS

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

A. C. S.

El millor servei a

Service Station, S. A.

ll.ls seus alil~ats: espooa, fills, fill politic, néts, tuls eutenats, gennà,
germans polltics, nebots, costns. familia tota I la mO social «CASA SEGALA, s. A.». tenen el sentiment de comunicar ala seus amics 1 coneguts tan
dolorosa pèrdua 1 els preguen el tinguin present en llurs ora.ctons 1 se serveixin assistir als funerals que peJ bé de la. seva ànJma es celebraran
demà, cli.lous, d!a 7, a dos quarts d'onze del mat!, a l'eegléeia parroquial
de sant Josep de Gràcia !Josepets) pel qual favor elo quedaran eternament agrail8.
Leo misses després de l'Ofici I liOt seguit I& del perd6.

El DOL ES DONA PER ACOMIADAT

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 11550 i 11559

NO ES CONVIOA PARTICULARMENT

Per expressa voluntat dei difunt, no s'anuncià l'hora. de l'enterrament..
que tingué lloc ahtr. dl marts, a les onze del mati.

..

SOBRE EL REGIM "'o" E CONTINGENTS
A LA IMPORTACIO
Madrid, D. - Al Mlnisterl d'Indústria i Comerç, han lacllitat la
següent nota:
«A ;Ia •Gaoeta» del primer de
març, ea publtcaren dos decrets
reorganitzant ~ règim de oontlngents a la Importació dictant normes de caràcter administratiu que
alreren el slsrema de distribució de
llicències, donant entrada amb facultat de proposta 1 Intervenció alo
particulars interessats.
Per error d'ajust a la cGaceta»,
es publicà en primer terme el Reglamentrrext relòs per a l'establlmenb, aclminlstració I règim dels
oontlngent!l a la lmportac16 de mercaderies, reglament que desenvolupa
especialment els preceptea d'un altre decret de la mateixa data, publicat en llltlm terme dels decrets
del Ministeri d'Indústria 1 Comerç
a la dita «Gaceta».
Salvada aquesta errata material.
el Ministert. per tractar-se d'assumpte d'indole general, estima convenient la seva màxima divulgació
donant a conèixer des de les acollldores columnes de la premsa diària
les Untes generals dels noua preceptes adm1n1stratius.
La modllicació del slsrema queda
recolllda alo articles 6, 6, 7, 8. 11
1 12 del decret.
Per a l'ad.min1strac16 dels contingenta, entendre en la personalitat
dels importadors 1 propasar els repartiments de llicències que s·~
fectu'in, tant en les quotes que ma.
temàticament per preceptes legala
corresponen als beneficiaris del con·
tingent, com en les de distribució
discrecional, es creen Comlssions
gremials oonstltu!des mitjançant vot
proporcional atribuït als beneficia~
ris del conungent o conjuntament
a ells, 1 a representacions d'altres
interessos afectats.
El vot ea farà prevaldre... bé di·
rectament pels interessats o per
mitjè. de les !Seves Associacions legalment constituïdes, 1 es computarà
el vot de cada Associació, també
proporcionalment, als interessos que
representi. Amb el d'evitar que
aquestes Comissions es transformin
en assemblees integrades per nombroses representacions, s•estableLx
un marge núnlm per tal de poder
tenir accés a ella, que hauriL d'êsser
basat en un valum del 5 per 100
del 1otal del contingent, oorentat
individualment per qualsevol beneficiari o per l'acumulació de drets
de dJversos d'ells. Es respecta sempre per a la minoria un númbre
de llocs que es determinarà en cada
CM. segons la lmportàneia t el vo-

lum del contingent global. En l'aDI
tuacló de lea Comisslona1 "!" acordt
s'adoptaran 1 ea compuuu-a a cada
membre el seu vot d'a.cord al voluaí
de vots que la representació del qwit
ostenti.
Per tal que ela voca.ls de leo comissions gremials siguin verltableo
interessats en el contingent. s'exclou
tota intercvecló de representants usessora o delegats.
Per a vigilar la marxa del contingent, tot veUiant per la puresa. de
la seva aplicació, 1 revisar les proes crea un comitè de control, con.
t1tuxt per cinc membres: dos d'ella
funcionaris del depart.a.ment t altres
Consell Superior de Cambres de COmerç, Indústria t Navegació; el Centre de Contractació de Moneda, en
representació del Ml.nlsteri d'Hisenda., 1 la junta gestora del COnsell
d'Economia Nac!l.onal. La. funció d'aquest conútè serè. resolutiu per a
l'assignació de les lllcênclea dels
contingents- proposats per les comiaslons gremials, que seran sonclonades per 1a Oirecc16 Ge-neral de Oomerç.
També es not::11lca,. en la concessió d.e lllcències, una pràctica que
havia donat lloc a entorpiments 1 a.
augment de treball &mb. el oonsegUent perjudici per a l,mportador I
l'admlnl.stracló. 1.& moclillcacló oonsisteix, essencialment, en el fet que
les llicències lllurades pel m1n1stre
d'Indústria 1 Comerç s'assignen ~
lament atenent la quota que correspongui a cada tmportador, sense estal d'evitar traspassos o transferències que amotllln a la conveniència
de l'Importador el punt d'importació
designat.
Aquest lloc d'importació serà, per
mnt, establert a petició de part Interessada, per la. Direcció General
cte Duanes. Aquesta petició podrl
colncJdlr amb l'obligada. que es for·
mula davant el registre d'lmport&cions) tot stmpllf1cant d'e.questa ma.nera la tramitació de les llicències.
Un altre aspecte molt tnterea.sant
de la reforma de l'administració dels
contingents fa referència als preus
de les mercaderies oonUngentades
mltjançant una disposició que permet adoptar al Mintstert d'Indústria
1 COmerç les mesures pertinents per
a evitar que prosperin alteraclona
en ets preus normals de venda.
Finalment hem donarà una. .m.é8
gran solemnitat a la pubHcltat deia
cupos cliexportacló, pul>: que a més
de tenir lloc a la revista del Ministeri. seran pubUcats a la «Gacetn.

Els ministres d'Indústria I Un judici per desnonament
contra Horaci Echevarrieta
Agricultt···a, a Castelló
València, 6. - A les nou del maU
Madrid, 5. - Al Jutjat de primera
sortiren ell- m!:1 istrea d'lndúst.ri& t instància número 2, començà a vuJ
Comerç 1 Agr:cultu.ra. pe.r tal de ~ el judici per desnonament, promogut
con ·er la. ~ ... ..,..._~- ·'*
per l'Assoclacló de la Premsa de Ma·
lló.
drid contra Horaci Echevarrleta.
tel a. les vult c!rl mat11 el d'Indústria
Defensà l'Associació l'advocat se1 Comerç, a.n. 1 el director de CoColom Cardany. També com¡>&merç senyor 11... -.~ rra. 1 ela dlputata se- nyor
el Tepresentant de l'Estat.
nrors Salas 1 Cantes, estigueren a regué
El senyor Ecbevarrieta deu a l'As-dtpositar flors a la tomba que con- sociació
de la Premsa. el cànon pez
té les restes de Blasco Ibàftez.
El ministre d A¡rlcultUr.J. senyor Ji- &ubarrendament de la meitat de l'eménez Fernlmdez. esti¡¡ué a l'església difiçl del palau de la Premsa des
de san Esreban oint missa, 1 després del 1932, per un descobert de més
visità la Jw1ta Diocesana d'Acció d'un mtlió de pessetes. Malgrat això,
el senyor Echevarrieta percep el Ut>
Catòlica.
Ela m1.nl.st.res visitaren la granja guer de les plantes del palau per ell
de Burjasot, on visitaren aquella Z<> subarrend.:ldes com a arrendatari de
na, fent;..se càrrec de les pecessitat.s l'Associació per una quantitat apro1 promet.ent atendre--les. En la visita xtmada de cinc-centes mll pessetes
a l'Insectari, l'en¡¡lnyer director de anuaJ.s.
l'explotació, mostrà al ministre un
El senyor .Ecbevarnet;a diu que ell
insecte que s'empra en la llUita con- no és l'arrendatari més que davant
tra Jes malalties que ataquen els t,a... els subarren.dataris i per a percebre
rongers.
el pagament dels subarrendaments,
Acabada aquesta visita, els minis- però no per a paga_r el cà.ncn d'artres marxaren a Sagunto on l'Ajun· rendament
en la torma contractada,
tament 11 dedicà una r~epcló. El di·
El senyor Colon Oardany rebutjà
putat senyor Chabret prenuncià un
discurs donant compte detallat ala aquest argument 1 digué que la Uel
mlnl.sters de la situació en què es no pot patroclDBr l'arbitrarietat que
troba la zona tarongera a conse- manté eJ representant,. del senyor
qüència de les daneres glaçades. El Echevarrieta
minlst.re d'Agricultura parlà de la
El representant de 1'Estat. interesconveniència que no es plantin taron- sat. directament en la qüestió, ea U..
gers en els terrenys on caiguin for~ mità a una actitud de modest es~
tes ¡¡laçades durant I& campanya ta- tador. El judici continuarà demA..
rongera, puix que d'Muesta. manera
s'evitarien els perjudiciS que comporA OVIEDO
ren.
En o.rrlbar a les valls de l'Al.maçc:r
ra., els minlStres s'acomiadaren del
governador 1 altres autoritats valen- Una catàstrofe que costa la
cianes, l entraren a la _p rovincia de
Castelló. A Nules els fou tributada vida a una mare i cinc fills
una entusiasta rebuda.
Oviedo, 5. - Es tenen le¡,; seglienta
A Burriana, en arribar els m1.n.i.&tres foren llançades al vol les cam- noticies sobre una catàstrofe ocor·
panes de l'església del Salvador. reguda en Wl poblet asturlà en la
L'alcalde demanà al senyer Jimé- qual resultaren una dona. 1 ela &eUI
nez Femàndez 1 Orozco que conce- cinc fills morts.
Es desprengueren, a causa del des·
dis als tarongers prèstams del
crèdít agrlcola. El mmistre d'Agr1- glaç, granes blocs sobre el poble dl
cultura contestà que el Govern es· Ferlwtes, 1 enderrocaren dlverse3
tudi& la. concessl1 de crèdits a ter- cases.
Al aomiclli d'Higini Feito Rub1~
mtnt mitjà 1 també s'ocupa activadormla. l'esposa d'aquest i sJs Wl3.
f
¡• t
'"ti
ment de tot e1 rem. u a a ur or- L'allau sepultà ln casa I al soroll. els
òósAt migdia els miniStres i diputats verna d'altres cases a les quala no
a. corts foren obsequiats amb un toca sortiren immediatament per
banquet a l'horta de Villa Colores, tal de prestar auxlll a1s de la casa.
Després de ~rans esforços aconpropietat d e1 senyor H oera.. Assts- sinistrada
tlren també les autoritats 1 el Pr~ seguiren separar els gels i les runes
sident del Tribunal de Garanties, 1 varen extreure els cadàvers de
M
senyor Ferran Gasset.
oreno, esposa
A la tarda, els ministres visitaren COncepció Feito
els locals de la Federació Tarongera d'HJgim, i els dels seus fills Francesc, Anselm, Marta, Neus i Leode castelló 1 a. darrera hora retor- nard, de l2, 1o 8, 6 1 4 anys res·
_n!!a!!re!!n!!!!'a!!!!'M!!!!'adr!!!!'l!!'cl.!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!' pectl vament.
Els cadA.vers toren portats a altrea
=.
cascs d'aquell miserable poblet.
·Un altre fill del matrimoni acon·
segut salvar la vida t;rAclc!:i al ret que
el seu llit es trobava sota una biga.
Quedà empresonat entre els gels t
les runes; però afortunadament sense haver sofert cap dany.
Higlnl, que es trobava al poble de
El final de les festes de Tui.za
amb objecte de realitzar uns
trebaÜs pl'Opls del seu ofici no ha.Carnaval
vta retornat encara al poble.
S'avisà el Jutjat de Belmonre, I
Anit passada el Carnaval culminà
amb I& tradicional deafUada de dis- després de grans esforços aconsegul
jutge personar-se al poblet de
el
Rambla
la
per
gust
fresses de mal
I carrers del clistrlcte cinquè. De to- Ferfunes, practicant les diligències
tes maneres aquest any el mal gust del cas 1 alxecà. l'acta de la desgràculml.nà amb un es{)C:ctacle indecorós cia. L'enterrament es verifícà a
com mai a'bavia vist. En certs mo-- l'esmentat poblet. Per cert que costA
ments SE>mblava talment com st la molt treball perquè s'hagué de trennostra Rambla s'hagués convertit en car els gels al cementin per tal do
la sucursal del pitjor que pot mos- poder donar sepultura als cadàvers.
trar el nomenat barri xinèS. ELs orEl poblet està consternat. Lea
gamtzadors del Carnaval d'aquest pèrdues ascendeixen a 15.000 pesseany, segons ells el millor, poden es-- tes, que, donada la misèria en qu•
tar satisfeta. Els element& Indesitja- viuen aquests pobles muntanyosos,
bles de I& ciutat també han volgut és una veritable fortuna..
unir-se a les seves expressions d'euEn una altra casa sinistrada en
lòria.
la qua.l dormJen dlven~es persones no
l'esnit,
la
de
dotze
les
Prop de
hl hagué desgràcies per miracle.
pectacle havia arribat a tal grau,
que la policia intervingué simulant
una càrrega. 1 les aigües que havien Un gran incendi a Madrid
sortit de mare tomaren al seu corMadrid, 5. - Prop de lea Sis de .la
rent normal. No es practicaren detarda els transeünts observaren qut
tencions.
de ta.' ftnca número 5 del carrer de
Regueros, on està. establerta la fà..
Capítol de robatoris
brlca de joguines, propietat de Josep
Antonl Martinez Serra denuncià Florldo, oortl& una gran quantitú
que el.s lladregots entraren en la se- de turo. En arrlbar els bomben ~
"' botiga deia carrer d'Ausills-Mareb fàbnca era una lmmensa foguen.
1 s'emportaren gèneres de p-.J.nt. per deguat a. la gran quantitat de cel~
valor de 2.055 pessetee.
lolde que bl havia magatzemat I *
Al domocill del metge Francesa de a. l'aconstrucció de ulnes.
Torras Gonzàlez, Mallorca, 244, pral.,
Els bombers hagueren de t.re1>a11ar
un desconegut., amb l'excusa de fer- amb carotee contra els gasos lllU1taelecI
joies
se vtsltar, s'apoderà de
ren amb grans dlftculta.ts.
tes per valor d 'une.s 2.000 pessetes.
A darrera bora de la tarda i d•
- Uns desconeguts ban entrat al prés de Kr.,. esforços, els bomben
domicili de Joan Ptgueras Comaa, aconseguiren domln&r el toc.
Ela danya s6n d·importànci&. Avui,
al carrer de Corts, 596, quart, I ae
n'ban emportat 3.500 pesseres en lo- com a dla festiu a la tarda. DO
treballava ningú a la fàbrica.
leo 1 160 en bitllets de Banc.
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Josep Segaló i Estalella

1

Una nota del Ministeri d'Indústria I Coi!)JlrQ
_..;..;
.

Darrera hora

S'HA INA.UGURAT EL SERVEI RA·

¿Cuànto han cost:\do las bomblLondres, ó. - Aquest matt. a les
~~s? que Uumtnan el Paseo de Oranou, ha tingut lloc la inauguració
t1a
del servei ràdiotelegràrtc entre An·o dó
\"E~d~" nde proceden? ¿Quién las glaterra 1 Japó, però no s'Obrirà al
públic nns el dia 13 del corrent mes.
·
Entre les autodtats assistents a
te ¿A. dónde l.ran a parar una vez
ce~ismudas las flestas? ¿A los alma-jl'acte de la inauguració es creuaren
telegrames de salut.
rnuntcipales?»

1

Ahir, e.l matJ, al Saló Biblioteca
de de la. Divisió es va reurur el
consell de Guerra ordinari de pla.ça
per a veure 1 taJla.r 1a causa instruïda pel Comandant jutge senyor López de Ca.rrion. contra el soldat del
Regiment d'Infanteria núm. 10 Ftus
Marià Rodrl¡¡uez, pel supos~t dellcre
de rebeHió mllltar.
Presidi el Tribuna.l el tl.nent corone1 senyor Jacob Roldan, actuà de
ponent l'Auditor de segona senyor
Coloma 1 de fisca.l el jurfd.lc senyor
COrbeUa. De defensor actuà el tinent d'Infanteria Sr. B&n'()8 Silva.
De l'apWltament es desprèn que
el processat tenia llicència de dos
mesos per malalt, llicència que finia el 17 d'octubre darrer. Es pr~
sentà a la caserna passat el termini
en qUestló, pel qual motiu se l'acusà de desertor. Sembla que aleshores va deolara.r que la nlt del &s
d'octubre, des d'un balcó de la Ge~
neralltat, havia estat fent foc contra la força pública i fer1 un sergent
I diversos soldats. Declarà també
que a la Plaça de Catalunya 11 bavien donat una pistola 1 ctne-centes
pessetee 1 que la matinada del elia
7 sort! tranqulHament per I& porta
principal de la Generalitat 1 se n'a·
nà al Bar La TranquiHitat, a «gastar-se~ les cinc-centes pessetes, quantitat que per oert U fou trobada
en presentar-se a 1& casem&. Afeg1
també en la seva prlmera. declaració
que aquella matinada !ou detingut
per una guàrdies de seguretat, perO
que en 8SS&bentar-se que era milltar el deixaren en llibertat.
Inrerrogat pel llscal 1 per la d.,.
fens&, el processat incorre en contrad.icclcns tals com dir que res d'a.llò no era ventat. t que a1 bo declarà bo féu per pressió del seu
comandant. El processat va ésser
sotmès a examen facultaUu, però els
metges no 11 apreciaren aimptomee
de trastorn mental.
El fiscal, en les seves conclusions.
demana per al processat la pena de
mort.
El defensor llegeix el seu lnfonne
1 en eU posa de relleu les contradlc-clona en qu~ ha incorregut el seu
patrocinat, entre altres que no po.
gué oortlr «tranqU1Hamentl de la
Generalitat per la porta principal,
perquè aquesta romangué tanoada
tota la nit tina al moment de la
rendició 1 que tampoc no po¡ué ésser detingut per guàrdies de Segureta.t) que el d1a '1 d'octubre no eXIstien. Per tot al%0 demana que
sigui absoll Ja que no bi ba méa
provea que les declaracions do l'a.
CUIJM.
El fiscal rectlnca 1 diu que, emparantnse en els codia de Justicia
Mllltar de l'Armada 1 la Llei d'Enlud1c1ament Crtminal, no ea pot condemnar pel mer fet d'acusar-ae el
processat, màxim quan rea no ha
pogut estar provat 1 que per aquest
motiu retira. l'acuse.ctó contra. el processat.
El Tribunal s'ba reunit en sessió
secreta per a deliberar 1 la aen~n
cla dictada ho ba estat d'aoord amb
la petició del 118cal 1 de la defensa
~ntènda, però, Que no sert. feta
Pública tina que l'aprovi l'Auditor
de la DIVisió. L'linlc cèotlg que a'lm..
IJOSQrà al Processat aerio el de dos
anys de recàrrec de servei per considerar-se'l com a desertor.
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LA REVOLUCIO GREGA

Creta; Macedònia
PER AlS AMICS EMPRESONATS

la nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Pte1.

Ramon Mor P ...............~
Rutí Falguera ........... ,
Josep Berengué ... ... ... .. ,
Angel Cardet ......... , ., ...
Ramon Drud!a ... , .. ,.. ...
Joan Garrós ........ , ..... ,
Ramon Paris .. . ... •.. .. • .. ,
Rmnon Morera ......... ··•
Antonl Escolà .............. ,
Jul!à Puig ... ... ... ... ... ...
Rafael Navarro ... ... .. • ..,
Joan Baquero .............. ,
Amo.deu Bonastre ... , .. .. . .. •
Josep Barberà . .. . .. .. . . .. ...
Concordl Ribelles ... ...
Agustl Bona.stre ... ... ... ...
Joan Drudis ... ... ... ... ...
Antoni Montserrat ... ... ...
Josep Noràs ... ... ... ... ...
Enr!c Doménech ... ... . .. ...
Teodor Bonastre ... .. . .. • .. ,
Felip Domènech ... ... ... ...
Victor Gallart .............. ,
Josep Morera ... ... .. . .. . ...
Joan Trener .. . ... .. . ... ...
Centre Republlcà .. . ... ... . ..

2'-

6'-

•
I

Sa Iònica a poder dels rebels
Focs
de Bengala

El Govern anuncia a cada moment la
El general
derrota total dels rebels
Condilis a Salònica al front de les tropes
El Govern no s'atreveix atacar
fidels
Segons el Govern, els obrers
Creta
estan absents del moviment militar
Les notícies d'origen francès i anglès
són depriments per als revolucionaris ···
Les dels països fronterers amb Grècia,
són favorables

1

•
LA VERDA

ERt~

El Parlament d'Irlanda 801 ,A
influèncfa de De Val!!Ta 'va ~ "'
dir, Ja pocs dies, per 51' vots cect,.
tra 36, que. la nacionalitat ir on.
desa t!s l'única per a tots els h~~
tants de l'illa que obeef3:en ~
blin. Suposo que els de Belf t u.
gutran com fins avui fidels as se.
al !eu
britantsme d'importació.
De Valera, en defensar la
posicf6, va dir que els anglesos Pl'o.
den prendre's la reciprOCitat pa.
els plagui. Ai.l:à 110 ínquieta-q%~
gué - els patriotes Irlandesos
porten disset anys demostrant q~
món que accepten totes les cons
e.
qüències de la seva llibertat.
D'avui endavant un anglès
considerat estranger a Irla~~à
com un irlandès he serà-no ~j
ta pas res ésser-Jw- a Anglater
ra. Sense histerismes ni COI!Ú1f'.
sions, assistim, doncs de Jet •
l'alliberament de!initiÚ dels trla 4
~
desos.
No és de creure que a Londre
h~nn s'estirí els cabells nt s'esque¡~
xt les vestldtfres. Allà 110 abu1lden
els Ro11os m els Garcia Sanchil
Probablement, hom croceptard •
jets consumats t no és de
que tornin a tratnetre les bande!
assassines dels Black e.nd Tan,•
que vare~ Jer més per la indepe ~
dè~ d. Irlanda que cent anys de.
prcdtcacums separatistes. Una simple tntervencf6 de Lord Danesfort
a la Cambra Alta, puntualitzanl
que els irlandesos no podran é&ser metges, nf policies, ni dtplomd.
tics, nf duaners a sou d'Anglater.
ra. Per ara, res més. Ni esgaripr
ni guerra. santa. A tot estirar Ber:
nard Shaw B'empescard una nova
tacècfa i f)CU"eu de comptar.
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conen
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Atenes,
1'1'Josep P16 Igleslas . .. ...
Atenes, 6. - A primerea hores d'a0'50 cret, prop del que passa a l'illa de
1'Josep M. Barril . ... ...
1'- Creta, la qual es troba a poder dels questa tarda ha estat publlcat un
0'60
Ramon :Miquel .. ... . ..
comunicat oficial, en el Cf.lal es de1'- revolucionaris.
2'Josep Plano. .............. .
10'1'Noticies particulars diuen que s'ha clara. que les tropes del Govern ha.n
Josep Bertuli .. .. . .. . ..... .
1'Antoni Font .. . .. . ... , ..
vist un avió en flames, entre Creta travessat el riu Strymon, en un mo1'- SANT ANTONI DE VILAMAJOR
J,.luts Vives ... ... . .. .. .
viment envoltant de les torces
1'- i Milo. Segons sembla, es tracta d'un rebels de Macedònia, les quals,
0'50 Maria Ponoda . .. .. . .. . ... . ..
Josep Buch .......... ..
2'- avió del Govern, que fou aconseguit segons els darrers càlculs, estan m1'- Mercè Clapés .. . .. . .. . .. • .. •
Pere Massó ........... .
'•- per l'artllierl.a. antiaèria de la flota
1'- Rosa Pruna. .. . .. • .. . .. . .. .
Josel) Marlés .. . .. . .. . •..
tegrades per UDS 2.500 homes. Hom
ï•- rebel.
1'- Carme Plantada. ... ... ...
}"ro.ncesc Bulxena .. . .. .
1'..1'- Antònia. Satont ... ... ...
Hom assegura que la marineria creu s. Atenes que els rebels de Ma,f.ntoni Rabadà ... . . .. . ..
2'- dels vaixells rebels secunda l'actit"<ld cedònia. capitularan
0'50 Mar!a Sa!ont .. . ... ... .. .
abans que es
1oan Bellm\mt .. . .. . . ..
1'0'50 Josep Muret ...... ,.. ... ...
lsldre Plé ............. ..
trenqui el ioc contra les torces goHitler al Baar
1'- d'aquests, coaccionada per l'oftciali0'50 Teresa Fàbregas ...... ,..
Josep M. Parer!\ ........... ,
1'- tat. Hi ha hagut nuclis de mariners vernamentals.
<Foto. Urbls • Press)
1'- Carme Ri¡au ... ... ... ...
J osep Bulxens .............. .
2'- que s'han negat a secundar el mo1'- Joan Pou ... ... ... ... ...
J osep Batet .. . .. . .. . . ..
A BOMBARDE.JAR MACE•
2'- viment, 1 aleshores els oficials re1'- August Jané ... ... . .. .. • ...
Ramon Cmnpa Robert .. .
1'- bels han ordenat l'afusellament de
1'- VIcenç Genis .. . •.. ... ... ...
DO NIA
~osep Fàbregaa R!cart .. .
3'- vint-i-cinc mariners del «Averoff» i
1'- Pere Junoy ... ... .. . .. . ... .. •
Josep Pié Plé . .. .. . .. . .. .
Les notlctes que rebem de provin- revolució dels seus veïns s'estenia.
ó. - Avui han sortit de
Atenes,
1'...
...
,..
.........
Costa
Joan
1'Llorenç Pons Ollé... .. . .. .
indiquen que l'ordre no corre a Macedònia 1 Tràcl.a..
1'- de diversos soldats de la guarnició Salònica. 25 aeroplans de bombar· eles
0'50 Josep M. Pou ... .. . ... .. . . ..
'.Josep Barril .. . ... .. . .. .
Aquestes mesures, segons el mlnlsdeig, els quals volaran damunt Ma- cap perill. En certs districtes aïllats
1'- de Creta.
0'50 Josep Arqué .. . ,.. ... .. . ...
Samuel Saumell .. . .. . ... .. .
Les forces del Govern, en acabar· cedònia, i llençaran bombes sobre hi ha un nombre poc considerable tre Batalov, són solament de pre1'1'- Pere O!bert ................. ,
Joan Iranzo .. . .. . .. . . .. •..
1'- se la reparació dels set vaixells de els rebels.
0'50 Francesc Costa ... ,.. ... ..,
de sediciosos que actuen dèbilment caució 1 han estat adoptades en inAntoni Comes Robert ... ..,
1'0'30 Marti Pascual ... ... •.. .. . ...
.lac!nt Casabona ........... .
però la seva acció insignificant aca- terès de la. pau als Balcans, 1 és
2'0'60 Joan Massó .. . .. • ... ... •.. .. •
Pau Mateu ................. .
lluny del pensament del Govern de
LES PLUGES IMPEDEIXEN barà immediatament.
1'1'- Marti Ballescà ... ... ... ...
Isidre Tous .. . .. . .. . . .. .. .
El Govern es troba fermament de- Sofia de cercar dificultats amb ela
ATACAR MACEDONIA
1'0'60 Joaqu!m Masagué... •.. ... ...
Josep M. Busqueta ... ... ...
1'6'- Esteve Arqué ... ... ... ... ...
Una parella ideal d'esquerra
Atenes, 5. - De font partic-..1lar cidit , basant-se en ela elements de seus veïns.
1'1'- Joaqulm Agullera ... ... ... ...
p¡onis Vives .............. .
Contestant a una pregunta, Be.taben informada, se sap que els rebels judici que es va.gin recollint en de1'0'50 Sebast!à Pare ro. . .. .. . .. • .. •
Eduard Casabona .. . .. . .. . .. .
de Macedònia no podran ésser ata· purar les responsab!l1tats del movi- lov confll'mà que era cert que el Go6'0'60 Josep March .. . ... . .. ... .. .
Joan Parera. .. . .. . .. . .. . .. . .. .
1'cats avui, degut a les intenses plu- ment, a netejar tots els cossos ar- vern turc havia concentrat gran
0'50 Enr!c March ... ... ... ... ...
Teresa. Torredemert Parés ...
1'0'40 Josep March .. . . .. .. . .. . .. .
Un pobre que dóna. el que té
ges, que fan dUicil, d'una manera mats d'aquells oficials que no són, quantitat de tropes 1 material de
1'...
...
...
...
...
March
Nur!
1'J oan Pons ............. ..
considerable, el moviment de les tro- en realitat, sinó elements sempre dis- guerra a la frontera turco-bulgaresa
2'1'- Joan Bertran ... ... .. . ... ...
Un bon ciutadà . .. .. . .. . ...
posats a exercir papers per als quals i que aquesta mesura era. inexplicaJ. M. FRANCES
del Govern.
pes
2'.
1'- Anton! Illa .. . .. . ... ... .. . ..
J osep Toldrà Porta ... .. . . ..
el pals no els provef d'armes i co- ble per a ell, però té la confiança
1'0'50 :Manuel Pou ... ... .. . ... ...
Pau Cala! ................. .
esta.
forma.
conD'aquesta
provocació
significa
mandament.
no
això
que
1'1'- Antonl Nicolau ... .. . .. . .. .
Botarull ................. .
CONCILIS DIU QUE ESTA
1'1'- Jaume Prat ... ... ... ... ...
Un bon amic .............. ,
LLANÇAR b!litzarem la. calma i la tr~mqull:lltat tra Bulgària, ja. que aquest pafs no
DISPOSAT A
2'0'50 MarceHi Suau .. . . .. •.. .. . .. •
Lluls Saumell .. . ... .. . .. . .. •
ha donat ni el més m1n1m motiu
CON· interiors de Grècia..»
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CENT
r
,
...
..
...
...
.
..
Jané
Josep
0'50
Josep Toldrà Gulnovart .. .
per a una mesura tan delicada.
TRA ELS REBELS
1'l ' - Is!dre VIla ... ... ... ...
Un de la te .............. .
3'Antoni March ... ... ...
Nltua 1 xata de les Tres
LA VIDA A ATENES ES
Atenes, 5. - Informacions de font
Ja tela temps que no hav:!em po.
1'5'- Montaerrat March ... ... ...
Torres (quarta vegada) ...
NORMAL
particular anuncien que el general
ITALIA TALLA LES SEVES gut veure cap d'aquesta mena. d'es1'Josep March .. . .. . ... . .. .. .
Dos ciclistes de Sant Feliu
proclama
uns.
dlr!git
ha.
Condllis
AERIES
COMUNICACIONS
2'...
...
...
.
..
Riera
Domènec
1'50
de Llobregat .. . .. . .. . .. . .. .
tabliments - anavem a donar-hi una
Atenes, 5. - La vida es desenvo2'als rebels de la Macedònia Oriental
15'- Ventura Pujol ... .. . .. . ...
I MARITIMES AMB GRE· altra detinició - en els quals hom
Manuel Miró i arnlcs ..... .
Funcio2'6'- Pere Serra .. . ... .. • .. . ... ...
Franclsca Pujol .. . .. . .. . .. .
en la. qual els anuncia. que el Govern lupa. a Atenes normalment.
CIA
pot veure una prestatgeria de nyi2'1'- Francesc Costa . .. .. . ...
Josep Brull .. . .. . ... ... .. .
ha posat sobre les armes cinc qu.i n- nen tramvies i autobusos i solament
gui nyogui, dalt la qual hi ha nines,
1'l ' - Josep Verdaguer .••••. h. :::
circul~
la
en
restricció
una
nota
es
6 d'octubre .. . .. . .. . .. . . ..
la
compte
en
Tenint
51.
Roma,
tes, amb un total d'uns 100.000 hoampolles de licors més o menys co2'5'- Pere Pa.'ICUal ... .. , ... ... ...
J . T. 1 H. 111urmnent Mas...
mes i es disposa a. llançar-los contra. cló d'automòbils particulars, que no greu situació de Grècia, les Compa- neguts, moltes estàtues de guix Pin·
1'2'- Ra.mon Colomé ... ... ... ...
Esteve Farr!ol .. . . .. .. . .. •
taEls
diplomàtic.
cos
del
als
afecta
Italianes
marítimes
i
aèries
ny¡es
1'...
...
...
...
com...
.
..
per
Muré
<>fegar-la
Joan
a.
fins
rebeWó
la
l'Cat:v ....................... .
colors estrafolaris, algun reque tenen assenyalades escales als tades de
1'2'- Rmnon VIla ... ... ... .. . ...
plet. Especifica Condilis que seixan- xfmetres també presten servei.
Joaquim Plasa. ............... .
despertador l gran quantitat
2'Les noticies de font particular que ports i bases gregues, han decidit dll?tg~
2'- Ramon Oratacós ... . .. .. . ...
Raimunda Miró .. . .. . .. • .. •
bombes
de
plens
guerra
de
avions
ta
de quincallerl.a..
art1cl~
2'V!cenç Guardi ... ... .. . . .. ...
Maria. 'Pla.sa (nena d'll mei diversos regiments d'artilleria coo- es reben sobre la. situació a la illa. no fer escala en elles fins que la
2'molt gran profusament
roda
Una
l ' - Josep Cambro.e ... ... ... .. . .. .
!106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torni.
normalitat
molt
són
Macedònia.
a.
i
Creta
de
TSALDARIS
peraran a. l'esmentada. labor.
2'2'- Esteve Llavina ... .. . ... ... ...
Pere Qulntana .............
dóna voltes gairebé conscontradictòries, sobretot en apreciar
Diuen de Brindis! que aquest mati !H.umin3da
1'6'- Pere Dia ... ... ... ... ... ...
Josep M. Antoll ... ... ... . ..
Condilis excita als rebels a. aban- el
de tant en tant,
s'atura,
1
tantmen~
nombre d'unes i altres forces.
no .ha arribat el vaixell grec que
1'- guerra de la base naval de Salimine., donar Ventzelos i altres dirigents
l ' - Joan Pascual ... ... ... ... ...
Porano, de Prades .. . . .. .. •
en un numero. Aquell és el prem1at.
1'- que foren sabotejats pels rebels per
sense
Josep Capellas .. . .. . . .. . .. •
itineImparcials,
seu
el
seguint
observadors
Els
fer-ho
de
h&.Vla
Ramona Coromines. a la meEl que hagués posat els seus diners
2'- la negativa dels seus tripulants a d'aquest moviment per tal d'evitar prejutjar el resultat de:finltlu, cons- ran postal.
2'- Florenci Pujolas ... .. . ... .. ,
mòria de Macià . .. .. . .. .
damunt uns cartons que hi ha daels fets terribles d'una guerra civil, taten per ara que ha fallat la pri·
2'6'- Càndld Torras .............. ,
Rossend Coma .. . .. . .. . .. . .. .
quedat
han
moviment,
el
brità1
secundar
italians
!dros
1
avions
Els
1'que, donats els perfeccionaments del
munt el .taulell al qual correspon2'- Lluis Juno:v ... ... ... ... ...
On matrimoni d'esquerra .. .
conque
Atea
rebel,
pla
habitual
del
part
escala
fan
mera
que
nics
considerablement.
augmentades
1'...
...
...
...
Montasell
Josep
Ona. tmn111a catalana, a fa-material guerrer, s[gniftcaria. una. vegués el numero a.ssenya.lat per la saVenizelos
de
partir
a
l'acció
viatge
el
repetir
en
suprimit
sistia
han
nes,
1'10'- Joan Clapés ... ... ... ... ...
vor de la Republlca .. . .. .
assu1
geta de la roda a la qual ens hem
ritable catàstrofe nacional
3'Joaqu!m Estapé ......... .. :
un conflic- d'avui.
Mare i filla, a la memòria
referit seria obsequiat amb un dels
AFUSELLAMENTS A CRE· m1rla. a. Grècl.a. en una mar de sang. del 1916, desencadenant
1'10' - Domènec Estapé . .. ... .. . ...
te local i un altre de gran envergaobjectes indicats marcat amb el nú·
TA
1'R.~~~~~~.. v~~~~~>...... ·::. :::
5'- Anton! Costa .............. ,
PLASTIRAS HA SORTIT mero sortós.
1'EL CAP DE L'OPOSICIO dure. al nord per tal d'abatre's da2'- Miquel Fllbà .............. ,
Joan Calvet . . . .. . ... .. . .. .
«Vradni»
diari
El
trtornf
el
ó.
Atenes,
consolidar
1
Atenes
munt
DE CANNES
1'80'10 Esteve Illa ... ... ... ... ... ...
Comte llibertat . .. ... .. . .. .
DEL PARLAMENT CON·
Aquesta és la versió oficial -diem1'- anuncia que els revolucionaris de
Josep Riera ... ·... . .. .. . .. .
de la revolució. La sorpresa no s'ha
Familia Ubach (quarta veDEMNA EL MOVIMENT
Paris, 5. - Un despatx de Cannes ho a.!xi - de la. raó d'existència d'a1'- Creta han afusellat el prefecte de
2'- Pere Llovera. .............. ,
gada) .................... .
produit per diverses causes i el úo1'- Gandia, senyc.r Sguros i l'ex-diputat
Atenes, 5. - El cap de l'oposició
de font indesmentible confirma qué questa mena d'establiments.
2'- Salvador Baldé ... ... ... ...
Farnllla André (ídem) ..... .
2'- senyor Meikaradis, els quals es ne~ 1 ex-president del Consell, senyor vern de Tsaldaris ha tingut temps el g-:neral Plastiras abandonà el ter1'- Francesc Dlo. ... ... ... .. . ...
M. Mendoza. .............. .
La realitat, però, no és aquesta.
àdhuc
i
ràpidament
refer-se
a
per
2'1'- X. X ......... . ........... ,
1.1. R ..................... .
Michalacopulos, ha declarat a la ha. mobilitzat cinc lleves per tal dc ritort francès, 1 que passà per Ità- Aquells rellotges, aquelles ampolles
revomoviment
el
secundar
a
garen
1'...
...
...
...
...
Llovera
Joan
R. Plana ................. .
l'lia.
premsa que condemnava. enèrgicade licors, aquelles estàtues de guix,
1'- lucionari.
Joan Rol¡ .. . .. . ... ... ... ...
A la memòria de Macià I l)er
els revolucionaris.
ment el moviment revolucionari 1 reduir
Una altra informació també dig- fa anys 1 anys que s'ex.hibeixen en
1'Un bon català ... ........ ,
la 111bertat. Flora FiguemeriMacedònia
la
part,
altra
Per
una. crida al patriotisme
2'de crèdit, assegura' que Plast1- «establunents» similars. No hi ha cap
1'- Domènec Casanovas ... ... ...
rola .................... .
ELS REBELS INTENTEN que teia. Venlzelos per tal d'impedll' dional i Salònica 1 la seva regió, na
1'Benet Illa ... ... ... ... ... ...
Plom Figuerola. a. la memòras es troba al port italià de Brin- o g8.lrebé cap dels «clients» o dels
APODERAR-SE DE SAMOS d'Eleuteri
Venla
addictes
tan
temps
altre
en
2'ria de R. Cmnpalans .. . .. .
1'- Miquel Sau .. . .. . ... ... .. . .. .
dis, vigilant, des d'allà el desenvo- incautes que dipositen els seus diners
que es desencadeni la guerra civil.
1'Salvador Sapè ... ... ... ... ...
zelos, en aquesta ocasió no s'han mo- lupament dels esdeveniments i dis- damunt ela esmentats cartons que
Uns amics de Castellar de
Atenes, 5. - Els revolucionaris de
r22'- Josep Plantada ... ... ... .. .
n'H\JC ................ ..
considerabledebilitat
han
1
bilitzat,
posat a sortir cap a Grècia, segons vulgui endur-se'n a casa cap d'aquella
2'- Samos han intentat apoderar-se de
Josep Bernet . .. ... .. . . .. ...
LES NOTICIES OFICICSES ment la rebeWó.
Famllla Vlllls, catalanistes de
cap a. quina ba.nda es decantin objectes.
La guarnició no secundà el
2'- l'il'
Barbarà ................. .
5'- Narcis Darana.s ... ... ... ... ...
DIUEN QUE ELS REBELS
Els periodistes estrangers han po1'- Joaqulm Estapé, a la memòPilar Pujol de Masnou .... ..
moviment i féu front als revolucioEl que aW es practica no és res
NOMES DOMINEN CRE· gut comprovar cde visu:t que es pre- aquests.
0'50 naris bon nombre dels quals foren
rla <l'En Ferrer . .. .. . . ..
Comissió de Festes del carmés que un joc de cruletu sense
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12'..
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..
.
..
Teatre
del
Arc
rer
tal
per
voluntaris
de
milers
senten
restants
els
que
mentre
ELS
detinguts
FACILITAT
HA
¿QUI
de les garanties que poden ofecap
DO NIA
0'50
La:vret .. . . .. .. . .. . .. .
Teresa Oblols .. . . .. .. . .. . .. .
5'de combatre la revolució, i aquest
s'escamparen per l'interior de l'illa.
DINERS A PLASTIRAS7
rir a un jugador UDS establiments leGermans Benet i Maria RoAtenes, 5. - L'agèncl.a. oficiosa fet demostra que el moviment no ha
Suma I seaueix .. . ... 44.804'60
sa Cllrrera .............. .
1'60
Parts 5. -- El periòdic «l.e Quo- galment autoritzats.
del Govern publica aquesta nit un estat secundat per les organitzacions
Vn grup d'obrers dels tallers
Això ho sap tothom, llevat les auLA comunicat en el qual declara que obreres 1 molt menys per les seves tidlen» pregunta. Cf..li ha facUltat a
DE
MINISTRE
EL
del Nord de Sant Andreu
GUERRA ARRIBA A SA· «salvant l'illa de Creta 1 una petita masses, que es mostren al marge de Venizelos i al general Plast!ras els toritats que es creuen - des del mo(segona vegada.) ........ .
49'26
Amics del Teatre Catal/~ del
LONICA, ON LLANÇA UN part de la Macedònia Oriental, la. la lluita perquè la creuen merament fons necessaris per a preparar el mo- ment que els donen permís - que
vunent revolucionari.
Poble Nou (5.a llista) ...
es tracta d'una Innocent ctòmbola
27'60
resta. del pafs, compreses les illes, polltica.
MANIFEST
1'Baptista Solé .. . .. . .. . .. . .. .
En alguns centres politics es. reia- benèfica».
El Govern no vol emprar la força e1ona. aquesta pregunta amb la noSalònica, 5. _ Ha arribat a Salò- I :!~~>oba totalment a mans del GoF. M., a la memòria 1\'lac!à
3'Aquests cataus es solen lnsta.Har
1'L1 V. (ídem !dem) ........ .
amb els rebels de Creta i addueix ticia .referent al fet que el general
·
nlca el ministre de la Guerra el
T O. A. (!dem !dem) ..... .
3'L'«Agència d'Atenes» afegeix que diverses excuses per tal de retardar Plastm~s - que sorti de Cannes cap al carrer Nou de la. Rambla o pels
seel'
població
la
a
llançat
ha
qual
'
R. C., de Sant Adrià. .. . .. .
1'el Govern rep constantment testi- la tramesa de l'expedició de càstic, a Grèc1a - efectuava el viatge per seus voltants. El que ens referim en
güent manifest:
J Y. O ...................... ç
10'aque~ts moments ocupa una botiga
«La concentració de les tropes del monls de fidelitat de tots els punts que podria reduir els rebels de la via. Itàlia.
Som 1 serem gent catalana.
18'al num. 25 de l'esmentat carrer.
Peloponeso a la. Grècia Central i Sa- de Grècta.
illa de Creta ràpidament però amb
Vn grup d'obrers de la casa
Un diari pregunta:
M. F ..................... .
17'gran efusió de sang. L'expedició la.
Iònica, d'un moment a l'altre rebrà
TEMO·
FRANCESOS
ELS
Miquel Martinez .. . .. . .. . .. •
0'50
«Quant han costat les bombetes? importants reforços. Avui mateix, soSEGONS ELS FRANCESOS, integren diversos vaixells de guerra.
Ro s o s o EL TRENCA·
V!cenc Torres ... .. ......... .
0'50 D'on vénen? Qui les ha venudes? ta el meu comandament personal
A CRETA MANQUEN QUE· de poc tonatge, però de gran eficiènMENT DEL PACTE BALCA• que sempre havien elogiat ventzeEls nens Francesc, Jordi i
parar?»
a
aniran
On
nació
la
de
enemics
els
atacarem
modertres
ha
hi
VIURES
que
els
entre
cia.,
Carie~. a la memòria de
NIC, CONTRA LA REVO· los, posen en evidència. la seva se¡També són ganes de voler saber Macedònia de l'Est I restablirem l'orMacià ..... . ........... .
adquirits
3'contratorpediners
nissims
O
LUCI
renitat en sumar-se, sense reflexioParis, 5. - Comuniquen d'Atenes
J . o o .................. .
2'50 massa!
dre. Cal que tots contribuYm a li- que
recentment a Itàlia, que desenrotilla
la.
a
rebels
de
l'aglomeració
La revolució grega na nar degudament, a un moviment que
5.
Paris,
P. D ............ . ........ .
6'quidar-los, pe~: tal de demostrar que de Creta ha precipjtat la manca de llen extraordinària velocitat i van
•
•
•
On grup de senyoretes d'esProduit molta impressió als cercles és qualificat de suïcida.
sembla cosa tdcil saber els que sabem complir el que la nació espequerra, a la. memòria de
queviures i altres articles de prime- exceHentment equipats amb l'artille- politlcs francesos, on es desitja que
Saint Brice escrlu1 a cLe Journal»,
i vénen de Mallorca. Doncs no ra de nosaltres.»
petiunitats
d'aquestes
L'acció
ria.
Macià .................... .
a·- van
El ministre de la guerra ha tra- ra necessitat. Davant d'aquesta si- tes, combinada amb la de l'aviació es restableixi, com més aviat millor que Venizelos no navla d'haver-se
Antoni Tondo .. . . .. .. . . .. . ..
5'- ho és, pel que es veu. De vegades les
ordenat
han
rebels
caps
els
tuació,
la trnnquillltat interior de Grècia.'
mat a acabdllla.r una fracAgusti Abós .. . ... ... .. . . ..
6'- coses que semblen més fdcils estan mès un despatx al cap del Govern,
seria d'efectes desastrosos per atS que afecta també la tranquillitat In: llançat
ció, sinó que, com a. màxim, s'havl.a
Isabel l-'ossas .. . .. . .. . .. . .. .
3'- plenes de dificultats.
en el qual declara que la. moral de la requisa dels vaixells mercants de vaixells rebels ancorats a. Creta.
aper
naveguin
que
grega
bandera
compte
en
té
hom
si
ternac10nal,
Amàllll Escoda ............. ..
dedicat a actuar d'àrbitre
d'haver
2'les tropes lleials es manté molt al•••
Assumpció Barrios . .. . ..
3'quells llocs. Al mateix temps s'ha
que l'esmentat pals té signats 1m- entre els bàndols contendents per
rebels
tropes
les
canvi,
en
que,
i
ta,
les
..
de
.......
Antoni Ventura
Hem oonegut coHeccionistes
1'ordenat que els pescadors activin el
PROHIBICIO ALS AVIONS portants compromisos amb altres tal ~·evitar que el pafs es desagni 1
Antoni Escoda .. . ... .. .
1'- coses més inversemblants. Però es- de l'Est de Macedònia han comen- seu treball.
ESTRANGERS DE VOLAR països. Un d'ells, és el Pacte Balcà- arruïni.
F. Torrents . .. .. . , .. . ..
1'- tem convençuts que la repòrter Ire- çat a desertar i a unir-se a. les forces
nic amb Romania i Iugoslàvia.
governamentals.
DAMUNT GRECIA
Joaquim Gallo!ré... ... . ..
1'A Paris hi ha la creenç1. que Vetots
sentit,
aquest
en
bat,
Polo
ne
Ferran Ri bO .. . . .. .. . .. .
1'SEGONS ELS ANGLESO&
Els més destacats comentaristes nlzelos 1 Pla.stiras estaven d'acord
Tsalde
Govern
El
5.
Atenes,
Josep Castells... ... ... . ..
l ' - els rècords.
diplomàtics de la :'remsa francesa., per a. aquest moviment.
ELS MARINERS NO OBE·
LA VELLA GRECIA ES
Baldiri Escofet .. . ... .. .
1' CoUecciona desmentiments i la seEIXEN LES ORDRES DELS dariS ha publicat una ordre que proRamon Portos .. . .. . .. .
MANTE FIDEL AL GO·
1'- va collecció és nodrídfsstma.
CAPS REBELS I QUE VE· hibeix volar damunt G::-ècia. als aSalvador Vllà ........... .
1' VERN
NIZELOS PREPARA LA FU- vions que no pertanyin a. l'aviació
• •
x. x. x ................. .
1'grel!'a, q,ualsevol que slgut la seva
GIDA
Germanets Joan. Jose!a 1
Ara resulta que l'ex-i11jant Jaume,
Atenes, 5. - Mentre que a ManaciOnalitat.
Beatriu ................. .
6'- abans de casar-se, ha renunciat a cedònia. i Creta. es lluita entre revoLondres, 5. - De la «Exchange TeDolors .................... .
5'- la corona d'Espanya.
lucionaris 1 forces rebels, a. la resta legraph»:
Fornés ... ................. .
5'Amb el mateix dret que nosaltres del pats la tranquiHitat és absoluLES NOTICIES DE IUGOS·
Moutané .............. . . ..
3'La situació dels rebels empitjora
L4VIA DIUEN QUE LA Sl•
Aurea .................... .
3'- renunciem a ésser hereus de Rom.a- ta. Es treballa a totes les fàbriques
l'actitud
per
sobretot
moments,
per
Germanets Enric 1 Guilleri no hi ha. res que doni idea del fet
7tones.
TUACIO DEL GOVERN ES
remostra
es
que
marineraia,
la.
de
mina. ................... ..
1'ni
puguin
populars
mases
les
que
TOTA UNA ALTRA
•••
Lo. nena. P. Borgas ....... ..
2'Gabriel Ma.ura, monàrquic cent tan sols simpatitzar amb el movi- misa en el compliment de les orUn grup de patriotes cataom
H
rebels.
oficials
1
caps
dels
dres
5.. - Se¡ons informacions
Belgrad,
demaestat
haver
i
tot
Amb
ment.
per cent, ha jet, en un llibre que ha
lans:
nat el se-..¡ concurs, les organitza- sap que ela rebels de la. 1lla de Cre- que han arnbat al periòdic «PoliUConUJoc ................ ..
s•- publicat Ja poc, una critica durísst. cions
obreres s'han abstingut de ta, amb Eleuteri Venlzelos al front ka•. les forces dels revolucionaris 1
Mart! .....................
1'- ma de la gestió de Calvo Sotelo i
Garcia .................... .
3'- Guadalhcrce quan {C1ffl ministres prendre part en la revolució, per con- ho tenen tot preparat per tal de ru: les del Govern són aproXimadnment
Vendrell .................... .
1'- de la Dictadura.
siderar que aquesta era motivada. so- ~ en els vaixells sublevats 1 refu- iguals i ~UI!-'!><Iu es parts expressen la
Vallés ............... . ..
1'g¡.ar-se a. qualsevol de les illes del determlnacto de lluitar fins que quelament per apetències de poder.
que
diran
també
ara
si
veure
A
1
Planas ................ ..
5'Dodecaneso o a Egipte.
dl el darrer home sl és necessart
Monclús ................. .
1'- el més gran dels Maures també s'ha
ULTIMATUM ALS REBELS
Els a.~ons I hidres Italians i britàCascante ................. .
1'- venut a la República!
Monteloc ..................
DE MACEDONIA
2'EL CAP DEL GOVERN portàncla prop del pont sobre el .
•
•
•
nu
Casanovna ................. .
1'TORNA A DIR QUE LA Strumitze.
Atenes, 5. - Aquest mati, el cap
Serres .................... .
5'El dia 8 parlard als invitats, des
REBEL·LIO ESTA VENÇU·
Arr\ben iz?!ormes, no confirmats
Tuñl .. .......... ..... .
1'- del Palau de la Música Catalana el del Govern. senyor Tsaldaris ha traDA
que s han lliurat combats a Ceres
BoQué ................ ..
1'- s~nyor Ventosa i Calvell. Dtssertard mès lm ultimàtum als rebelS de Ma1'Ferràs ............ . ..
Atenas, 5. - El cap del Govern Ka vana.. Se~ons els informes de l'esanunels
qual
del
mitjà
per
cedònia,
Esva
¿On
Catalunya?
ve.
On
sobre
Blanc ..................
1'cia que el Govern ha decidit conce- Tsaldaris, ha. fet als periodistes e; mentat periòdic, la. major part de
2'- panya?
Beslll ...... .......... ..
Grècia i de Macedònia s'han unit als
Sanllehy .............. .
1'Que 1w s'ht escarrassi. Van allà dir-los un termini que acabarà a. les trangers les següents declara.cloDB: revolucio~ris. Venizelos es troba. en
«El moviment sediciós que tenia
dotze del dia. d'avui, per tal que
Babot ..................
l ' - on no va la Lltga.
Colomines .............. .
1'abandonin les armes i es lliurin a les per obj ecte l'enderrocament de l'Es- c?munlcacló regula.r amb els rebels
El nen Antoni Cant1joc
1'torces governan1ental. Una. vegada. tat legal establert pel sufragi del po- d arreu del pafs per m itjà de la rà
Oliés ................ ..
1'Torna aquell cèlebre Pare Laburu. passat quest termtn1 - els diu ble, està gairebé reprimit. El Govern dio i està dirigint les seves actlvita~
Carme Mora ........... .
1'- 1 la gent de la caverna es pregunta: cNo tindré per a vosaltres cap inamb plena consclèncla df&l. seu au- com una espècie de ¡eneralfastm
dulgència.
-¿Em parlard també en comuEl Govern he. llança.t altres atacs
prem deure de garantir la. àeguretat
Oru¡¡ de republlcana d'Arte·
nista?
de la. Pàtria, està decidit a actuar navals 1 amb hidroavions contra la
sa. de Lleida:
e
de guerra a ._....
nixells
DE
SURT
~ESQUADRA
I arrufa el nas f recomana a les
1' amb el més aran rl¡or contra e1s volucionarls
J osep Gallarts ... ... ... ... ...
....,..er dela re_..
SALAMI NA
1'- amMats que no hf vagin.
Ramun Drudia ...... ,.. ... ...
insensats que ban yol¡ut atemptar
pe.u no els ha rendit.
•
1' Jaume Bernaus ... ... ... ...
Atenes, 5. - D'un moment a l'al· contra. la lllbertat del poble. Grt.1'•••
Em.lll Drud!s . .. ... .. . . .. . ..
EL GOVERN BULQAR HA
U'e sortirà de Salamina la flota na- cies a les mesures adoptad• del de
1'Josep Besora Orttz ... ... ...
Els tres dies de Carnaval hauran Yill
addicta &1 Govern, la qual, en les primeres m&nlfestacioa. de l&
TANCAT Llil PRONTIRES
1'- costat a Barcelona 75.000 pessetes.
Fellp Costa!reda ... ... ... .. .
AMB ORIOlA
1'coHaboració amb una esquadra aèJ osep }jenet. ... ... ... ...
1 sObretot ¡rt.ciea &1 concurs
Cfnc mil duros cada dia de Rua. ria, efectuarà un atac en tota. regla sedició,
1'Macté. Bonastre . .. .. . ... .. .
que les torces del paia 11 b&D Pl'elesestat
ha
iUuminació
la
si:
Ai.l:à
1'.f'rancesc .Cesora ... ••• ••. .••
11 mtnlafrl de l'Interior fran·ota M. Maroel Régñter aurt amb direcció •
contra la. concentració de rebela de tat, he. quedat 1rmlled1aw.ment neucle
1'- plèndida ,•
J o::cp Bercngué C. ... ... ...
l'illa de Creta. L'esquadra ¡overna- tralitzada la cr1m.lnal empl'eA d'Un lant &lt1b ela ~-O'f, par. Al..rla, per tal d'obrir una Informació sobre l'agitació manifestada "'
1 'J osep Oarrós ... ... ... ... .. .
•
•
•
mental està integrada pels destruc-- grup de boigs 1 IUperl». Ena COllita
1'Josep Roca ... ... , .. ...
aquesta ~rrera temps
Eu homes de la Lltga freqüenten tors cPanthen, cAetos», cSpendonll que amb aqu•ta accló hem lnt4r- <S&,=b:fo dit que - . . , ~~i
1'lt...dre Noràs ... ... ... ...
la
de
Ralau
el
cUes,
aquesta
molt,
lca4a • deolltó del Ooftrn el M. R6¡nler, a'aoomlada dels seua familiars 1 amics a l'estació de L.yonl
t•«Thhella» 1 cHydra:t, doa IUbm.arlnÍ pretat ft4eJ.!Dmt la TQhmW.t 1 I&
l....tC.::-c Falguera •• , ..... •••
¡ària cie trametn torce. lee •
Generalitat,
1 'J ~·r~l t f naus ..• •.• ,..
i en contratorpediner.
darrera d'ell ela senyora Langeron 1 Germaln MartJn
OOI1t1a.nça Ullbtm• del poble.
,.. ftoonterea amb aNal&, ,: IIUe
(Express - Foto.)
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