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EL TEMPS. -

pluja per diversos punts de la costa .
Els vent• dominants .són de component N. I quelcom forts per
l' Empordà, Gironès, L• Selva, pla de Barcelona I oamps de Tarra·
gona 1 Tortosa.
Durant les 24 hores les precipitacions han estat generals.
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CO M P A N Y S

m1n1stres segueixen 1estudi de
1

A catalunya el cel aparel• eobert I tontlnua la

l expedient Gonzólez Peña
1
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'Així ho manifestà el senyor Ler-·
tat a I u ny a ex po- LES COMISSIONS GESTORES
Compàs d'espero? 'oux a la sortida del Consell
•
•
M~ d
l'
b
nen t de I0 RepU ICO es edoroclons Dec1orocl~n~ del DELS DISCURSOS DE GIL RO celebrat ahir a la Presidència
L' ESTRANYA TRlVA

1

,

del Sr. Lerroux senyor Ple I Pon

BLES ALA SUSPENSIO DE ll. 'El m"ln"lstre de Mar"lna aclareix el mo·
:;;~~~ :,:~~u~~~::m~~:::.~sa~: p:~~~o:;,rr~::~;tt~~:.~a~.d~;g"e::~:: DIU QUE l'AFER RELATIU A ESTEM ESPERANT··· DIU ••• CONFERENCIA QUE HAVIA DE tiu del viatge del creuer «Cervantes»
Madrid, 12. - Des de dos quarts de Treball, Indústria 1 COmerç, Obres'
d• ~e;:~:~:~nt. República no vol dir sols Govern compartit, per opo- BARCELONA --- LES COMIS- LES DARRERES NOTICIES DE DONAR GAMBO A MADRID
d'onze del mati fins les dues menys Públiques 1 Finances, per ta.l d'esCOMISSIONS GESTO· Evidentment. el to dels discursos deu
minuts de la tarda. va estar reu- tud.iar la. resolució del problema de
sicló la Idea més o menys autocr.àtica de Monarquia. República és Idea SIONS GESTORES? ••• NO ES lES
d'essència., 1 no merament de forma. Convé recordar l'antiga accepció gepronunciats a{luests dies a les co- nit el Consell de ministres en la les mines de coure.
El mlnlstre d'Obres Públiques en
marques de Girona pel senvor Gil Presidència.
AQUI ESTA JA Robles
nèrica que donava a la paraula República el sentit de governament de DISCUTIRA EN CONSEll FINS RES
El mini;;tre de Marina digué els tractar-se del treball de les Corts,
no han tingut la virulència
l'Estat. en totes lea formes, adhuc la monarquia; aixi entenien els clàssics
anteriors parlaments del liàer periodistes que havia llegit a alguns ha parlat quelcom de l'ordenació
QUE Ell HAGI PARLAT AMB El TOT PREPARAT PER A RE- dels
t·expressió el bé de la república¡ això és, de la cosa Pública.
de la C. E. D. A. en els anteriors periòdics que el creuer «Cervantes» ferroviària.
¿oe la. oosa públloa'l ¿No hi haurà en aquesta frase precisament la
Acabà dlent el ministre de Comu.
viatges de propaganda per Catalu- anava a. marxs.r a Cuba amb motiu
nva, en alló relacionat amb la con.- dels successos revolucionaris que allf rúcacions que no s'havia tractat del
norma intima de la paraula que volem definir? Aixi República inclou- SENYOR ANGUERA DE SOJO SOLDRE AQUESTA QUESTIO
•• • currèncta d'altres partits catalans es desenvolupen, noticia aue no és projecte de revis:1ò constitucional.
volen, a conversió de la cosa publica en
ria oposició a oosa privada o,
(Escrit exprOJSI>.'!'ent per a LA HUMANITAT)
¿Què és una Repúbllca? ¿Com la de!inirlem? La veritat és que en

8

Sl

de dreta. Més concretament: la Lli- exacta. Es tracta -afegí- d'un
patrunonl privat del Príncep o precisament. dels seus privats¡ seria. tot el
Madrid, 12. - El senyor Lerroux
Ahir, al migdia, el senyor Pic 1 ga, Nt un sol atac directe C07Jtrn creuer que va e. realitzar dit vaixell
contrari que cosa ucreta per als ciutadans, negada a la intervenció del parla. amb un grup de periodistes en Pon va rebre els periodistes. Natui on anirà. serà a San Juan de Puerpoble, en un mot, República tindria una slgmflcança oposada a raó d'Es.. un dels passadissos de Ja Cambra 1 ralment, aquests, de primer antuvt..
to Rico.
els ratificà l'oferiment que els féu li preguntaren:
El President del COnsell digué els
tat.
¿Q'u.è hi ha de les Comissions
mati d'ampliar-los els asaquest
periodistes:
però és evident també que per tal que existeixi una República ahlb sumptes del COnsell.
Gestores?
- El ministre de Comunicacions
- S'estan esperant les darreres
tals qualitats cal que la sostingui un Poble en condicions de decidir els
Els periodistes 11 feren veure que
els donarà noticies detallades del
propis destins i establir normalment la jerarquia o selecció dels homes tenien una informè.ció co:npleta, ja noticies 1 instruccions de Madrid,
tractat en el Consell de ministres,
acf tot està ja preparat per
ja que a. ml no se m'ocorre res que
encarregats de regir la vida nacional. ¿Recordeu aquell opuscle de Renan que tots els consellers coincidiren en aperquè
poder resoldre aquesta qüestió. 'l'ot
de
parlat
s'havia
no
que
assegurar
amp:.iar la seva referència.
pugui
També
volunt.at?
la
és
nació
veritable
d'una
distintiu
el
que
afirma
,
l'ala
moment
d'un
que
creure
fa
01
política perquè no hi havia ho.gut
-¿No han tractat res de carà-ctre...
podríem dir que el distintiu d1una veritable República és la. correspon- temps.
_ter polfttc?
- Però, ¿no ens podríeu dir alEl senyor Lerroux contestà:
dència entre governament 1 selecció. República és Capitalitat per opo-Res en absolut.
inteles
polltics
colors
quins
menys
-No perquè no hi ha. hagut
Destacades personalitats polltiques,
sició a Cort; és ciutadania per oposició a remat (grex) o a eixam.
-N1 de les sentències de mort?
hi havia as- graran?
no
perquè
sinó
temps,
literàries i científiques ban dirigit
-Quelcom s'ha parlat sobre les aquests
- Encara no. Es tracta de procu¿Per què acudeixen avui al meu pensament aqueixes consideracions? sumptes politlcs a tractar. Potser.
lnteressanttssims docusentències de mort, però com qu~ ments a dies
simplement per a dir que els qui parlen contra Catalunya haurien de tenim l'assumpte relatiu a Barcelo- rar que hl coYaborln tots els colors
S. E. el President de la Reaquest
que
ja
sentència.
precisament,
la
de
polltics,
literal
testimoni
el
pública. Els trobem reproduïts en
pensar bé el que ella representa ara en la marxa de la República espa.-. na, però això no es discutirà en és el meu gust 1 el del Govern. Semcontra Gonzàlez Pefia es lliurà a.l un estimat coHega català 1 volem
DYOla. Seria. enutjós renovellar aqui qliestions de superioritat de raça, COnsell fins que jo pugui parlar prè- pre, però, que si¡ui una cosa més
haper
Públiques
d'Obres
mlnlstre
donar-los a conèixer als nostres lecviament amb el senyor Anguera de administrativa q-ue no pas polltlca.
tan desagradables a mant pafs europeu. Seria també dubtós aclarir SO
ver-lo aquest soHicitat 1 ha passat tors.
jo.
les
que
mentre
1
almenys,
ara.
Per
de
mini~tres
de;s
estudi
a
després
espahistòric
caràcter
del
on es troba la més autèntica forma originària
Un periodista li preguntà. si havien circumstàncies no canviïn ...
Dia el primer:
Treball i Instrucció Públlca, !!ns que
Dyol. Però no és gens aventurat afirmar que Catalunya representa avui, tractat de la setmana parlamentàI bo 1 sense respirar ni donar
traces
no
lectura
seva
la
acabin
no
cExcmo. Sr. Presidente de la RecoHectivament, una concreció claríssima de l'esperit que la segona Re- ria. 1 contestà que no hi havia cap temps a fer-U cap més pregunta,
tarà de l'assumpte. Tambè l'ha de- pública:
cone1x1en
ja.
perquè
d'això
necessitat
engegà:
Ple
senyor
el
pública volgué lnt:ondre en l'Estat espanyol el dia memorable en què el projecte que tenia el senyor Alba.
manat per a estudiar-lo, el ministre
Los que en este escrita impetra- Volem posar en condicions les
de Marina.
mos la justícia y el alto sentida hutou proclamada.
Un informador insisti dient que platges de la Barceloneta., 1 desin-¿I de la sentència. contra Teo- mana de S. E.. tu vim os el honor de
A les acaballes del bienni, per a mi gloriós. l'argument cabdal contra es referien a altres assumptes im- fectar-les definitivament. Per això,
domiro Menéndez?
ser Diputados en las Cortes Consaquell Parlament era. l'acusació que no representava el sentiment 1 la portants que hi ha plantejats I pen- hem reunit els amos dels banys 1
-Res. SObre cap sentèncd.a no s'ha tituyentes y de abscribir a sus tade re30luc16.
els altres propietaris de la Barcelovoluntat d'Espanya. Era en tot cas, indubtable que representava l'impuls denta
acord.
pres
reas y a sus propósitos Jo màs pu- Nosaltres -digué el senyor neta~ _per tal de veure si estarien disEl ministre de Oomun1cactons do- ro de nuestros convencimientos y
origlnart de la República i que el periode constituent estava encara ben Lerroux- ens ocupem d'aquests posats a pagar Ja meitat de les obres
referència:
següent
la
nà
de nuestras Husiones en el orden de
·lluny d'ésser completat. Però, anem a veure: el sentiment i la voluntat assumptes quan ja no hi ha més re- necessàries; l'altra. meitat la paga-El ministre d'Estat ha informat la vida pública. Ello implica, aparse'ls
més,
a
més
a
l'Ajuntament;
ria.
el
tot
allWlyar-nos
procurem
1
:nel
veritable
La
Parlament?
actual
seu
pel
representats
d'Espanya, ¿estan
al COnsell de diversos assumptes del te de otras mil razones, el dolor proimportants pro- posaria un impost de millores ...
torça d'nn Govern consisteix a fer coHaborar amb ell, per contrapès, possible.el D'aquests
.seu departament. Per ell ha conegut fundo que experimentamos al vivir
Després estem veient d'organitzar,
Govern parlarà quan ja
blemes
el Govern, amb dolor, la noticia de estos dfas en que la España repuaquell element de critica 1 disconformitat que són les oposicions. I quan no hi haurà més remei.
un dia a l'any, a tot Catalunya, sola mort del secretari d'ambaixada blicana està angustiada por el riaquestes oposicions, per raons evolutives de l'opinió nacional, es pot creure
Un altre periodista 11 digué que bretot a. Barcelona, el dJia dels
senyor Manuel Llepis de Casares. gor de la justlcia con S'J séqulto d&
que ban passat a ésser la veritable voluntat secreta del pals, la Repú- sens dubte es donava per desccmp- Hospitals».
CAMBO
funcionari exceHent, el talent poU- dolares y desesperación.
En aquest dia, totes les recaptablica exigeix que siguin degudament escoltades; que llur veu passi a ésser tat que per ara i en bastant temps, clons de cinemes, teatres 1 d'altres
No queremos emitir ningún contic 1 comercial del qual mereix tota
1 el senyor Lercris1,
la
sortiria
no
oosa púbtloa, 1 no contenció privada. de l'esperit, o protesta. palpitant roux contestà:
espectacles, seran destinades a auxi- la torça politica del sen11or Cambó mena d'elogis. El senyor Llapis des- cepto polltico ni es oportunidad pahacerlo. Ta-lpoco analizamos los
ra
-Si de mi depèn no hi haurà liar els Hospitals; les empreses de pot ésser registrat en els aiscur- envolupà càrrecs en l'Alta Comissa- fallos de los Tribunales, pues comto l'exili
llum, ai- sos àe Gil Robles. Com a màxim, t ria, en el Mlnlsteri d'Estat 1 tingué
Jo no sé quina sena avui la veritable expressió parlamentària. d'Espa- crisi, no perquè jo em proposi con- serveis públics, transports,
gua, gas, donaran un tant per cent; en el seu habitual to mitínesc. a1l1L· representació diplomàtica a Bema 1 prendemos que en conmocíones conya, per intenned.i d'una consulta electoral. Però sé, sense cap dubte, tinuar en el Poder, slnó perquè es- els botets, bars, cafès i d'altres, tam- .sions
mo la pasada, a ellos toca liquidar
fmprectsu, d'una volguda f ex- Roma.
que
crec
1
delicats
moments
en
tem
que l'unpuls lnicia.l. de la Repllblica ressorglria, ara més que mai, en els no ha arribat encara el moment de bé. Els actors. músics 1 autors, traordmàría. vaguetat.
El ministre d'Agricultura. 1 els serenamente las responsabUidades;
companys de ponèncta de la refor- Y por severas que sea.n sus sancioçom.lcls de Catalunya. Sé que la República conserva aqu1, aguda. 1 !enna., declinar la responsabilitat de la go- aquell dia trebtdlaran de franc.
Per altra banda, La Veu¡ contra el ma electoral, han notificat al Con- nes, reputamos dichosos a los pua.
També es faria això mateix a tots
l'empenta originària, 1 que Catalunya, tan bescantada 1 calumniada per vernació del pals.
ní
poc
at
comen
ha
no
costum,
.seu
pobles de Catalunya, tota vegasell l'acabament de llur gestió. Per b~os que pueden contar con elias,
Un altre lllformador assenyalà al els
lnteressades desvirtuactons, és la forma viva de la República espanyola.
molt la campanva de Gil Robles. tant, demà o passat es lliurarà el sm que otros organismos apasionaúnicasón
no
Hospitals
els
que
da
de
ministre
el
que
Lerroux
senyor
Es absolutament necessari desfer un malentès injust 1 perjudicial. Hi la Governació havia negat l'auto- ment per als clu,tadans de Barce- tema preferent -fins ara- dels cro- projecte a la Comissió de Presidèn- dos suplanten el minlsterio de la
nistes del senvor Cambó. El mateix
con empuje iracunda de la venha una. acusació que mal podrà' fer-se a Catalunya; la d'infidelitat. En tota. rització per a celebrar l'Assemblea lona.
i pasarà a la jurisdicció de les Ley.
ganza..
discurs de Ventosa es compagina cia
Com que això produirà un ingrés igualment
Corts.
la seva actuació històrica hi ha una. obstinació gelosa en un sentit normal extraordinària en la qual es tracaquesta rara tònica
Nuestro propósito es simplemente
importantíssim, podrem rebaixar de silenci. amb
S'~'la ~omenat una comissió 1nterl'actuació del go1 coherent de la justicia. 1 el dret. No h1 ha entre nosaltres sobtades velleï- taria de l'Estatut de Premsa.
l'impost que hem posat per a crear vern, cert, Crittcà
ministres
dels
composta
mtmstenal
globalment,
bloc,
en
però
-M'estranya alxò que vostès em la Caixa Especial d'Auxilis als Hos(Passa a la pàg. 1)
tats histèriques. Les grans infraccions d'aquesta norma. han estat gairebé
sense carregar tants de culpa sobre
diuen -contestà el senyor Alexan· pitals.
oempre l'obra d'elements exògens. Ara no m'és possible puntualltaar més dredei
primordial
tactor
A.,
D.
E.
C.
la
m'expliquin
i els agrairé que
Després continuà, encara, el seclarament. Però el terme mig de l'opinió ciutadana té aqut una alta mesu- el que ha ocorregut.
nyor Pic, sense que nlngú 11 digués ministeri.
Més encara: Cambó anuncià. Ja
ra, tant en el sentit de la cultura. com en el de la civilització. I precisament
Un periodista li expllcè. que la res:
quinze dies. una conferència a Ma.
aquest era l'esperit col:l.ectiu que, per unes o per altres causes. ha anat Junta general de l'Associació de la
únic
rebut
del
L'establiment
Premsa havia acordat que l'Associa-. d'impostos municipals té un èxit ex- drià per tractar de l'actu.ac;ió políevaporant-se des de novembre del 1933, sense que h1 contribuís poc ni mol ció
tica. Hi tenia un gran interès. N'ha,.
convoqués els periodistes de tota traordinari.
tiia parlat --ens consta- reiteradal'opinió catalana.
Espanya 1 soHlcitaren permis per a
culque
ciutadans
els
milers
a
Són
No sé quin sentit pot tenir, en bOCa de certs adversaris, el dicteri de celebrar la reunió, la qual cosa els ten a demanar q-ue se'ls obri el ment. S'havien iniciat gestions per
, ~n la recent conjerêncta aez senvor Ventosa i calvell al PaJ.au cte la
habilitar un locaJ. espaiós, una triseparatista. Però sé que no seria dificil esbrinar on es troba l'indubtable ha estat denegada pel ministre.
compte corrent, abans que sigui el buna ressonant i prestigiosa. El líder MuslCa Catalana~ ht ha un ressò dels planvs actuals dels elements ecoPer això -afegt el periodista.- U dia. I s'estudia la unlllcació de l'lm- de la Lliga es disposava a preparar 1lómics de Catalunva. Segons el conterencian't, en certes esferes àel Go.
separatisme de la República espanyola.
demanem que si no es pot cel~ post únic sobre la propietat urbana. minuciosament les seves l'araules. vern àe M~drid, existeix una marcada hostilitat envers l'economia cata.GABRIEL AWMAR
brar l'Assemblea, obri el Govern una Els disset impostos que ht ha a vul Però ... després d'un dels últims viatinformació pública a la qual pu- dia sobre la propietat urbana, re· aes de Cambó a Madrid no s'ha lan~•. lwsttht~t que té una de les seves principals mant/estacions en la
guin acudir no sols les empreses. porten al pressupost uns disset ml- parlat més cle la conferència. Les poltttca que mspira els tractats de comerç.
JioOE. L'impost únic s'aplicaria sobre gestions començades no continuaren.
sinó també els periodistes.
. «La política que. s'ha_ vingut seguint en aquests darrers temps -lle-Els trobo a. vostès -digué el se- el llquld imponible, en un sis o set El guió que es preparava jou arre- gun e~ el text taq~,g~àft~ de la conferència-# respecte àel comerç ezte.
anys.
cinc
cada
revisable
cent,
per
nyor Lerroux- mancats de recurconat. Ajornament indefinit...
rtor d Espanva, esta mspzrada en un criteri natòriament hostil a cataDemà passat donarem una nota
sos.
senvalem l'interès polític d'aquests
sobre l'ampliació que
premsa,
la
a
-No -tnslstl el penodlsta- no farem en diferents grups escolars 1 silencis sobtats. El tenen. Tot d'una lunva.,, I el _senvor Vet.1tosa cita els exemples dels convents comercials
amb Xile, amb Romania i amb Turquia
estem mancats de recursos.
escoles graduades. El mes que ve, s'han /renat campanyes que, evident- amb la Repubhca Argentina,
Visites al President i
-Jo -afegí el senyor Lerroux- Barcelona
podrà inaugurar diver- ment, adquirien un to de violència. D~sprés esmenta el cas dels serveis d'Obres pUbliques, en els quals v~
recullo encantat aquesta suggerència ses ampliacions de grups, que sigint- S'han convocat reunions urgents. t'l mmvant cada vegada més la quantitat esmerçada a catalun'l" p ¡
ex-co.nsellers de la Ge- Q
araa
- que em fan vostès, els meus com- ficaran un ingrés en les escoles, de senyor Cambó ha celebrat detingu~"' ·
b
'óct'
t.
e, co rament de l ss contribucions, que el ministre d'Hisenpanys, però ins1ste1xo que es tro- 1.800 criatures.
des entrevistes. Un dels més assidus con muacz
nerahtat
bé,
fes
el
no
aquesta
perquè
no
ben molt mancats de recursos. Es
interlocutors ha estat Tries àe Bes. a.a ha tret de mans de la Generalttat,
- Bé, 1 si vosaltres no teniu res
Madrid, 12. - Avul han visitat a
veritat que aci hi ha censura i que més
ventOosenvor
at
confessa
mateix
eJ.l
com
Marraco,
senyor
el
perquè
smó
per preguntar-me ... - digué el
Caldrà observar amb la nuixtma
la Presó Model el senyor Companys
per les actuals circumstàncies no es
Pic prenent alè.
atenció aquest compàs d'espera. Té sa. va haver d'empassar-se molta bilis en els temps anterlors al 6 d'
Ricard Fuster, el senyor Santaló 1
pot reunir aquesta. Assemblea, però senyor
estreta relació amb la llei de
una
un
aprofità
...
Pic
senyor
Si,
tristes el senvor v octots els senyors diputats de l'esquer(Crònica del nostre redactor en altres provincies d'Espanya no hl repòrter. - Es veritat que la Lliga ... règim transitori, Comissions gesto- tubre. l com a /i':tal d'aquesta descripció de coses
ra que es troben a Madrid i diversos
tosa es r~jert a la .qüestió dels comptes corrents d'efecÍes en la Ba::;
ha censura ni estat de guerra. Aixi
a Madrid, Alard Prats)
1 Pon contestà ca- res catalanes, etc. No és que es puPle
senyor
El
amics particulars de l'ex-President
és que Ja ho saben.
guin encara prejutjar actttud,s i de- catalana ' àel funcwnament àel Mercat Lliure de Valors.
tegòric:
de la Generalitat.
1 el senyor Lerroux entrà tot sePeró tot plegat és tan exLliga!
la
de
parlat
he
no
Jo
. El conferenciant, en aquesta part del seu discurs, gemegava 1tna
Llegiu LA HUMANITAT guit en el despatx de mlnlstres del - Però ara nosaltres li pregun- terminis.
traordinari que cal no peràre-h.o de nuca. Era el ressò dels gemecs àe certs industriaU, banquers í borsistes
Congrés.
vista.
tem sl és veritat que la IJlga no vol
transcenctent..'ia
Problemes àe
de la nostra terrc. Quan algú gemega, ja sabem el que li ha passat. Això
De les paraules del senyor Ler- acceptar els clnc llocs que se 11 ofepolítica apareixen en primer ter- roux es dedueix que el Govern no reixen només a la Comissió Gesto- LLEGIU CADA DIA
prova que l'orientació dretista i unitarista à'una part dels nostres eleme: la discussió sobre el con- s'o(X)Sa que es reWleixi l'Assemblea ra ...
numts econòmics no els ha pogut lliurar dels cops de què ara es plan~en
nacional de periodistes en qualse- Jo només dic el que em convé,
amargament.
traban à'armes í la comparei- vol capital on no hi hagi estat de
i això ara. no em convé dir-ho...
• • •
xença dels senvors Aza1ia i Casa- guerra.
Ens limitem, avui, a consig1zar-ho.
I acl acabà l'entrevista ...

Irn ~o[ument~
interenant1

Els elements econòmics

reempren-

lla 're1ó ~e Ma~ri~ End r e 1a
t

L'interès polític
de l'expedient
Alorcón

El SENYOR BARCIA DESMENT
QUE El SENYOR AZANA VINGUI ABARCELONA, PERO CONFIRMA QUE PARLARA Al
PARLAMENT
Madrid, 12. - En arribar aquesta
tarda a la Cambra el cap de la minona d'Acció Republicana, els periodistes li preguntaren si era cert rom
~·11avta afirmat, que el senyor Aza.
na aniria el dia 17 a Barcelona per
t a¡ de pronunciar un discurs 1 el
• enyor Barcia contestà que 18. no1lCla, no era exacta.
t Després se li parlà sobre el conraban~ d'armes 1 digué que Jutjava moLt interes.,ant 1 necessària la
~iva Presència en la comissió dels
Parlamentaris que s'ha de for~:r ¿~ed.iatament que ho acordin
Feu resaltar el senyor Ba.rcia que
1 culpabilitat del senyor Casares
t Ulroga en l'esmentat afer, no esava prvvuda, ja que en el testimoni

Q

no f1gurava cap declaració d'ell.

r(~{1eràent al senyor Azaüa, aquest

ac a r· amb els seus arguments les
<lB&C1on3 que se li han dlngit i

~Pera que la ceusura deixi publicar
tegr~ment el seu dLc.,¡¡s, per tal
~ue atxf es vegi com ta ta seva dea~a i les dades que aporta a aquest
-umpte.
<Veg¡·, extensa lnfonnacló a ta

P~g. l)

Se Va
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• res Quiroga als seus escons per tal
de defensar-se de les acusacions
de les quals se'ls ve jent vtctímes.
Es aquest un ajer que haurà de
donar molt joc. L'expectació que
al seu entorn 3'ha desvetUat no
quedarà seguram-ent defraudada.
En la nova etapa parlamentària
la qüestió dels vitivinícoles i alcoholers, tan debatuda i enmig de tan
extremades passions. alguns del.s
esquitxos de la qual atecten directament el ministre senvor Marraco. tindrà el seu desenllaç. La
Llei d'Arrendaments. pràcticament
reduïda a no res# si comparem t:l
seu text actual amb el primitiu,
donarà ;oc parlamentari. Fora del
Parlament ;a l'està donant. S'ha
celebrat a Madrid una assemblea
de Llogaters i masovers de tot Espanya les conclusions de la qual
són una proposta vibrant í respec·
tuosa contra la totalitat de la
Llei, que presenten e.ls elements
als quals més directament afecta,
com un instrument à'aoresst6 í de
r epresàlia en mans dels propietaris, pel qual servei únic, en lletra
í en tendènCia, la Llei. ha estat
confeccionada.
Afegei:ti's a aquest fnctex de
q"Uesttons que resten damunt la
taula, el projecte de Llei eLecta..
ra l, sobre el qual no sembla que
S'arribi a un acord. Ftlct.l és deduir. des del punt de vista polític,
la importància d'aquesta setmana.

Llegiu LA HUMANITAT

I a esperar.

AQUEST NUMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA

--------~*---------

LLEGIU CADA DIA
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Fa m~Jlt de temps que els homes que maneguen determinades entt!t
tats econòmiques de Catalun11a han f&t adoptar a aquestes una actitud
poc favorable a les reivindicacicns autonomistes del nostre poble i als
principts democràhcs i liberals. Des del Fomento del Trabajo Nacional
des de l'Institut Agrícola Català cte Sant Isidre , etes cte moltes altre;
entitats similars, han eS'tat jets tota mena à'estorços, no ja per a des~
entendre's del movíment autonomista català, ans encara per a afavorir
el corrent contrari.
Són aquests elements els qu1 organitzaren un homenatge al gen~ral
Martme.z Anido en eLs moments cubnmants de la seva actuació coq¡. ,;¡
governad_o, civil de Ban:elona Són aquests elements els qui es posaren
tot segu&t at costat de la dictadura del ueneral Primo de Rivera. Són
aquests elements els que exterioritzaren Uur fervor monàrquic en les hOores• més característiques del regnat d'Alfons el darrer. Són aquests elements els que l'anv passat maniobraren contra la ltet catalana cte co~l
tractes àe Conreus. l és una gran llàstima que els jabricants, com.ercian.ts, borststes ' agricultors que tenen sentiments liberals í patriòtics~
hagm permè8 que algunes entitats, sortint-se dels ltmtt! de llur acció
corporativa, anessin per tan mals camins.
Amb l't1tlent de ¡ust¡Jicar l'orientació euada, s'ha !hl o s'ha insinuat
sovint que: en vtndrúm avantatges 1 benevolences. Però els jets han de.
mostrat cent vegaàes la falsedat d'aqu~st argument. Quan cau un xàfec.
el clos d'aquests interessos econòmics no se'n lltura pas.
Certs procediments dels centralistes són ja antics. Amb freqüència
la cridòria contra el catalanisme ha servit per a perjudicar els interessos catalans i per a ajuvorir-ne d'altres. Un home tan poc sospitós en
aquest punt com el 11101.àrqmc i conservador tipic Joan Man¡¡er i .E'Zequer, escrivia t'anv 1887 en el Diario de Barcelona: c<Cada vez que se tra-

ta de despellt:Jarnos sacrilicando nuest1 a industna a alguna nación extranjera, se pasea por las calles de Madrid l tarasca del separatisme
catalàn a tm de tmcernos sospechosos al resto de Espaí1a y disponer los
ànimos contra nosotros.»
Aleshores, peró, les entitats ec:onómiques catataw:~ seguieu un mill-Or

... u . . . o
El moment poiUic
<Per NeHo)

camL Van prendre "''" part activa en el moviment que tmgué la set~a
expressió en el Memona1 de Greuges i posteriorment a¡udaren les retvindicacion.s catalanes més factibles. L'actitud dtjerent que d'un~ vint
anys ençà han adcptat, no els h!J. servit de gran cosa, 1 ha" ti11gut mes
oca.sicns de gemegaT que d'aleqrar-se ¿Aprojltaran algun dia les dures
lliçonsl
¿ ROVHtA 1 VlRG/Ll

la ltumardlat
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LA BORSA
Impressió
Els Deutes de l'Estat, en la sess~ó
privada no feren m és que sostenir
}eis oon~ls de l'anterior ses~ió.
Les 'Obligacions MunlClpals, amb
ólta dèmano.ctissa, cotitzaren amb
uja, ~rticularment l'emissió de
Exposlcio, que assoli una millora de

~

més d'un enter; lea Diputaoiona 1
Provincials, sostingudes, igual que
les de la Tresoreria de la Generalitat. El rotllo d& ferroviàries, amb
gran manca de negoci 1 més aviat
amb tendència. fluixa. Les indUSItrials, també amb poc negoci però
sostingudes.
Els rotllos de fi de mes, mostraren
quelcom de feblesa, tant al d 'a.ccions
ferroviàries com al d 'industrials. La
causa de l'esmentada fluixedat fou
deguda a la manca de transaccions.
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NECROLOGICA 11 FOC
Víctima d'una forta pulmonia 1
deixant tres fillets al món, ha m ort
a l'edat de 36 anys la senyora An·
tònia Carreras, muller del nostre alcalde.
go_
L'enterrament fou una gran ma..
nifestactó de dol.
El nostre més sentit condol a la
gg- dl.ssortada familia.
La matinada del <Ussabte pas·
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companyia del
rJ o ST R E T E A T R E

I ::: I
e6

8
4

1G.I.
dl.

1115
104- Sauo ~llU.uu........~
PreUI ea Dtel. eü 100 'iu.lJ.Da.

5=::: :50¡

8850
:285tl

Vlnaroo. negra ....._._...
Preua en raia ela ü QUU<lli:

8860

Matatera.

n.ea-ra. ...........

BoJa ...u.u.u.u ...... .~Q~

~1 bl.
80
88

MUCHO CUIDADO
CON LOLA
creació de Per lita Greoo, Antoni
Murillo I to1.a la Companyia. Luxe Riquesa, 50 belleses
en 'escena'- Demà, tarda: LOS
MARIDOS DE LIDIA. • Nit: MU
CHO CUIDADO CON LOLA.

ò(J

-.

-

A

s
........

........

METRO
PO L
Llúria, 116- Telèfon

---

81222

BARCELONA
TEATRE
Companyia MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thulller

Avui, tarda de 4 a. a 1 llit
les 10. La peÏÜcuia més bumort:
tlca de l'any: Ml COMPARE
EL RE\', per Gracle FI elda 1Rlao
bonica comèdia:

.._,
Pub li-Cinem a

Rato!i ,s de casa rica

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

e o I i s e um-

La 1.tn•.;sa obra del XOFER-AU-

TOl.
UemA, diJous, tarda, a les
6 ¡ 11 tratla I butaoa, 1 pta.: AIXO
ES·... !A DESGRASIA I QUINA

LI..
DE MEL. - Nit, a le8 10:
l' •\i,jl_ ~ ELS HOMENS PLOREN I
R.< . !.. NS DE CASA RICA.- Es
deSlJ·•
o. tots els Cen Lre8 de

panyia MORA - ESPANTALEONBARROSO. - Tarda I nit, ESTRE
NA de la comèdia de Mulloz •
Seoa I Pérez Fernàndez: Ml
CHICA.

TEATRE
POLIOR MA
Temporada oflolal de
TEATRE CATALA
Avut, dimecres, tarda, a les 5'15

r.omea
Te atre
Telèfon
'2'20'28

----·--~~~------

t arda, COMIAT de la Comp~ny', Titular; excep~onalment,
d ucs csstons: A les 3 30: ORO Y
t•' f ~, IL A lea 6: LAS DOCE EN
p¡¡, ~~o '. Nit, a les 10'16, TERC'R REciTAL POETIC BERTA
6ÏN C3RMAN. amb una aclecció
n uv!l de poesies, entre elles eLa
Sndsna.a, de Marasall: estrena
del o onodrama ela Voz Huma•
n · » de Jean Coctoau - Demà,
a kics i0'15 SOlemnitat Teatral:
ES~'RE.)IA de l'episodi dramàtic
en p:· )~eg, tres actes 1 eplleg, en
vers .. e Josep Ma. Pemàn : CUAN
DO !.AS CORTES DE CADIZ...,
per l.ICARD CALVO, amb assls·
tèncl , de l'autor - Divendres. a
les ~;JO: CUANDO LAS CORT'a
DE CADIZ... A lea 6, RECITAL
POE1'IC EXTRAORDINARI BERTA SINGERMAN. A les 10'15:
CUANDO LAS CORTES DE CA·
DIZ..

1& comèdia en tres actes de J.
Mlllàs Raurell:

FRUITA VERDA

per Paul Lukaa.

AvlU tarda, a les 4'05 -Nit
a. les 10 10:
·
REVISTA PARAMOUNT
ANIM ALES AMAESTRADOS
(documental)
RIETE PAYASO (Qlbuboa) 1

ALEGRIA

ESTUDIANTIL

per Jaok Oakie, Bina Crosbr 1
Richard Arlen
(Són fUms Paramount)

Varietats
TEATRE
VICTORIA
Gran Companyia Lirica
Tarda, 4'30: LA FIESTA DE
SAN ANTON • EL LEGO DE SAN
PABLO. Nlt, 10. Popular:
LA
REVOLTOSA • LA FIESTA DE
SAN ANTON - LA VERBENA DE
LA PALOMA - Divendres, EsTRENA: CADA OVEJA CON SU
PAREJA

TEATRE
NOVETATS
Gran Companyia d'operetoa I Re·
Avui dimecres. tarda l nit, el
ll()rOUós èxit:

La ronda de
las brujas
!ormJdable creació de
CELlA GAMEZ
i Plerrt Clartl.

a~

vestíbul

CARRER PELAI, 8

Telèton 14370
Perquè els adjunts, nova saba vital de la Comissió Commemoradora,
puguin intervenir ja. als solemnes
actes que es preparen per al dia 20
de maig d'enguany, serà indispensable que les seves respectives ofertes
per escrit obrin a poder del secretari, senyor Puig 1 Alfonso, abans
del dia 15 de maig.

----------~*----------ATENEU BARCELONES

TEATRE OLYMPIA ·
INAUGURACIO, EL 16 DE MARÇ
amb el gran espectaole dlnàmio I
de propagandll excèntrica, a Pro·
fit dels HOSPITALS I ASILS:

REVUE - RADIO - RECLAM
original de Montero, Xlfré i Moya,
amb música de J. Mesttos.
ESTRENA! ESTRENA t ESTRENAt
acnsaclonal
Oada nit:

El mundo de la Iuna
opereta arrevlstada

--------------------.
ROMEA

Avut, nit, a les 10'16:

BERTA
SINGERMAN
com actriu, en el monodrama, de
.Jean Cocteau:

LA VOZ HUMANA
1 com a recitadora., en una seleoció de poesies, figurant eLa Sardana», de Maruall. --' Compt a,..
duria sense au¡ment de preu.

Pròxima inaugural de curs
Per a un dels dies de la setmana
vinent es prepara. a l'Ateneu Barcelonès la sessió inaugural de curs
que sol celebrar-se cada any en el
periode àlgid de l'a.ct1vitat cultural
barcelonina.
Al mateix Ateneu, ultra la tasca
fecunda que representa el olcle de
conferències universitàries organitzat per l'Associació d'Estudiants de
Dret 1 Ciències Econòmiques, es preparen d i verses vetllades no menys
importants, entre elles la. de la so.
lemne collocació del bust de Narcís
Oller, ofert per la vidus 1 fill de
l'escultor Amau. Hi prendran part
personalitats literàries tan significades com Manuel de Montoliu, Víctor
Català, Alfons Maseras, Ernest Moliné Brasés 1 Joan Santamaria.
Un d'aquests dies precisarem Ja
data de la inaugural de curs, acte
que desvetllarà l'interès de sempre,
augmentat pel tema del d1scurs presidencial del Dr. Eduard Fontserè,
el qual ens parlarà d '«El cel de
Catalunya».

*

Llegiu LA HUMANITAT

Frontó Principal

Pal ace

Avui, dimecres, tarda: AREITIO

11 - MAGUREGUI contra URIONA

I - TRECET. Nit: OELAYA U •
GOMEZ conLra OSA I - OUTIERREZ

FRONTO NOVETATS
vistes de CELlA GAMEZ

sat s'1n1cdà un petit foc en una xemeneia d'una confiteria, propi~?tat
del senyor Manuel Soler.
El foc fou sufocat ràpidament dt>gut a la ràpida Intervenció dels born·
bers.

-

Sessió continua. Seient UNA~
SETA: NOTICIARIS. DOCUfllEN.
TAL8, VIATGES, etc.

A\'<!1,

Al'agó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon JJ550 i JJ559
-.

NI~A!

¡ VAYA

per Thelma Todd • CIFJ!:a.
Butaca: 2'20. A les 7'30· ~
6
lea 7'30, solamfi'nt VAYÀ 1Nt~~

TU VIDA NO
ME
IMPORTA
Uemà dijous, debut de la Com-

Service Station, S. A. ·
---- . -

VIAJE FELIZ
per Magda Schneider - U!<'l~

DE VALENCJA
dHglcl.o. pel primer actor Eduard
~ómez
de
la qual formen part
1
1
u1
1 .,~ pn.n eres actrius PILAR MAR-A
'.l'I l 'l'I:!RESA FARVARO.- V •
dim<''N!3, tarda, a Ics 5. Entrada
1 bu .ac 1 , 1 pta. Primer: EL FU·
LA M) DE LA CONXA • QUINA
LL _, ,.¡¡; llE MEL 1 - Nit, a les 10:
En.rad .• i butaca, 2 ptes. Primer.
t:.L F.J; -INO DE LA CONXA l

El millor servei a

50

_..:..___ _ _ _:....::..._~·. 218&e
Tarda, continua, 3'30 ~
I
les 7'30. Nit, lO.
'
a

Art

TEATRE
APOL-LO
Selecta Companyia de oomlldioa
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thuil ltr
Quatre únics <llea d'actuació.
DEBUT el dissabte, dia 16. La butaca méa oara. 4 ptea.
Tarda, a les 6 1 nit, a les 10'16;

TU GITANO
Y YO GITANA
L'éxit més sorolló& c1e la temporada.

Cinemes
Fant

Avui, dimecres, tarda, a les 4:
FEI.tNANDEZ - BEGO:RES lli con
tra NARRU U - CAMPOS. Nlt,
a leE 10'15: OALLARTA m UNAMUNO contra SOLOZABAL ABASOLO. - Detal..l8 per cartells.

Espectacles
a avui

per

TEATRES
Apol-ló - Tarda t nit: cTu gitano
yo gitana».
Barcelona - Tarda 1 nJt: cru vid•
no me Importa».
Còmic. - Tarda: cLos marldos de Ll·
dia~. Nlt. cMucbo culdado con Lola
Espanyol. - Tarda: cEl !Ulano d
la Conxa», eQuina lluna. de melit
Nlt: cEl !uiano de la Conza• I cR.atolln.s de casa rtca».
Poliorama. - Tarda I Dlt: cFrwtt
verda»
Prmc1pal Palace. - Tardo.: cLlll. vol
vlure•. Nlt: «Jugar a casatst I •MtstThery»
Novetats. - Tarda. 1 Dlt: eLa rondi
de las brujas».
Romea. - Tarda, 3'30; tOro y mar·
!U». 6: «Las doce en punto». Nit:
Berta Slngerman.
Viotòria. - Tarda:
eLa flesta de
San Antón», &El !ego de Ban Pablo». Nit: eLa revoltosa», lLa tle•
ta de Sa.n Antón» l eLa verbena de
la Paloma».

~I N EMES
Amèrica. - IEJ. modo de amart I eBO
cada puerto un IWlon.
Astòna. - cLas cuatro bermanitas»
eLa cucaracha».
Allinauda. - cMarla Lulsa de Auatrlaa
1 eLa hermana San Sutplclo•.
Barcelona, - cOuerra de valses»
cAmor y cuartlllas• ..
Doso. - «La Dolorosa» 1 «Divorcio eo
la 1a.mllla».

Bohèmia. - cLos Mlserableat I cEl
huésped desconOC1do».
Broadway. - cSlcmp¡·evlvu i cEl dl·
!unto Crlstopbor Beam.
CaPitol. - cCasados 1 tellces».tll
Colisaum. - IAlegria. estu<llan t.
Catalunya. - «El tren de las 8'47».
Cèntric Cinema. - cTierra de paslóllJ
i cEl Danublo azu11.
Comèdia. - eLa Isla de las ~
percUdas», cEl Zarewtch» 1 c:xam.
Comtal. - csorrell e hiJoJt, ccamcampeónJt.
peòn Narices», cEl reta.dor1. J dt
Diana. - «Mata-Harya I «V1a e
ida»
...
Diorama. - "Gasanova». cEl incorre..•
1
Et~~=t ~L:r2~~~~~: =asÍllptciOJ
1 •Qu4l ha:v Nellle?».
Exoelsi or. -- eLa doncella de postlllJ
1 eLa última senda».
Fantasio. - eLa generallta».
Fèmina. cDéJame Quererte». ¡¡
Foo Nou, - cEl modo de IWl:l.U I 1
terror del Ampa».
Frègoli. - cManlqutea neoyorQulDOS'
1 «Gracia y simpatia».
Qoya. - «Amantes !tgutivos» i ~~~o6
lntlm. - cwonder Bar», c0 an
bay NeWe?».
azui» 1 cSalvad. a las mujeres».
Iris. - eBombres de suerte» I cEl rosario»
Kursaal. - cVolga. en 11amas1 I &AIJlaD
tes tugitlVOS».
Laietana. - Suà.rez y Ma.11~01 '
cAnny. Anny» l cGrato su....-•¡,.
Majèstlo. - «Valses de VIena».
traviesa mollncra» 1 eLa berm
San Suiptclo».
¡
Marina. - «El negro que tenia el a. ·
ma. blanca», coe Eva para acà».
Ma1·y1and. - cVaya NUla l».
Metropol. - cCantad, pecaduores:ruco
M!ria.
«Sorrel e hiJo» I • n
gen!al•
k
Mtstral. - ~Vol¡a en llamas» 1 cCOC •
tau de besos».
rMonumentat. - eLa novia de la sue
te», cCaprichos» 1 cCivlsmo•. ~•vor·
Mundial. - cLas aorpresas del "'
clo» 1 cLos últimes 20 aftos». a ae
Nuria. - cDesllces» 1 «Una sem~ vaParis. - cRapto» t eLa muerte
telicidad».
000
Pedró. - «Los Miserables» I c600·
lrancos al mes».
o&"
Pathe Palace. - «La doncella de P
tin», uEl tago de las daroas».celicl·
Princtpal. - «Una sellUlna. de
dad» i cLos desaparecldos». . u~~'
Publi Ci noma. - Reportatges d act
Utat.
- -•tiSI
Ramblos. - dJ1vorclo eu ta r......
1 cPor la vida de au rtvalt erte'·
Royat. - eLa novia de Ja su [llJ'
~Caprlchos» 1 cEl bombre del
del~
pano»
Select Cinema. - uUna sewaua
Ucldad» 1 cLos desaparecld~!.ttéS' l
Smart. - cEl crlmen del v .....

°

!na

as o

Tarda, a les 4. Darreres projeccions de LA GENERALITA -Nlt,
a les 10. ESTRENA: PATHE JOUR
HAL - REVISTA FEMINA. El meraveUót cllbutx en color de Vlalt
Dianey: LA OIOSA PRIMAVERAMarta ~erth eu la acva millor
interpretació:

SU

~

-.....
~oa~rq~n!a.~ -~.N. D

CANTO DE PECADORES

, NEUMATICS
. OLIS
ACCESSORIS

S2

•

Avui, dimecres, benenct de
Llufa Roses 1 comiat de la Companyia.
Tarda I nit:

! GASOLINA

100

PALLJ, I ALFALS

~~.=.::::

QUil 'T 1 REl DE XAUXA. l!lt ¡"¿-_\da Ílit: MISS- THERY.

66-

96 óO
bOl:CS-

Avui tarda, a lee 5'15. Bu tanuea
a 2 ptes.: LOS MARIDOS DE LI·
DIA. - Nlt, 10'15:

\:'\ tarda. Teatre d'Infants:

HOTEL DE VENTAS

48-

11/ 25
1u2 liti

Còmic
Teatre
PALAU DE LA REVISTA

:ova modalltat t eatral)

<

0

Venda directa

,_
15-

LLEGUMU\OSEb
AnC1a.lU31a . ....,_,
ldem Eztremadura ~·
Idew Mallorcu ...........
F&.VODS AD.dt.lusln -...
ldem Extre.r1adura ...
Veoee ~ndaiW!la ....,:..
!dem eatrangeretl .......
Era p&ls "'""''V......,_..
idea; eetrangen ......_,

r=

rJSS-THERY

16·so pessetes

•v-

I.'"11.V8b

AltiU- :....
i,• "uu~
AltalJ
_...................

Avui dimecres, tarda, a les 5'16:
I I LI VOL VIURE. - Nit, a lea
• J'liÍ. Primer: JUGAR A CASATS.
: .3gon. ESTRENA de la. intriga escènlc.l en 120 mlouLs ~ense !ntermedb, or1glnal d' Enr~o Casanovns:

GARROFES

~:::.::;;:::

Pal.oua ........._... _ .

130

Companyia V I L A - D A V I

Flassades llana grandíssimes
al preu de

s 75

1

40-

Preua ea ptee. 011 '<I QU.UO.

1 ."t:::::::::::·

i

106

TEATRE CATALA
PR I NCI PAL PALA CE

Ocasió

A0411ons lndustr llit
to . v . urallb l:'eoaeuç, ..
r·uutcui!U M.on~JUlC v·
llalllv .l:larc. pret. 7 •¡.
J. tawv . .Bare- ¡¡ret. 6 •¡,
1nunv Elec. Gtauad.ll ..
Atgues Vateocla prec..
<.;a,ulana Gas a. U ...~...
(;~~o ta tana OM ~. E ..... .
uatataua Gas s. ~ 6 'I•
ws¡¡. Alllel. !!:tec. A&;
hiSI,). Amer. &ec. a. IJ
tHSP. Amer. Elec. s, .1!.
Al güel! del Llobregat .. .
I:!; iee. oas Lebon 11. B .. .
u.• !L·ausmealterranta
banc d'~uauya ......... .
banc . .Ext. d 't:spaoya.. .
uuneot &Astand» ord .. ..
taul(mt aAslanU• prer...
Ciment •::>an.souJt ordM
o. csansónl Dret. 7 '/•
üros, ~ A. •
oonst. terrovtar111 .. ~.
Gouertes 1 reula.d.es .. .
E;apan1a J.uau.strlal ... .
L•arbura M.et.al:llCI! ....., .
t<'omeut à 'Oures ....._._.
taoacs I.''IUpenes .....u .
Hispano Sul88a ............
tio&el Rl~ () •¡, ._......,,..
IUUUS&rles A¡¡rlcolea ...
Maquinista Terrestre.. .
l\Jonopou Petrol..l8 .... ..
tmllnera Catalana 1.1te&
leletòolca 7 •¡, prec .. .
leletònlca ordinàries.. .
Untó Salinera Espanya

Teatres

IIQ -

L<at:>IOni\..B
1 t.oena lllloaerna 'l •¡,.
IJWO C01.00tlra b '/• ,..
uu1o ::>auuera a ·~. 6 'I•
Vateo Ml1lores Orbantr
102 60

-

~1

L . . . ... . . .

00:1 1>, b. A .

BANYOLES

3499-

PUBLICS

~

LOCaJII .3.

ALLIBERAMENTS 11 ALTRES NOTICIES
ws- Lleida, 12 (per telèfon>. - Han
estat posats en llibertat per haver
sg- sobresegut en la causa, Cèsar Broto
1 Fèlix Lorenzo, detinguts amb motiu dels fets d'octubre.
Al camp d'aviació d els «Mangraners», motiva.t pel mal temps, ahir
va aterrar el trimotor «Alante» que
porta el correu de la lúúa MadridBarcelona. Aquest maU ha sortit nova.ment en direcció a Barcelona.
Josep Plana ha denunciat que
de la barraca on dormia li robaren
un bitllet de 25 pessetes.
A la Cll.lla de Benificència ha
estat au>.iliat un guàrdia civil.

"It-

Obllaaolons lnduatrlala

50

ESPECTACLES

•

DE MARÇ DEL 113¡

~

1 nit, a les 10, el gran èxl t de

IJ -

Composta la Comissió Commemoradora de l'Exposició Universal de
1211- l'any 188, que presideix el senyor
103 05
100Maluquer 1 Viladot, principalment l
92gairebé exclusivament per «SUpervi12ovents» que en una o altra forma. in1/8 1.iStervingueren en la marxa del com834- aag- plex organisme de l'esmentat Cer99tamen, tan memorable per a la olu89tat, amb el transcurs dels anya va.
<..U reduint-se el seu personal, se~r;at per
28la mort 1 s 'esgoten les energies fí711 25
123 511
siques dels més entusiastes per a
951og 108- continuar intervenint amb la deguda
eficàcia en la preparació dels actes
1l8 15
-,oo82 76- públics que en record de la data
inaugural del Certamen 1 com a tribut a les figures més destacades d'ell
desaparegudes, es vénen celebrant
anualment el 20 de maig.
La Comissió, sense perjudici d 'haver pres l'acord a iniciativa. del seu
PRI:U8
secretari general, senyor Puig 1 AlPREUS
~
fonso, de dirigir-se a l'Ajuntament
fARIH~
de la ciutat per mitjà d'una atent
DESPULLE:>
instància exposant la procedència
lli
que cada any sigui públicament 1 so65
/1
lemnement evocada oficialment la
Q5
gloriosa efemèride barcelonesa. del
Num 1 ............ Lt..t.U.AA&.
28
85
Núm. -6 ou_. , ......,,.._..u....
21
20 de maig qel 1888, i accectint els
10
desigs de moltes persones que voPreus eo PtM. ea 80 QUU~.
ee
luntàriament volen contribuir al maMeu uts Llrlna. ~~
'¡5 60
10
jor esplendor de dita commemoració,
Sc¡¡onet " •..., ...._.... ~.........
11 60
18
ULATI
Se¡ó • .._JtH.u..u•• ..Au...u.-taa.•
1.J
18 50 ha resolt admetre com a adjunts
els
ciutadans que tinguin a bé exAra¡t '-U........~u....-....·
50
Preus eo . als la ct.arttsl~:~ av 'lu 11trc;o.¡, posar o ratificar rer escrit tal desig
Outeua A.LU..&A&A..u••···....
50
l les cartes es ctirigiran al senyor
E~:tt·ewaduro
(corot,,
ORDI , MORESC I GIVADEi
50
Celem
{crUlzer)'
secretari de la Com1ssió (Plaça No50
u1~aaa i!>Jt[emaa•.u-a..
b4
8:>
Mat.cba Y.A....., ..............
50
va, 5, llibreria), 1 en les quals hom
Idem M.ancba .......~.
S4
55
Navarra u..o.u_........_........
60
tarà constar clarament el nom, cogMoresc Plata. C1lspoo.
4~
4550 nom
Pe1 ed.6 1 a.........................
1 domicllL
ldeUl pals .._.v •• • __, ._•• v,.,.,..
41
42 50
Orgell ._•.A&&&Jo.._..,.~
tX,.;
Ordl Urgell ...............
ba
:1850
PreUI 8D t>tel. ea 100 t¡WJ(J(I.
Escaiola Anda]Wila .•
~~
51

QBii(¡

66-

e

D ' •¡, .._,••.,, •.
s: 4 1/!;1 '/.o ... .
B' 5 '/• . . _......... .

I

gg_
104 60
104 60
104-

U

8.•
» ~·
A D '/• ..............
B 4 1/2 '/.o u
Q • '/.o ~·~·

11
J
1
I

97 50
99-

ot-

!ol,>

.)Ó

AVUI

Mercat del dia 9 de març:
Ous, dotzena, a 2'20 1 2'30 ptes.
Gallines, parell, a 15 1 23 ptes.
Pollastres, parell, a 13 1 20 ptes.
Conllls, parell, a 7 i 9 ptes.
Mamellons. un, 40 i 60 ptes.
NOdrissos, un, 65 l 180 ptes.

I I

Valora amb &anntla de l'Estat

~'O IU dEml.s. 5 •¡•
l. ¡rogrà!lca Ebre 8
v

»

6U-

Ant.

VIC

~~=·::= ~~I~=

g¡_

~5

,,

I MERtJA'.r
DE

96 -

de CAdt;~, ..." .........

•

AW&lJ

·¡....

9415
95 Oú

duntaa d'Obrea Públlquea
•

we1óa u. Rtius a ·¡.
•IUUlba a l:>e!!O~Ia .. ..
I!:Spe<:laia Alllla usa .... .
».!mansa a Vatenèla ao
Mines ::>a.nt Joan 3 ·¡,
\Liia!iu~~o ' oaul Joan ..
.)8C8 a trrauca .............-....
Nord espectiUS 6 '/• ~
ta . Vatenc•aoes fi 112 •¡,
Alar a Santander .....
AlacD.Dt 1.• olpoteca ..

93 7.i
98 J j

!U liCI

64

J,• lllpoteca

1

J 5 '/• ....... ..
Franca 11!64
Franca l 1:178
Olrectes .........
gg 25
Reu& a !:tOda ..
9} 25
»
Oòrdova a ·; ....
W:t be
»
BadaJoz 5 •¡,, ..
102 60 Andalusoa 1 • variable
102 !10
»
l.• a •¡ • ......
102 50
li
2.• variable

fJ Sil

o1

~.· Ol~,~<lLtica ,

11

1
1
1

¡g Só
¡g 55

·Antt&ues Dioutaolona
1
(~cetona, ll wtlloDS ...
as i
6 miUons . .. 7J 1
sérte B ....... . ,4 a
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MERCAfS
DE CATALUNYA

Borsa de la tarda

4'98
81'80
30'80
1'80
1'76

31'40
30'60

Borsa oficial
Aeri Montserrat, 70'75, 71'00; Oha.de, 361, paritat; Cha.de D, .~1'00,.,¡>~
r itat· Cha.de E, 71'00, par1tat; ........
pines, 338, 339, operacions; Hulleres,
47'35; Petrolets, 5'30; Sevillana d'Electricitat 76'00, paritat; Marroc 5
per ·100, 00'00, paritat.

GIRONA

61'25

238'25
171'75

Su~ssos

63'60 · Ford, lU9'50; P'Wplnea, 33P,
338'50; Ohade, 372.

Nord, 53'60, 53'0, 53'40; Alacant,
39'50, 39'35, 39'70; Ford, 220, 219'50;
Sucres, 32'00; Colonial, 42'35, 42'25,
42'35; Explosius, 105, 104'35; Rif,
53'25, 53'00, 53'35; Aigües, 173'50,
174.'00, 173'50; Fillplnee, 338'50, 339;
Mercat celebrat el dia 9 de març.
Chade, 372.
Preus màxims 1 minims, en quintar
mètric:
Blat, a 52 1 61 ptes.
Farina de blat, a 70 l 66 ptes.
Nord, 53'45, 53'40, 53'50, 53'45; AlaOrdi, a 40 1 38 ptes.
cant, 39'70, 39'60, 39'75, 39'70; ExC ivada, a 35 1 34 ptes.
plosius, 104'50, 104'85; Sucres, 32'00;
Garrofes, a 22 1 :11 ptes.
Colonial, 42'50, 42'35, 42'50; TramBlat de moresc, a 46 i 44 pte&
vies O, 31, 31'25, 31'00; Aigües, 173'50,
Mill, a 47 i 46 ptes.
173'75, 17350; Hulleres, 47'50; Rif,
Panís, a 46 l 45 ptes.
~

CANVIS DE MONEDES
Lliures
Francs

•

Mongetes, a 80 1 60 ptes.
Faves a. 47 1 44 ptes.
Cigrobs. a 80 i 60 ptes.
Arròs, a 65 1 61 ptes.
Fesols, a. 80 i 75 ptes.
Avellanes, a 100 1 85 ptes.
Patates, a 31 i 28 ptes.
Palla, a. 13 1 11 ptes.
Carbó vegetal, a. 28 1 24 ptea.
Llana blanca, a. 225 ptes.
Llana. negra, a 215 ptes.
Preus en hectòlitre:
Vi, a. 70 i 60 ptes.
Aiguardent, a 325 i 130 ptes.
Alcohol, a 310 i 300 ptes.
Oli d'oliva, a 230 i 200 ptes.
Preus en quilograms:
Formatge, a. 7 1 6 ptes.
Mantega, a. 3'50 1 3 ptes,
Sucre, a 1'80 i 1'70 ptes.
Cavalls, cap, 1.000 I 500 ptes.
Mules, cap, 1.500 1 1.000 ptes.
Ascs, cap, 300 i 100 ptes.
Vedells, a 4'50 ptes. el quilo.
Cabres, a 2 ptes. el quilo.
Porcs, a 3 ptes. el quilo.
Bous, a 2'80 ptes el quilo.
Gallines, parell, a. 22 1 15 ptes.
Pollastres, parell, a. 15 l 9 ptes.
Conills, parell, a 12 l 8 ptes.
Ous, dotzena., a 2'25 1 2'20 ptes.
Bacallà, 100 quilos, 216 l 204 ptes.
Alfals, quintar mèt., a. 22 i 20 ptes.
Carbó mineral, fd. íd., a 20 1 18.
Sucre de terròs, íd. íd., a 220 i 210.

DIMECRES, U

MAYOR

EXITO

CINEMA PAR I S
Avda. Pta. Anael, 11 i 13
Ta.. ton 14544
Sempre el prosrama més atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVISTES t>ATHE - FEMENINA • Frede·
rio March en LA MUERTE DE
VACACIONES, amb Evelyn Vena·
bit (Es un tum Paramount) .
Trlom! de Ditta Parlo en RAP·
TO, realitzat per K1rsanoff Diumenge, matinal, 10'30 - Dea·
pab da localitat. a taquilla Per a
la numerada de diumenge, tarda
a la. 8 - Dilluns vinent: Ruby
Kteller, Diok Powell I .Joan Blon·
deli en la super-revista Warner:
MUSICA Y MUdERES - Claudette
Colbort en SINFONIAS DEL co.
RAZON amb Ricard Corter 1
Baby Leroy.

Tai~~ ~!o~~~=· montaña» I cAIJllll'
tea U;¡i~vos»
el GI·
Triomf. - «El ne¡¡ro que teulllacà»·
ma blanca» i cDe Eva para ,í)681l•
Tetuan. - «Volga en uamas», ta•·
cea» 1 cSoldados de la tormen
Tivoli - cBroadway DOt dentrO'·
Urquinaona -· «Viva vwa». anJt&S' I
Volca. - «Las cuatro berm
Xli~~u~~;~~
nave del terror»

con<;tulstado• 1 eL'

DIMECRES, n

la humanitat
A.
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EDITORIAL

ftedacc16 l Actmlnlstractó
RONDA UN I Y E R 8 I TA T. 26
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Impremta:
T A L L li R S,
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telfd on 1 t t t 8

PR EUS DE SUBSCRIPCIO o
'1:'60 ote-.
Barotlona. un m i l
1
7 60 •
Fora, u n trlmtttra
Amèrica Llatina I Portusal

un trlmestrt

lf18-

Altres o'IT&os un trlmutn

"
•

Dades eloqüents

El famós negoci de
l'arròs i del moresc
un diari de Madrid tracta de com
lla eotat llquldat el famós negoci de
l'arròs 1 del moresc.
cVegi's la. cGa.cetu de fa pocs
dles-d!u-1 es veurà com s'atorga un altre monopoli per s. importar moresc al mateix Banc, al qual,
a. fi de comptes, s'ha beneficiat, com
a.nem a veure, a-:nb aquell negocJ.
sense intervenció bancàrie., és a dir,
aense ter els pagaments el Banc,
sense risc, sense altra intervenció
que la d'haver recollit els fruits d'a.quell enrenou, el Banc Exterior
d'Espanya ha percebut una oom.fs..
,Pó o benefici de ¡UN MILIO TRESCENTES VUITANTA-QUATRE MIL
CINC-CENTES PESSETES! I l'Es' tat ha deixat de percebre, és a. dir.
el Tresor ha sofert una minva. en
les seves utilltats de ¡DOS MILIONS
SIS-CENTES SETANTA-QUATRE
MIL CINC-CENTES PESSETES!>
Seguidament publica les dades que
copiem, les quals palesen, amb eloqüència, la magnitud del negoci:
Pes!ete&

Propo.slcló de eLa ContiDentAl» 1 aocis, accepta-do.. Utllltat del Banc. . 1.602.000
Proposfcions que h.avten d'ésser acceptades, aegons opuscle del Banc
Exterior
Num. 8 de Descha.mps, 18.780 to-

nes de moresc, a ptes. 16.60/ 16.55

et!.

Nolm. G de Sesostris, 24.550 tones
de moresc, a ptes. 16.80/ 16.30 cif.
Núm. 9 de Balsera, 5.850 tones de
moresc, a ptes. 16.85 cif.
Núm. 10 de Balsera, 6.250 tones

de moresc, a pres. 16.90 ciL
Total, 55.430 ton.. , a ptes. 18.30,
preu promedi aproximat.

Pessetes
Cost . . . . .
Envàs, despeses, etc.

b rets Duana . .

Cost total.

'

Preu de venda • •
tdem de cost. • ,

16'30

.

Guany en cade 100 kgl¡.
RESUM
Guany en 55.430 tones, a
pessetes 107. . • . . .
Altra oferta de 19.570 tones, a ptes. 90 .

2'90
11'90
31'90

4:1 '80
81'10
10'70
5.931.000
1.761.000

Total. . . . . 7.692.000
Menys: Boni!icacló per a
l'e:rportadó de 40.000 tones d'arròs, a ptes. 12
de prlma promedl, seeons la proposició n.o 7. 1.602.000
UW!tat total neta.

3.682.000

Re1ultat oomparatfu

OtlUtat que &'hauria. obtingut acceptant les mencionades propo.slcions. . 2.892.000
Utilitat obtlngudeo en la
proposició aoceptadeo de
CLa Continental> . . . 1.602.000

Pèrdua per al Treoor. 1.290.000
Comll.tló cobrada pel Banc Exterior

a •¡.

oobre ptes. 31.350.000
Import de 76.000 tones
de moresc al preu de
venda de ptes. 418 per

tona. . . . . . . . .

840.500

I '/• sobre ptes. 10.000.000,

Import de 40.000 tones
d'IUTÒI! a ptes. 250 per
tona. . . . . . . . .
I '/• sobre ptes. 4..800.000,
import de les primes
d'exportació sobre 40.000
tones, a pres. 120.
Guany total. •

300.000

144.000
1.384.500

FINAL

Guany que hauria pogut
obtenir el Tresor d'haver
let el Govern el concurs
sense la. intervenció del
1.384.500
Banc Exterior
Guany que cietxà d·obte~
el Banc, 1 per tant el
Tresor, per haver acceptat o!ertes menys favorables . . . . . . . . 1.290.000
UtJ.titat que ha deixat de - -percebre el Tresor. . . 2.6'1,.500

•

LA GU ERR A

.._- Jia ha començat la auerra con-

es mosques.
16- s t, però les mo&ques diuen sl
nen mestresses de la sit uació 1 11 t e-

. .r

la humanitar

DE MARO DEL 1nf

tota l'opinió pública a l seu oos<De eLa Publicitat>.)

=~•te habano no tira.
ton •' extrana que no tire llftor¡
tor l~l ...revotuclonarlos .,_• andan
(Do cLaa Noticiau.).

• EL

TREBALL ·

l'OFENSIVAPATRONAl CONTRAElS lAUDES DEl DETAll
I AUMENTACIO
L'article 23 del Laude
del Comerç a l'Engròs

Mentre els nostres companys del
ram d'Assegurances aproven el
Reglament de llur Caixa compen•
sadora de subsid is familiars. no s'ha
constitult encara ta ponltnola mixta
oficial de qult par la l'article U de
l'expressat Laude
En el nostre numero tu1terior parlàvem de l'ofensiva patronal contra.
els Laudes de Detall 1 Alimentació.
Els nostres comentarla sobre aquesta ofensiva tenien un caire ben moderat.
Dins d 'aquesta. mateixa moderació
~ motius de la qual estan en la
consciència. de tots els nostres lectors- voldríem avui poder. ampliar
un xic els nosLres comentaris. L'assumpte s'ho val, ja que tothom ba
de comprendre que no és per a nosaltres incitterent que s'hagi o no
s'hagi deixat en suspens, millor di&,
s'hagi o no s'hagi a.nuHat, una de les
clàusules principals dels referits Lau
des: la clàusula en virtut de la qual
aquells companys nostres que havien
arribat a. l'edat de 25 anys i havien
abastat el grau màxim de l'escalat
de sous minims <400 pessetes mensuals per als homes i 325 pessetes
per a les dones), tenien dret, si con.
tinuaven treballant a la mateixa casa, a cobrar, a pa.rtir del primer de
gener d'enguany, deu pessetes cada
mes d'augment anua.t fins arribar a
d'augments
guanyar -en virtut
anuals suec-f'cosius de deu pessetes cada mes- 500 pessetes mensuals els
bornes 1 400 pessetes les dones.
¿Es que la llei del 2 de gener d'enguany revoca les disposicions dictades pel Govern de la Generalitat?
Evidentment, no. Doncs llavors els
Laudes del 31 cie desembre del 1933
no poden, al nostre entendre, éssCf
objecte de cap recurs car les lleis no
permeten recursos contra un Laude.
I tanmateix el sots-secretari del
ministeri de Treball, Sanitat i Pr~
visió, segons llet ra cursada. al delagat del ministeri a. Catalunya, 1 que
vàrem reproduir en el nos tre numero
anterior, informa que existeixen t.l
ministeri, cpendientes . de resolueióo .
recursos contra Laudos diciembre
1933, comercio detall i comercio all~
menta.clón».
I bé; quan ban estat presentat!¡
aquests recursos? O millor dit, quan
han estat admesos al ministeri? Ens
permetem formula r aquestes pregun-:
tes perquè ens consta positivament
que l'anteceso;;or del senyor Anguera
de Bojo a.l Ministeri a requeriments
de la patronal de Barcelona va manar obrir una informació per a veure
si hi havia llagut algun vici de nullitat en la tramitació 1 promUlgació
dels esmentats Laudes. I el senyor
Crtstòfor Massó, delegat especial del
m!n!srerl de Treball a Catalunya,
que era qut instruïa aquest expe:Uent
informatiu, va dir ben clarament que
no existia. cap recurs i que els Laudes no podien anuBar-se.
Si el senyor ministre de Treball
opina que anuliant ara les clàusules
de referència dels dos Laudes serveix
l'interès genero.l i evita a.lxf Wla nova. puja de preus, s'equivoca de mig
a mig. L'augment de preus, o sigui
la pèrdua gradual del poder adquisitiu de la moneda és una llei eonstant i inevitable. Es ga.i.rebé diríem.
una realització (realttzació cega i imperfecta, però r ealització, tarunateix>
del socialisme, i si no es vol dlr socialisme d igui's esperit de justícia
social. Pretendre, rebaixant els sa.l.lris, augmentar el poder adquisitiu
del diner, és una pretensió tan absurda com voler que els rius corrin
del mar cap a la muntanya..
Tal com dèiem en el nostre nW;l:.:ro anterior no és escatt:mant deu
pessetes cada mes a alguns dependents 1 algunes dependentes dels
rams de Detall i de l'Alimentació
com s'augmenta la capacitat de consum de les classes treballadores. I..a
disposició de referència no és altra
cosa. que el germen d'un n ou conlllcre.
I ja que parlem del.,. r..audes •te
Detall i Alimentació, voldr!em, abans
d'acabar aquestes ratlles, poder cridar l'atenció del senyor ministre c:e
Treball sobre unes altres clàusules
d'aquests m ateixos Laudes, les quals
són una cop1a exacta de l'al'tiele ; 3
del Laude sobre el comerç a 1'eng:rò:::
dictat pel senyor Marti Rq.rrera t.l
dia 16 de novembre del 1{133.
Aquesi. article 23 i els articles analegs dels Laudes de Detall i Alitne.Jtació diuen . senz!llament, nH• riins
el termini de tres mesos (s'entén a
comptar de la publie<!cló dels Lalj·
des), una ponència integrada en pa-ritat per vocals patrons 1 vocals 'ependents del Jurat Mixt, formula:-à.
i presentarà al Ple del Jurat res·
pectiu , un projecte d'organisme re
subsidis familiars a favor dels depeodent.s mercantils subjectes a ja
seva jurisdicció.
El dia 16 de novembre de l'any
passat va fer un any que es va dictar
el La.ude del Comerç a l'engròs i això
no obstant, a hores d 'ara, que nosaltres sapiguem, «encara no s'ha.
constituït la ponència mixta. que disposa l'article 23 del Laude». Ni &'han
constitw' tampoc: les ponències previstes en els capítols sisè i vuitè dels
Lau~es de Detall i Allmentació, respectivament.
Què hl dlu a tuxò c1 ~euyor ministre del Treball? Q uè hi cií u el clcbgat ?el ministeri a Catalunya? Què
hi diuen els partidaris de bona fe de
1~ doctrina. social de I 'Església catòtal com
hc~? Naturalment que,
dè1em.. en . el. nostre editorial del mes
de juliol últlDl, la culpa principal d'a.quest estat de coses eaJ. atribuir-la a
le. deixadesa o al desinterès dels nostres representants als Jurats Mixtos
I cal atribuir-la també aJ.s presi:
dents respectius. Tanmateix el senyor
ministre del Treball, que ara amb
tanta activitat s'ha apressat a deixar en su,s pens unes clàusules dels
Lau~es ~e Detall 1 Alimentació, ¿no
Podria disposar que ea complissin les
clàusules dels tres Laudes (Comerç
a l'Engròs, Detall i Alimentació) que
fan referència a la creació de les
tres Caixes de compensació per al pagament de subsidis familiars? ¿Es
que per tal d'a.consegulr el compliment d'aquestes clàusules és un obstacle el decret del ministeri del Treball del 13 de desembre últim en virtut del qual queden en suspens els
Plens de tots els Jurats Mixtos de tot
el territori de la República? Nosal~
tres creiem que no, car en el cas que
ens ocupa. els Plens dels Jurats Mixtos del Comerç a l'Engróa, Detall 1
Alimentació, s'haurien de l'eWllr no
pas per a lonnula.r unes noves bases
de treball, sinó per a donar compl!~ent a unes clàuaules d'una Laudes
d~etats molt abans del 13 de desembre de l'any passat.
Si els senyors presidents dels Ju~
rata ~ sl ela aeua voealB obrers
no aón de la noetra opinió, nooaltres elo pre¡ar!em de fer una ¡estló
ben 10ru:Ula: oonaultar el cas al senyor mlnlatre del Treball Sl el ..,.
nyor An¡¡uera de Solo, Jurtate eminent. reapou que n1 per a aquesta ca,..
100 poden reunir-ee els Plens, noaal\ree ena limitarem " prendre'n bona

EN PRO DELS OBRERS PARATS

UNA RECAPTA ORIGINAL
A 6\ÜBSa, els AJuntament. porten
a tenne una reca:>ta. orginal.
S'ban posat d'aoord, els Ajuntements, i han lliurat a una Comissió
de parats grans camlons per tal de
recórrer els districtes de leB grans
ciutats 1 ela pobles 1 viles de tot
Suïssa per tal de recollir queviures,
robes, sabateo I obJectes de la llar
d.ea.ttnats als obrers sense feina.
Aquesta creuada., la premsa suïssa. l'anomena cle kllo du cbòmeun.
Els camions estaran proveits de
potents sirenes que sonaran & l'entrada del poble, vila o districte a 11
que els veies s'assabentin de l'arribada del vehicle benefactor.
Els camions .seran conduits per
xofers sense feina retribW:S pels Ajuntaments; cada camió serà ocupat per una COmJ.ssló de parats que
recolllrà. els donatius dels habitants
de Sulssa. El repartiment de tot el
ue serà recollit es farà un dia a
assenyalar a la ccentral del kilo» de
la. rue Ami-Lullln, a Ginebra, on h1
ha una $ran pancarta que indica
a què esti. destinat l'edifici, la qual
cosa crida enormement l'atenció dels
ginebrins.
Cal fer constar les llargues cues
que es formen a la porta. del número ' de la rue Ami-Lullln, a f1 de
contribuir a aquest simpàtic acte
de solidaritat, no de caritat -car
aixi bo fan constar els simpàtics
ginebrins- a favor dels obrers en
atur forçós.

3
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LA PREMSA

Les aliances
L'escrl.ptor Josep Diaz Fernàndez publica un article a. El DiluVio amb aquest tema. Ens plau

extreu.re'n ell aegUen.ti fragments:

La llei electoral
La. Veu de Catalunya dedica el
teu editorial a la nova Ueí de geatacíó tan lenta I dl/lcll. I fins i tot
dóna alguns consell& per a l'elaboració de la not>CI llei:

t;

La llei electoral
i l' «ali jo»
El corresponsal de La Vanguardia a Madrid publica la següent

nota del moment polític:

«Se creia que en la. soslón del Concun periódico de los claal!icados en
Tota els diaris de Sulssa criden
sabem. encaro. en qutnn. tor!Wl. vreeo de madana se lba a tratar ya. del
l'arendó dels seus lectors per tel que el eector de lzQ.uierda. acaba de pubU- es cNo
concreta..rà. el proJecte de llet ele~ acta acusatorla de Aeclón Popular concoaUclonee
las
contra
artlculo
Ull
ca.r
contribuelxln amb els seua donatius
a

tra. los sef1ores Azafia y Casares Qu1No eólo me parece un toral que el govem pensa presentar
a !avar dels parats, en espera de electoraies.
de 1noportun1da.d, aiuo un les Corts. Fa Ja. vuit mesos que en fou roga. y el ambiente había empezado
~de
trobar-Joe ocupadó, car els lUJets error politieo de ¡ran magnitud. 61 presentat un. El &Overn actual ha de-. a ser denao y apastonado. M:uchos podels parats que tenen gana, no es- prosperara. semejante doctrina, las t.z.. c.ld1t presentar...no un altre. Alguns lltloos y perlodlat.as aaomaron eata tarperen. n1 poden esperar, que el pare qulerdas habria.n cometido la se¡unda ministres seauetxen parlant de la. cou- de por el Cou¡reeo, a l.le8&C de no eer
&ran equivocación hietórlca d.eSde que vocatOriA d'eleccions muntctpals per al dia de sealón, para ver ai en la. breve
trobi feina.
mes d'abril. D'altres d.tuen que tes tertuna. Que suele formarse a última
El proced!ment és simpàtic. Els ae ha procla.mad.o la. RepO.bJlca. La eleccions
aeran pel mea de maig. Ea hora de la tarde b.usmeaban JR. algo
primera.. todos sabemos cual !ué; làs
IUÏSS08 no volen que els .eus eon- dlacrepa.nclu
esdslontatas en los par- clar, però, que, trobant-nos a mttJans da lo que habia de ser la esperada badutada.ns sense feina pateixin gana tldos republlcanos,
que eostaron la vi- de març, no éa Ja pos&ible de celebrar talla. Pero el aef1or Alba, que estuvo
1 fred.
da a. 1aa constlturentes. El stno de la eleccions muntclpala pel mes d'abril . en au despacbo u.oos tnsta.o.tes, defrauEs fa constar l'enorme quantitat polit!ca republlca.na., boy, como tol Sl el govern, tanmateix, vol celebrar- dó la. expeetaclón, al anunciar que bn.sd'estufes, llenya, carbó, flassades, mR. a.O.o 78, parece ser el de sus luchas 1n- ne aviat , pel mal¡ o pel Juny, caldrà ta. el Jueves¡:¡ por lo menos, el documenta.lassos, sabates 1 roba que ofereixen ternae. Conv1ene tlJa.rse, Sin embargo, presentar tot seguit a les Corts el pr~ to acusato o no tendrA estada parlamentarlo.
les cases comercials 1 dels quilos de Que en ton ces, como ahora, est as di vl- jecte do lle1 electora.I.
So na p·ublleado boy el proyecto de
ae estlmula.ban desde ruera,
¿Com quedariL, en definitiva. red.tcqueviures que els particulars 1 les alones
los oonversoe del republlcanlsmo. tat aquest proJecte? Aviat ho sabrem. reforma de la le"f Electoral. En l'eallbotigues de queviures porten a. la por
que en el rondo seguian atendo monà.r- Una cosa és clara.. Deapré!l de moltes dad, au\.s que reforma. es un a~ndl
casa central de Ginebra.
qulcoa.
dtacussions, tothom ha acceptat, en do para onsayar un nuevo proeedlforma o altra, el prlnelpl de la mlento en las elecclonee munlclpales.
Els camions són acollits, als poLaa coe.llclones, en efecto, pueden una
reforma es tal vez demaalado com..
bles. amb mostres de veritable sim- aer noctvas cuando tratan de amalga- represento.ctó proporctona.l. El que cal La
respongui pllead.a, y aunque slempre se puede
és que la nova llet
patia 1 tot seguit són emplenats de mar ldea.rtoa dl!erentes o sumar !uer- ara.
sobre eatas oo.saa. aólo los heteorlzar
l'tnsque
prtnclpt
al
erecttvamente
queviures objectes. També recullen u.& heterogéneas. Paro vlenen lmpue~ ptra.,
no h t algul desrtgura.t o com- chos, la aplico.clón del erusa.yo a la rea.1iae por laa c1roUWitanclu en ciertoe plleatt de
considerables quantitats de diners.
sm a, es la e,¡ u e puede determi
lldad
manera q ue en la pràctica.
Ens tem eco d'aquest procediment momentos er1t1cos. Me pa.rece que p~ es desacreditin alhora el procediment. minar lo que hay en él de error o de
o
1
actual
ln.stanto
el
Lzqutet·da.s
Iu
ra
em.bar&o. lo lndudable es
Sln
a.cierto.
de solidaritat emprat a Suissa, amb puede .erlo _màs; eln casl representa.. i el sistema.
que los prlnclpioa de representaclón
l'esperança-per què no d1r-ho?-<J.ue clón pa.rla.mentarta., &lejadu de la TlAquest problema. de t·adequada orque se deaeaba llevar a
sigui emprat a Catalunya; que l'e- da munlclpl\1, acusados a.lgunoe d& ganttzactó del autraat 6s el problema proporcional
la. reforma aparean en forma tan des-.
xemple deLs bons suïssos sigui lmi- aue Je!el, texlo Obliga. a. la ereac1ón eê bà.sic en una democn\cia representa- !l.gurada y tímida, que prt.cttcamente
tat a la nostra terra, on per dissort un trente común que perm1t& cortat- tiva. D'ell depenen la sinceritat t Ja reeultan 1nexlstentes. En camblo, no
els parats cada dia són més nombro- el avance 1ndudable de las derechaa. lllbertat del vot eméa pel cos electo- ha parecldo mal a 106 que se preocud'rente común». La frase me recuer-. ral, !ont de la aobinLn1a. D'ell depên, pa.n y saben de estaa COU& el establ&sos 1 també, cada dia augmenten da
el blOQ.ue del proletarlado !rancéa, doncs, l'autenticitat de la representa.. clmlento de las Uataa de eandldatoe 7
llurs necessitat..
aienclo las clrcunatancias bien dUc-. cló, és & dlr, la legttlmltat del Po- la facultad de aarupar a<¡uélla.s que
No cal dir que ens plauria enor- rentes, con un Goblerno de extrema der.»
la ley reconoce.:t
mement veure realitzada a Cata.lu- lzQ.ulerda. en el Poder y ain haber suoonvul·
una
de
nya aquesta. exceDent obra de soll- fr1d.o lae coneecuencia.a
aoclal. Y, sln embargo, con moAhir no a rribà la Premsa de Madrid. Es a dir, 1uposem que va arribar
daritat vera els nostres obrers en eaclón
t.1vo d.e clertas elecclonea parclalea, el
I atur lorç66.
Frente Común hubo de apoya..r al can- a una hora o altra, però, tan tard, que Ja no ens donà t emps de fe,.....
cUdato &OCialista por no contribuir al l'acostumat extracta.
éxlto del que se presentaba con carà.cPer un dia, esp erem que e ls nostres lectors sabran perdonar-nos.
ter conservador.
Pe.rece Que aJaunos republleanos no
UNA VAGA ORIGINAL
han peneado que volveremo.s a e.tar
en perlodo constltuyente. En realldad
no hemos s&lldo de él. ya. que s1n vo..
tar todas las leyes complement.arlas
de 1& conatltuclón algunos partido.s
manttenen el propóslto de revisaria, 1
este punto !1gura como ura:ente en
clertol program.SB. Con el miamo de.
recho Que eaos ~upos 806ttenen la n&cealdad de una reforma constitucioAHIR A LA UNIVERSITAT
nal, laa tzquierdas que la. vota.ron '
CONFERENCIES
coinclcUeron en ella., mantienen la Iu..
ceder
ta.nrtbUidad constitucional atn
c atalana d9 Ciències CFtSocietat
n1 un mllimetro de lo que all1 estA 66- Interessants manifestacions llal de l'Institut d'Estudis Catalans)
crito. EJl eao no puede haber diacre- seguint el programa. del curs ao-.
pe.nclaa de nt.nguna. especie, porque del doctor Mur La si- tual,
el propassat dia 7 el senyor
nln.gún partldo d.e lzqulerd&, QUe
acepte el réatmen, rechaZa la cons.. tuació del personal nome- A. Julià Sauri presentA la seva atltución. A los partidos obreroe:. clara
nunciada comunicació sobre el t;e..
estA, no les satlsface. Asptran a cam- nat pel Patronat Les fi- ma: eLa. fabricació simultània dels
blar el orden establecldo "' nlnaún
àcids sulfúric 1 clarlúdric a partir
programa republicano, por avanzado nances de la Universitat de clor i anh1drid sulfur69.
que sea, puede deavlarlos de au tàeo
Començà fent la compa.ra.ctó, IJOo.
tica revolucionaria. Pero no creo que Per l'alliberament d'un estuta el punt de vista econòmic, dels
lea o!rezca lrus mlsmns condiciones de
lucba una Constltueión avanzada. "i diant de la Facuitat de Dret processos clàssics de fabricació dels
democrt.tlca como la que &e votó en
àcids sulfúric i elorhidric a partir
1931, que una Constltuclón como la
Ahir. el Rector accidental de la
dits de síntesi, que resulimaginada por on Robles y los aara.- Univetl!lltat, doctor Mur, rebé els pe- processos
ten avantatjosos sempre que cal
,
rios,
rlodJstes, ala quals digué que enca- obtenir àcids purs i concentrat.~.,
N-o hay POr eeo, ~tezoêceñ«tdad po- ra no podia comunicar el dia de rar~ com en el cas del sulfúric per conslble en Ía.a ruerzas de tzQ.uterda., tra.-. rlbadeo del nou Comissari d'Ensenya- tacte, o bé es disposa de clor realtl).ndose de prlnciplos esenclales de or- mt!_l~1 __ ~i bé creia que seria aquesta
dual o a l a1x preu, el qual pot ...
den politlco y aoclal. Es el caso consetmana.
profitar~se econòmicament per a la
tra.rto de una coaliclón do derechas, mauuxa.
- I sobre les disposicions que el fabricació d'àcid clorhldrlc de siD3.500 vaguistes, empl•ts: al1 uoen1on de Nova York, que en mant- corno 1& que deflende cA B C», dooc1e
festació van pels oarrers de la aran olutat explicant els motius d'ht· convlven monàrquicos y republicanos. COmissari donà des de Madrid, què tesi si altres condicions favorables
Sl los aarar1oa:, por ejemplo, a.ceptan h! ba? - preguntà un repòrter.
ho permeten.
ver..ae declarat en vaga
el rég1men y van & laa elecclones fun- A<rJestes disposlclone gairebé
tema de la conferència
cUdoe con loe partldarlos de don Al· totee són de caràcter personal, I no noElésprocés
un procés de s!ntesl directa
fonso de Borbón, ee un con¡lomera.d.o aón altra cosa que resolucions a J.ns..
dels àcids, sinó la. d'un producte
monstruoao. peU¡roeo para. la Repúbll·
nota i ens quedarem tan satls!ets. D'interès per als treballadors ea, porq,ue de ahl pudieran eallr, con tàncles que es trobaven detingudes a Intermediar~ que és el clorur de
d'Ensenyaserve!
del
Ollc!nes
lea
unaa
republleanoe,
parecer
&1
votoe
el qual, per h!drol!s~ dóna
aullurll,
la
a
Però si sense consultar el cas
Cortes monArq,utcu, d.lapueetu a 'fOt.ar ment de Catalunya; el Comissari els àclde sul!úrlc 1 clorh!drlc.
superiorttat els presidents dels Juresta.uractón.
la
disposa que passin a l'estudi de la
El clorur de sulfuril, prodïJ.ete que
rats Mi.l.."'tos i els seus vocals obrers
continuen sabotejant la creació de
Lo que hay que ha.cer es colocar el Facultat respectiva. Potser la més presenta gran interès per les seves
l'~
que
disposa
que
la
és
important
térmlnos
verdaderoe
IN8
en
problema
les Caixes, aleshores ens permetrem
propietats de clorurant selectiu. esy no preatar&e aJ. confuaiontam.o, que fer dels Degans que presentaren llur tà destinat a tenir una importància
opinar que els presidents falten a.
ea muy frecuente en las luchas poU- dlmlssló al senyor Prieto Bances, molt major de la que ha tingut fins
la seva imparcialitat 1 els segons
espafiolas. La batall& ae plantea passi també a les Facultats, per tal
falten al seu deure.
Reprodïm del nostre collega eLa tlcas
en todo el mundo entre la. democm- que opinin i resolguin sobre el cas. ara. La seva síntesi s'activà indusVanguardia»:
trialment després de la guerra, mocia y la reacción . A ésta la repreaen·
I aquesta negligència dels nostres
- ¿I de disposicions de caràcter ments en els quals, per a algunes
«Reconstrucción de fichas. - En tan las ollga.rquia.l; a aquélla el puerepresentants als Jurats Mixtos seinformateix
el
insistí
general?
que sutre, trabaja "i gana poco.
grans lnstaHacions, l'excès de proria tant més censurable quan -ens la Jefatura Superior de Policia se blo
vale inventar tncompn.ttb1lldades, mador.
ducció de clor revestí gran Imporconsta positivament- els nostres està. procediendo a la reconstruceión No
eoo
exclu.slonea
d1.scutir
a
ponerse
n1
de
Altrament,
cap.
conec
en
No
companys del ram d'Assegurances, de las ficha.s de los lndividuos de- laboraciones. En carta reclente el par- caràcter general, h1 ba la disposició tància. La s!mpliflcacló de la slnles bases de treball dels quals varen tenidos con anterioridad a la procla.- tida de Izqulerda. Republicana da a. en- que ordena que els Claustres, Jan- tesi del clorur de sulfurü fou una
de les solucions per a remeiar en
ésser aprovades el dia 5 de ma.rç del ma.ción de Ja República.
tender que las coallciones electorales
La mayoría de estas fichas desapa.- no exlgen condielonalidad de orden tes de Facultat 1 Junta Università- part la dlficU situació creada per
1934, o sigui posteriorment als LauEs una posición tntellgente. ria, es componguin solament pels la guerra i al mateix temps permedes del Comerç a l'Engròs, Detall i recieron de los archivos oficiales y teórico.
té que algunes tnstaHaetons que dlaAlimentació, no solament ban acon· se ha solicitad.o de la Direeción Ge- No lo es tanta. aQUella. otra. que cpara professors numeraris.
- ¿Com queda, doncs, la com~ posaven de clor com a producte reseguit constituir la ponència pari- neral de 8egur1dad el envio de co- fines superiores» obliga a. &eepta..r en
Somos
blento,
del
Universitària?
politlca
la.
Junta.
la
bloque
de
sicló
sidual i no l'aprofitaven econòmitària de què es parla en el capital IV pias de aquél~s;~
rouchoe loe hombres de 1zQ.u1erda. que
- Com que aquesta es compon
d'aquelles bases -dos vocals patrons
hablendo colaborado en ella, reconoce- actualment de professors numeraris, cament, poguessin resoldre el problema en benefici propi 1 en el de
i dos vocals d ependents- sinó que
mos la pa.rquedad. de aus reaultados y
aquesta ponência ha aprovat ja el
eDgtmos tamblén un& revlaión de esa. auxlliars 1 estudiants, caldrà anar la higiene industrial 1 pública.
el
amb
d'acord
reforma,
seva
la
a
una.
plasmar
necestta
Espa.Aa
politlca.
El clorur de sulfurO, que pràeU.
projecte de Reglament en virtut del
democraela. orgànica, en vez de entre. Decret citat. Les Juntes de Facultat esment bull a 700, no ataca. el f~
qual els subsidis que percebran, amb
hiOTJeiARI
tenerSe en va¡ruedadea de democrncla procediran a cobrir les vacants for- ro a la temperatura ordinària, dè
càrrec a la Caixa de Compensac.ió,
-El Sindicat Regional de Llum 1 formalbta, fracasada ya en tod.as par- çoses, de manera que solament que- manera que permet ésser transporels empleats del ram d'Assegurances
tes. Ni la reforma agrarta, .n1 las cde.. di composta de professors numera-avui,
celebrarà.
Catalunya,
de
Força
tat fà.cilment quan no és consumit
que siguin pares de famfiia, oscillapuraciones» admlntstratlvas, nt la orran des de vint pessetes mensuals a dos quarts cie set., una. assemblea al &anlzaclón de Poderes estuvieroo a. la ris.
dintre de Ja mateixa fàbrica produccarrer
Moreno),
csa.Ia
social
local
els
vacant
deixin
que
lloc
el
I
per als que tinguin un sol fill fins a
aJ.t.um de las necesldades naclonales.
tora. Aqueixa qualitat és de gran
9.
i
7
Portaferrissa.,
altres
per
cobert
¿serà
estudiants.
importància per a les tnstallaclons
cent setanta pessetes cada mes per
Pero la cueettón, Mora, no ea esa. professors?
Assemd'una
tracta.
es
que
Com
es troben en un lloc apartat
que
als pares de quatre CUls.
por las
- No, no ho crec.
blea de gran importància, és pre- Se trata de no dejarso arrollar
dels centres de producció i necessiEs cert que el Ple de Ja Secció del gada 1'assistència de tots els com- derechaa y prepararse para las Jorno.- Respecte a la situació del per- ten els àcids esmentats. Ja que addas que han de venir. Apagados loe
Jurat Mixt corresponent -Banca, panys.
ecos de una. revoluctón, el sutragto, sonal docent, administratiu i subal- quirint el clorur de súl(urU per a
Assegurances i Oficines no ComerUlsu
dirà
ternprano,
mè.a
o
tarde
mt\8
nomenat pel Patronat, ¿ens en hidrolitzar.Jo a la mateiXa. fàbrica
tern
-La Junta. del Mont de Pietat cEl
cial&- no ha aprovat encara aquest
tl.ma. palabra.
podeu dir alguna cosa?
desapareixen els greus Inconvenients
Reglament. Tanmateix estem segurs Progreso», d'oficials Perruquers 1 Bar·
- Per a aquest personal, estava de transport de bombones fràgils 1
La «débacle» de novlembre no debe
que sí el Ple de la Secció es pot re- bers, convoca tots els seus associats repetlrse.»
pesse870.118'5'1
de
suma
la
fixada
productes tan corrosius.
unir, i si no es pogués reunir ja sa- a la reunió general ordinària que Un..
tes per any, La Generalitat de CaFinalment, després d'Indicar albriem qui seria el responsable, no drà. lloc demà, dijous, al seu local
talunya havia consignat per a aques- tres propietats del clorur de sulfutrigarem gaires mesos a veure rut· social, carrer Quintana, 3, pral.
tes despeses la q-uantitat de 600.000 ril, descrivf un procés industrial de
-Es convoca, per a demà, dijous,
llar amb tota normalitat la Caixa de
pessetes, de la qual s'han fet efecti- transformació d'aquest en àcid clorCompensació per al pagament de a dos quarts de quatre de la. tarda
ves 300.000. Encara, les darreres hldrlc tècnicament pur 1 àcid oulsubsidis familiars als empleats del al local de Fraternitat Republicana
60.000 pessetes, les va percebre el se- fúrie de concentració elevada.
ram d'AsseKUmnces. Ens plau fer de la Casa del Poble del carrer d'AraPrteto Bances, per tal de !er
nyor
A continuació es passà a la dis~
pública aquesta noticia -una flor gó, 182, tots els obrers empleats en
els pagaments al personals fins al
en la qual p rengueren part
enmig d'aquest hivern tan cru- t la constmcció de les voravies dels
La Publicitat dedica el seu edt- mes de desembre. En relació a les cussló,
senyors Estalella, Soler carreels
mentre feUcitem efusivament per la edificis municipals per tal de tractar
torial -ja observareu en més d'un 200.000 pessetes que resten en Catxa.
seva activitat i el seu esforç els nos- d'un .assumpte que els interessa.
punt la coincidència amb el nos- no s'ban cobrat, no pas per incúria, ras, Outiérrez, Hernàndez, Ferrer
Renart i el conferenciant, el qü&i
tres companys i amics de l'expressat
tTe à'ahlr- a la conferència de
sinó perquè no hi havia la persona- s'estengué especialment sobre el ca,.
ram, preguem una vegada. més als
Marcellí Domingo:
litat corresponent per a fer-ho. Su- ràcter d'alguns catalttzadors esmen-.
vocals dependents dels Jurats Mixtos
«Diumenge, amb la. oonterêncta de poso que el nou Coml.ssa.ri decidirà tats en el curs de la comunicació 1
del COmerç a l'Engròs, Detall 1 Alimolts
són
que
Sabem
Maroelll Domingo, els catalanistes 1 el més oportú sobre aquesta. quan- féu comparacions amb altres C&80I5
mentació, que vulguin posar tota Ja.
republicana de algnUtca.cló liberal ee- titet. Per cert - alegi el doctor i aplicacions.
seva voluntat i tota la seva energia
consque
comerciants
els
querrana trobaven la prtmera ocaaió Mur - que m'interessa fer constar
Conrerènc tes psloo-tècnloo--pedagc)-tal com és el seu deure- per tal
de ma.nt!estar-se, després de cinc me- que la consignació que la Universi- glquf.s per a Mostres. - D emà, dltaten a diari com els com- iiiOS
que no es converteixi en un paquet
de ré¡¡tm d'excepció. La prova era tat de Barcelona percep de l'Estat, dijous, a dos cruarts de set del ves..
de tum una de les conquistes més
intere&eant de fer , 1 la realitat aupepradors, en afavorir llurs n\
positives aconseguides pels depenles previSions més optlm.1stea. El no és pas de 900.000 pessetes, com pre, tindrà lloc, a l'«Acadèmia Ba rlocal del Gran Prtce, un deia més ea-. es diu públicament, sinó la. de cino» (COrts, 547), la primera sessió
dents de comerç de Barcelona a conreferènfan
establiments,
inaugural del cicle de conferències
patosoe cie Barcelona, tou insuficient 2.283.583 pessetes.
seqüència. del memorable moviment
a.l púbUe que ht acudi per ad- ¿En quina situació està l'estu- psieo-tècnico-pedagògiques, per a ls
coHeetiu del mes de novembre del
que d'a- per
l'anunci
a
cia
hertr-6e a la. man1festae16 que exterio- diant de Dret, que tou empresonat aspirants al Magisteri Nacional.
1933.
ritzava el primer contacte de les tor- diumenge?
E'ls temes a descabdellar en aqueaquests han llegit a LA ces
eatalantstea t esquerrlates de Bar.
(De cLlulta>.l
- Actualment, està en qualitat de te sessió són: a) Pa!dologla expecelona. dospréa del 6 d'octubre. La
HUMANITAT.
personalitat 1 la s1gni!ac16 del politlc detingut governatiu. He fet, però, rimental, I cEl nen; la seva imporeminent que ocupava la tribuna eren les gestions oportunes1 1 crec que tància>, pel pedagog ¡ profes.sor
Agraïm als nostres lec- motius
autlctents per a Justltlcar l'ex- sen\ alHberat ben avia.~ .
Mercantil. senyor LI. Rovira i Oub
pectació que ha.V1a. prod.uit l'anunci
el doctor Mur s'acomia- nart; b) «Introducció a les ciències»
tors aquesta actitud, que de lao vuit
seva conteréncia; però aquelles dà,Després
<amb txercicis pràctica), pel llicenamablement, dels periodistes.
mU persones QUe ea rnobtciat en Ciències Qulm1ques, senyo.
recomanem que sigui iml· set
lltza.ren, per damunt de l'atracció perWebermann, i c) cEduca.Francesc
aonal de l'orador 1 del seu prestigi. ae
NOTICIARI .
eentlen mogudes per un lnteréa supe..
ció sensual de l'infant», pel docOO.
tada.
rtor: l'Interès de comprovar ai en
Pa tronat Escola r Borl 1 Fontestà. Jeroni Moragues, del Consultori Mè-o
Aportacions de Manuel Vall&QUesta moments dltíclls per al cato.- - Les activitats actuals d'aquest dico-Pedagògic de l'Institut Psicolantame era Uclt& l'esperança de veure
tècnic de la Generalitat.
renéixer l'esperit de oomprensló que Patronat són les següents:
deperes i Salvador Perarnau NOTES POLITIOUES
Escola dlilrna per a !nlanta.
Hi haurà instaHada una excellen'
ca.racterltzava. els homes quo del (}()..
vern provisional esta.nt detenaaren l'EsCurs especial de francès: tots els exposició de material escolar i treEl periodista Manuel Valldeperes
tatut 1 a.co111ren les nobles inQuietuds dilluns i dimecres, de dos quarts de b~ realitzats per nens, segons ~
ena ba tramès ela següents volums:
Conferència del Sr, Ca rrasca 1 For- de Catalunya.
nou a dos quarts de deu de Ja. nit. siStemes de Montessori Decroly 1
'
La. prova. rou aatla!actòrla. MarcelU
curs especial de català: tots els Clapéréde.
cHlstòries de la carn. 1 de la sang», miguera. - Per a demà, dijous, a
d e vuit del vespre, està Domingo corn a representant destacat dimarts 1 divendres, de dos quarts
quarts
dos
Atès el caire d'aquestes conferènd'A. Esclasans; cF.scritores y Pueblo», anunciada una conferència de l'ex- de l'organització de dZQ.ulerda Repu- de nou a dos quarts de de-J de la cies
- tan interessants com úti.Ja
de Fra.neiseo Pina; eLes nora de l't\... diputat a Corts senyor Manuel Car- bllcamu, d1ntte la qual es van arti- nit.
per als senyors mes tres - el nom~
republlcans
sectors
tmportanta
culant
Escola d'Ensenyaments Elemen- bre de participants serà limitat
nima», de Joon Povtll 1 A&erà; cR&- rasco 1 Formiguera.
que s'havien dlapersnt després de les
El tema a desenrotllar és: eL' e~ eleccions de novembre del 1933, i era tals: tota eis dilluns, dimecres 1 di- i es podran donar en grups, per s&
nadius», de Frederic Gironella; eGo- devenidor
del Catalanisme».
fàeU de constatar l'erecte ctue produlen vendres, de tres quarts de nou a parat o en la seva totalitat els dltes de rosada», de Marta Emllla PurLa conferència serà donada a l'es- lea seves paraules en el públic. Tot in- tres quarts de deu de la nit.
jous i dissabtes, els ciijous i (numen...
cllna a creure que dzqulerda Republide
Biblioteca Pública amb servei de ges o dissabtes i diumenrses, el que
nó; «L'hora que mon, d 'A. Brunet tatge de la Unió Democràcia
cana• serf\ 1& torça. esquerrlata. més préstec
princl~
4
(R1vadeneira,
Catalunya
consignar.
caldrà
dia,
cada
a domicili. Oberta
1 Magrané; cL'eotel lluminós>, de B. pal - Pla.ça de Catalunya).
considerable de fora catalunya., 1
de nou a onze de la nit.
Els participants són pregats de
rea.
disposada
estarà
força.
aquesta.
G!spert Bandoval 1 ciA lucha conSecoló Femeni na d 'U, D. de c. portar quartilles i estilogràfiques.
ExpO'Sicló de Materla l Escolar. conêixet· senae cap amputació tot allò
tra los trastomoe del eaplrttwo, de La Secció Femenina central d'Unió que la. R.epúbllca havia reconegut al Constitueixen un bon èxlt les aporDemocràtica. de Catalunya. organit- nostre pa.le. Les ovacions més espontà- tacions que hom ha rebut UltimaTomàs Buaquets.
MAGISTERI
za una sêria de lliçons elementals nies. els entusiasmes més autèntics els ment d'importants cases.
provocaren les aftrmacions d'o.auest
Del poeta. Salvador Peramau:
per a treballadores per tal que les reconeixement.
que percebon tres
mestres
als
.Per
Dalmau
EditoriaL-;
les
altres,
Entre
Es sobre aquesta baso,
ex: Jocs norais de l'Ateneu Are- que estan mancades dels primers e- només sobre aquest
punt de coinc1- Carles Pla, S. A. (de GL'1>na), Lluís m11 pessetes de sou. - Per tal d~
millorar
p;.¡guin
cultura
de
lements
dência, que el catalanisme republicà. Viv~s, Joventut, Llibreria Catalònia, tractar d'un assumpte de trascc:
nyenc, 1884-1934»; cSeny 1 Atzar»,
llur actual condició. Per a més de- pot coordinar-se amb els republicans
de Dalmau Janer; cEls sots ferès- talls i inscripcions, cal adreçar-se a eaQ.uerrtstes de fora de Catalunya. La Subtrana, etc., t d'altres no menys dental importància professional .
econòmica, de la. solució del qu • 1
total de !"Estatut és una importants.
reCSJ, de Raimon Clasellas, I «Al- la secretaria de l'entitat (Rivade- rcbabilit.acló
Unió Ciutadana, magisteri partl· depèn l'esdevenidor de molts m.Ue:
premis~ lndecllnable per a noaaltres;
4).
neira,
manac de la poesia 1{122».
admesa ao.uesta condició, com dlumen- cular titular, entitat organitzadora, de mestres, donat l'lmmlnent pen ,
Nova Junta. - Al Centre Republl- ¡e
l'admetia t l'asseguravn MarceHf adverteix a tots els expositors que de postergació deflmtlva de la ca\.c
Gràcies per les valuOISeS aporta,.. cà Federal de Molins de Rei, i en Dom1ngo,
la lnteHlgeneia dele partits trametm ~om més aviat millor el 1 gona vuitena, hom convoca tots ets
clona dels nostres. amiea Valldeperes reunió general ordinà ria !ou nome- d'esquerra catalans amb les orga.nttza.- seu material, ja que hom procedeix companys a la rewtió que tindr;
QUe volen refer l'esrepubllcanes
eionJ
D&da la nova Junta següent: Ramon
1 P eramau.
lloc el pròxim diumenge, dia 17 dt:.
perit del 14 d'abril pot s1gnif1ear l'I~ al repartiment dels stands.
Comes, Josep Maimó, Jaume Subi- ni
el d •uun. etapa. d'una eUcàcia. ex.
Les oficines provisionals estan ins- mes que som a dos quarts d'orlZ:
Donatius a la nostra Redacció, rats, Enric Ros, Jaume Gibert, J oan
trnordlnàrta en la vida de la Repú- tallades al carrer d e Tallers, n úme- del mati a Jà Casa d el Mestre (Ur
Hoc¡J¡¡ l1Q!vemta<. 10.
Arola i F lor enci ObioL•.
blica.»
quinaonà, 4 pral.).
r o 62. segon ; telèfon 35641.
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Reconstrucció de les
fitxes policíaques

La conferència de
MarceHí Domingo
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Biblioteca per als
obrers en atur forçós
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la humanitat
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·LES LLETRES·
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La impermeabilitat de les empreses ...

LA INCONCEBIBLE ·ODISSEA
&Wt

LA SITUACIO A CUBA
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l!r frala~~a a·la va~a )~v~lnlioniñl

ens escriuen extenses lletres, cluta- ¡la mañana, «Whlskies» por la tarde
dans 1 ciutadanes que es planyen de y por la. nocbe, y ensaladilla a t<r
PER A LA GU ERRA PROX IMA
EL VOL AMERICA·EUROPA
la rutina i el desmanyotament amb das horas, sentirse de tal modo pre11
t
què, salvades rares excepcions, ac- ocupada, que no puede existir acI Un'ó de La Paz, 12. - El general Peñarand"
Al
tuen aquells que tenen al seu càrrec tualmente nJ un solo teatro, oo:no
Codos i Rossi emprendran el e~a~ya IU qu~ ~ I
la direcció d'un teatre. Quan el que antes el de Maria Guerrera y Diaz
lntorma que les tropes boliviaviatge de retorn el proper Repubhques SoCialistes So- da
se'ns plany o ens escriu és un autor de Mendozs, donde a un público disnes han obtingut dues brillants VICd
t'
'èt'
LA PREMSA LONDINEN·
dramàtic, que porta sota el braç un
tòries, una al sector central de Vla a llamontes. i l'altra a. ia serra d'AguaeS eS a prepara
VI tIqU
diVendreS
CA COMENTA EXTENSA·
o més drames verges, malfiem una
t l't t
t 1
m!Ctl. perquè sabem que no sempre
rague, al Nord de Villamontes.
0 eS eS even Ua I a S
Paris, 12. _ Al Mlrusterl de l'Aire
MENT EL DEBAT DE LA
són els empre3aris que s'equivoquen.
LA LL IGA DE NACI ONS
Berlin, 12. _ La «Gaseta General
han comunicat aquesta nit que els
CAMBRA DELS COMUNS
Però es dóna el cas que molts de:S
APLI CARA UNA SANCIO
Londres, 12.- La Premsa d'aquest aviadors francesos Codos i Rossi han d'Alemanya» acaba una sèrie d'ardescontents no han escrit mal ni
AL PARAG UAI PER HAmatí comenta amb gran extensió els anunciat que es proposen emprend1·e ticles que ha vingut publicant sobre
pensen escriure comèdies, però en
VER RED UT.JAT LES PRO·
debats d'ahir a la Cambra dels Co- el vol de retorn a Paris el pròxim els armaments i la revolució muncanvi s'han passat la vida anant-ne
POS ICIONS DE PAU
~~~:»so:rWà~c~ubllcació del «Llibre divendres, sortint de Porto-Pdnuàa dial amb les següents consideracions:
a presenciar. I les queixes 1d'aqutsoots
Glnebm, 12. - Als mediS de s. o.
«Stalin ha declarat, amb raó, que
<Cabo Verde), on, com es recor ar ,
E
- genemlment persones so ven - '¡
i d · t i N. es segueiX amb marcat interès el
1
à
· ¡
n general 1 per una gran maj<r prengueren terra durant el seu inens ofereixen prou garantia de sin·
d 1
t1
ria - equivalent a la que ahir ob- tent de vol directe Istres-Amèrica Russ a, gr eles a a seva n us r a d
¡tat
i economia de guerra està preparada esenro J ament e es activitats de!
el Govern - la Premsa apr<r
I tingué
·
cer
a totes les eventualitats. La Unió de Comitè Consultiu, i s'atribueix espe.
del Sud.
va l'actitud del Govern.
Són molts els que es planyen de
Codos 1 Roosi efectuaran el vol a Republiques Ser ialistes Soviètiques cuu unportància a l'estudi de l'asEl «Times» escriu que Baldwtn
l'oblit immerescut en què romanen
aprofità la seva Intervenció per a bord del seu propi avió «Josebp Le pot vanar-se, amb raó, . de posseir sumpte del Chaco i l'aplicació de san.
moltes obres catalanes que assoliren
avui dia no sols uns potents exèr- clons al Paraguei, motivades per la
justificar els augments de les despe- Brix».
èxits definitius en estrenar-se. Esticits i !Iota aèria, sinó, a més, de seva retuada de la Lliga.
ses de la Gran Bretanya en les semen els protestataris que davant
S'apl"ecla que el conflicte entre
posseir la més forta indústria de
ves forces aèries, terrestres 1 navals,
molts dels «raves» que ens són
mentre Simon I Eden es limitaren Al Tirol del Sur hi ha cin- guerra del món enter, Inatacable, BOUV!a i Paraguai ha sortit de la
ofer~ en nits d'estrens, podem experquè està situada al centre de seva esiera limitada, per a situar-se
a afirmar que els seus propers viat·
bibir un brillant catàleg d'obres
ges s'efectuaran a base de la decla- quanta mil ciutadans que l'Immens imperi, que treballa sota en Wl pla de caràcter mternaciOnal,
a utènticament bones, ja estrenades,
la direcció de l'Estat i que pot pr<r dmtre de l'ambient de la s. D. N.,
s'anomenen Hl'tler
ració franc<rbrltànlca del tres de feque enorgullirien un teatre organitveir àdhuc el pals de gauebé totes a la qual a.fecta en forma partiCU·
brer.
zat. Fins ac1 tenen moltes dosis de
les matèries primes que necessita.» lar la defensa dels seus principis i
El periòdic acaba dient: «L'aplasraó els que alx1 ho afirmen. Però
el compliment del seu estatut jutant major~a de vots a favor del Go- EL SENADOR TOLOME I PROPO·
allà on fallen i es deixen portar per
rldic.
b t
d
,
,
vern constitueix quelcom més que
les aparences és quan asseguren que
esco er a una (;omcldeiXen eis tècnics que hau
una aprovació mecànica dels partits I SARA QUE D ARA EN DAVANT s A- Ha estat
ai.xò només passa a Catalunya.
estuldat el refusament de les reconova terra a la regiÓ
I és en realitat una justificació dels NOME NIN «DALLA CAPANAll O
MAN Uo::i. ABRIL
El oronlsta, que no és pròpiamanacwns de la Lliga pel Paraguai
<<CASOLARI ))
arguments governamentals».
•
ment home de teatre, no pot resi la seva retirada de l'entitat gineantàrtiCa
Milè., 12 _ El senador Italià ToEl «Daily Telefraph» posa de relleu
pondre de si els autors de Paris, de tinguido le imponlan, impertérritos,
brma, que el fons mateix de l'asEstocolm 0 de Xicago, passen per el «Alceste», de Galdós, don~e se que l'actitud hostil a Alemanya desa- lomei ha declarat que a les localldel Chaco ha quedat relesumpte
denous
coneix
Hom
_
Oslo,
pertanyents
unes baquetes tan empipadores com acometia la empresa de resucltar a paregue completament si s'estudien tats del Tirol del Sud,
12
i pesen les paraules de Baldwin dl- actualment a Itàlia, 1 que abans de talls de la terra descoberta pel ba- gat a segon pla, quedant en peu la
l es que b an de suportar els cata-l un muerto en plena escena.
-¿Quiere usted hablarme de su rigides al Reich al qual reconegué la guerra pertanyien a Austria, hi lener noruec «Thorshavn» a la re- qüestió entre el prestigi de la Lliga
lans. Però en canvi el cronista sap,
de Nacions i la conducta remisa del
la igualtat de drets amb les grans ha més de 50_000 persones que por- gió de l'Antàrtic.
_.
perquè té davant els ulls una. re- labo~ drrunàUca?
El territori està situat entre els Paraguai. Per aquest criteri s'apreten el cognom «Hitlen.
- , Vamo.s, amigo Muruz, de3pués potències.
vista madrilenya «Ciudad» que ho
,18 graus, longitud Est i 67 •69 la- ela que l'actitud de l'Argentina ha
<<La Gran Bretanya desitja que
diu que a Madrld també p~ssen ca- I de esto a no hablar de mi teatro?...
Sur al quadrant anomenat En- sortit del marc de 1a discussió, en
titud
Tolomei, amb el fi d'Italianitzar 73
importante es el tea tro. Ya ha- Alemanya tomi a la Lliga de NaI Lo
80s ' com a cabassos.
haver plantejat que abans d'apUclons i es dóna perfectament comp. els cognoms de dits tirolesos, problaremos otro dia d ¡0 mi0
car sancions al Paraguai hauria d'es·
te que tota la seguretat europea és posarà que el de «Hitler» sigut subs- derbay.
'
e
La secció d'on anem a. copiar uns 1
tudlar se la deter~;nació del p is
planva
«ThorshaVIl))
del
capità
El
pel
o
Capana»
«Dalla.
de
pel
tltwt
la
presta
-No, e.dmirado Abrll, quiero tam- IHusòria si Alemanya no
fragments es diu «Pe.radojas». I és
........,.que el que aes
· tota vegada
tar al terrl"tori Ja bandera. noruega agressor,
seva cooperació. Anglaterra es tro- d e «Casolari».
verament paradoxal que un e3CriP. 1' bién que me bable de sus obras·
i va obtenir nómbroses fotografies, jutja d'importància ara, és que la.
-Pt!es, torne nota: llevo estren~- ba ammada del desig que la. visita
tor de la categoria de Manuel Abril
en les quals s'adverteix que part del Lliga no resti mofada en les seves
topi amb les mateixes dificultats das Slete comedias, sln que 0nadie de Simon a Berlin es velrl coronada
resolucions, quedant per tractar la
territori està cobert pel glaç.
dos, per l'èxit. Això seria. «l~'Üntca veriper a. estrenar obres- al cap de nou se haya ent;rado. Salvo 111_1a
El descobriment del balener no- qüestió de fons 1 els interessos partlanys d'haver registrat èxits sorollo- puede dectr~e <JUe todas Siguen es- table esperança per al desarmament», bona font que acaba de rebre, la
IIOS-que un aprenent d'adroguer, t~do en Espans, y, ~entro de Es- que, en definitiva- afegeix el periò- visita a Berlin de Sir John Simon ruec confirma la teoria de l'exlstèn- culars de Bollvla i Paraguai en una
al qual s'acabi de despertar la pana, en Madrid, lnéditas por com- dic - constitueix el desig primordial tindrà lloc el dia 25 del corrent mes. cia. d'una connexió terrestre entre les conferència de pa.u, que està conAfegeix que efectuarà el viatge fins terres del Rei Leopold i les de «Lars templada per les recomanacions de
vocació. Avui la gent el coneix, quan pleto mu.ch~ de el!as... Poco me- del Govern britànic.»
la Ll. de N. L'actitud de l'Argentina
a la capital alemanya en companyia Chrlstensen».
més com a. cr1tic d'art. Com a co- nos ~ue méditas, todas.
La terra descoberta pels noruecs es considera com una veu purament
SIR .JOHN Sl MON I EL SEU d'Eden el qual prosseguirà el viatge
-,Por fr~caso?
medÍògraf ningú. ¡I això després
nacional que s'aparta en els prede
nom
el
amb
batejada
estat
ha
de
després
Moscou
a
direcció
amb
MOS·
I
IN
BERL
A
VIATGE
-¡No, senari No ba sido rechad'estrenar' amb èxit set comèdies!...
breu estada. a la capital del Reich. «<ngrid Christensen» en memòria de sents moments de la linia de la Ll.
COU
A continuació reproduïm el dià- , zada._ ni una sola. I?e~ todas puedo
Londr~s. 12. - El «Times• diu Indica el «Times» que aquest detall l'espo.sa del propietari del ballener de N., I a'eetablelx que en estudiar
leg de l'autor de l'article. el peri<r ensenar grandoo elogiO~ de personas
la Lliga les sancions al Paraguai no
descobridor.
para nú desoonocidas. De esa obra aquest maU que segons informes de no està encara decidit.
&sta Muñiz, amb Manuel Abril:
ho fa amb vistes limitades, sinó,
Y0 q slento una decidida sim- a que ante~ aludía, es~renada en "'!!!!!"!!!!"!!!!"!"!'11--' ! ! ' - . - - - - - - - ~._.._ _ __ _...__ ,.,_
amb l'objecte principal de detenir la
Barcelona, dijo «El DlluVlo» que era h b
« • ue
guerra del Cbaco per mitjà de s<r
f è i
è f
patia por las <<aves raras», e us- «un éxlto de originalidad y de vi
Anex a qu a. re er nc a 1'ordre luclons pacifiques que estan dintre
1),
ca.do a Msnuel Abril para proponer- gor>l verdadera joya del nuevo gi,
l'esperit del Pacte, I a les quals el
;recedent:
f'
e
le: «¿Qulere usted que hablemos de nerd teatral». «El Liberah1 que era
Paraguai es nega a sotmetre's.
DECREI'
<<una buena una bella Úna e
teatro?»
pr<r
municipals
fiscals
actuals
Els
·,..._.,._
......
xce- '!!!!"!!!!'!!!!'1!!!!!!'!!!!!!!!'!~~!""!!!!!!"!!!!"!!!!'!!!'1!!!!"!!!!"!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!"•
'
-Hablemos de teatro, si usted lo
Hom clreuLlqude acabarà per impopietaris I suplents de Catalunya f<r
desea-me ha contestada sin inmu- l leónte comedia, de una. càlida em<r - - - - - sar-se a a. . e N., el criteri inter1 ci n, de una acendrada ternura».
'
t
ren nomenats per la Conselleria de nacional i de solidaritat entre els
«El Dia Gràfclo» dijo que 1 obra
arse.
rències tots els deixebles de la los- Justlcla de la Generalitat infringinL membres signants del Pacte, al marY nos hemo~ en!rascado en !a «impres10na y atrae, y oun. si~ huel'article 104 de la Constitució de ge de naciOnalismes exclusivistes que
pr<r
o
alumnes
aquells
tots
i
tltucló
ra palabrería. ni postulades fllosócharla &lguiente.
fessors de la Universitat que s'In· l'Estat, que preceptua que el Mi- en els presents moments obstaculitl-es¿~d~u!ct~~ d~~t~~e ::~~f~ !leos de bara_Úllo, desenvuelve el auteressin per les matemàtiques supe- nisteri Fiscal «constituirà un sol Cos zen la cristallització d'un criteri unà-El estada actual del teatro en tor su propó~ito elevada». El corresa tota la nació», transgredint l'art!- nime per a jutjar i castigar a un
rlors.
ponsal de «La Nac1on», de Buenos
ift
l
cle 11 de l'Estatut de Catalunya del ~?a~ ~e~ 1~~~~oS qg:r!~~e~ta3~
Ca quien
~~ I Aires .. señor Gayael Plcón
~fna~U:oes~:dJ'~~ 9tJtr~~~~~o
El «BUtlletí Oficial» 9 de setembre {}e\ 1932 que,· de ma- la L1 de N.
gusto de conoestada sociaL Ha bajado el nivel todav1a no teng~
nera terminant, consigna que «l'orEl governador general treballa
medio del aficlonsdo a las artes y cer>· dijo de mJ obta. que ~arcaba
Publica, entre altres, les segUents ganització 1 funcionament del Minis- UN CONSELL o E MINIST RES
del aficiona-do en general, a toda el camino que debleran s~ulr todos activament 1 despatxa cada mati
INTERESSANT
teli Fis::al correspon a l'Estat, d'a·
los que se dedican a escnbir c(X)me- moltes vlsrtes No té--temps de salu- diSposlctens:
humana
ult
De Pres'ldèncla: Decret nomenant cord amb tes lleis generals, 1 sense
e _u~ensa usted que el motivo del d.i,as». Y Paco Mpdrfd, a quiel) ~ dar els peri~xilstes, per més que
è '
f
tran~ de muerte en que se halla nocí enf:onces, ferminaba. su crítica aquests s'interessm per ell. Fins arri- amb caràcter definitiu el personal atenJr-se per a fer la designació a El G
overn ranc s s ocupa
la escena española. radica en el apo- 1 diclendo. «Estoy C0'1Vt'DCidO de que barem a desitjar que es resolgui inamovible que es detalla, de la les normes contingudes en la Llei del
geo de autores carentes en absoluta si Manuel Abril estrena esta obra d'una vegada la Comissió Gestora, Clinica Mental de Santa Coloma 5 d'agost del 1~07; l'efugi de den<r de la redUCCiÓ del Servei
en ~rís o en Berlin, le proc~aman 0 Revisora -com vulguin nomenar- de Gramenet, per als càrrecs que minar a aquells funcionaris procura1
d e d ecoro ar u~t'co?
m"lll'tar
.
.» la- 1. s .acabi aquesta indeciSió,
espanol..de
com!'dlógrafo
meresto
pnde
~ no _padece porque el
dors municipals en el decret de la
ja s'esmenten.
ocho años. Después
Race
-No; el teatro
Avui s'ha reunJt t>l
12.
Paris,
1934,
del
març
de
20
del
Generalitat
definitivament
constituint
Ordre
triunfen autores mediocres e lnfra- esto, un actor, director de compa- que pensem que ni el senyor Portela
dignos; en todas partes siempre ñía amigo mio de años Y a quien té interès d'entrevistar-se amb els Ili. Junta consultiva de la Untó Ca- està mancat de relevàncla, perquè Consell de ministres, que ha durat
triunfan momentàneamente autores yo 'elogié en la Prensa siempre que periodistes ni aquests tenen cap dls- talana de Federacions Esportives, , no és el nom, sinó la funció, el que més de tres hores, tractant especialde gloria. efímera, circunstanclal Y me fué po.sible no ba aucrldo en gust de no veure el governador. I amb els representants des1gnats per · interessa, i perquè, a més, l'esmentat ment de la qüestió de la duració del
deleznable. El teatro padece porque ¡0 que va de 'temporada nJ escu- tot alJ:cò és, sens dubte, degut a ~a la General~tat I per les altres enti- article n de l'Estatut feia per endtl- servei milltar.
La nota oficiosa lliurada als periovant Ineficaç qualsevol decret que
.
no hay otros gw¡tos Y otr~ obras charme siquiera una oomedia. Le angumosa pregunta que es produeiX tats que s esmenten.
Or~e . declarant . oficial 1. d'utill- pretengués donar nova. organització distes després del Consell, és molt
e.l lado, ademàs de las obra~ de pa- insist1 tantas veces en vano que en encarar-se un I altres: I les Comis
tat. públi~a ~ reviSta «Legislació i al Ministeri FiScal. D'altra banda, breu I declara que el Gabinet ha
dejé de ir a verle. Soy un autór no sions Gestores?
.
cotilla.
Doncs. a vew·e si finalment p<r JuriSprude.ncla de Catalun;va», edt- la Llet del 27 de juny del 1934 <«Ga- estudiat les propo.sicions presenta·
-Afirman los empr~sanos y los un mendigOJI
Recomanem a tots els que hem dem eliminar aquesta pregunta, que ~da per 1 Aca_dèmia de JuriSprudèn- ceta» del primer de juliol) restablint des, q~eó adviatl secran bsotmeses a l'aactores que la co~~a dramàtmlcae
els preceptes de la Llei de J ustícia pr~c circoÍs ~u~: r:S té la im·
, .
aHudit en començar que es Inirin ja ha traspassat tots els llmits d'o- Cia 1 Legislació.
no interesa ya al pubhco. ¿Qué
pressió que, per tractar-se d'una
di~ted e~ ~otoy? a referirle a us- en el Inirall. de Manuel Abril i. aix!> pinló. Després de tot, pensem també . ~e~ ~ep~na~e-'<P ~ Asslst tèdn;; ' S<r Municipal i d isposant renovacions qüestió
molt delicada, al Consell no
.an . r1a . a ro~a e l'Ins- exLraord.inàries, era d'aplicació Indisserà un lerutlu per a la seva Justi- que aquesta Comissió no serà pas c~a
ted un:eanécdota curio.sa:
tltut d AssiStència Social de Bar- cu tible als càrrecs de fiscals munt- s'ha adoptat encara cap acord defiEn Barcelona, hace ai'i.o.s, anun- ficada . ~margor, que comprenem. 1 tma meravella.
~elone:>: Anu,ncl de concurs per a cipals de Catalunya, sotmesos, en nitiu
• • •
clabsn los carteles el estreno de un compa.¡ tU?, recomanant-los, petò,
La qüestió a decidir és sl s'ha de
drama núo. Una Sociedad de arni- que .no diguin que els catalan~ som' El senyor PorLela -com dèiem- 1 adq_~lcló d articles de consum en virtut dels preceptes constitucionals
d algun' pueblecito cercano els unies a fer coses que. per ll"Onla · ha passat el maU d"ahir despatxant previSió de ~es necessitats de la i estatutaris que resten esmentats a reformar l'article 40 de la llei de ser~~a ire en masa a Barcelona a pa~ de la sort, són moneda corrent a visites, entre les quals es contaven el Casa de Cantat de Barcelona du- la legislació general de l'Estat 1 no vel mllitar existent, d'un any, que
obstant això, la susdita Llei restà disposa que els reclutes podran ésser
fiscal del Tribunal de Cassació, al- rant el mes d'abril p~opvinent. .
l!e.r una vez al mes la tarde en el tot arreu.
retinguts per un altre període de
incompl¡"da a la regl"ó autònoma.
Departament
De_! Anunci
caldes de Sant Bo¡· 1 Sant Fel¡·u de ques
F.
t A
sis mesos, en cas d'ocórrer circumss d Publials efed tObres
teatro. Eran sesenta o set en a. caEs, per consegüent necessari de tàncles especials, 0 ha d'ésser adope rec1aee
Ó
Guíxols, el general Miquel I el dipuban de encs.rgar por teléfono al P<r
tat senyor Vallès I Pujals, acampa- mac! • de la subhasta del proveï- restablir a Catalunya 'l'Imperi de les tat definitivament el temps de dos
Un llibre de Pere Foix
liorama las sesenta o setenta buta·
~ la lleis de l'Estat q':le pertanyen a l'or- anys com a duració del temps a
nyat de l' Aj\Ultament de Puigcerdà, ~~~~a~~l:r~ men~~a.lla:
cas para ooatro dias màs tarde,
e an- ganltzacló i funciOnament del Mlnls- files
erm e ca
els quals exposaren al senyor govercuando, diez Ininutos después, sue.
nador diverses dificultats que hi ha resa a Calaf, per Fonollosa, Aguilar teri Fiscal als Jutjats municipals de I
({
na el teléfono: «La obra que va el
EL FERROCA!' RIL XIN ES
a la frontera 1 que perjudiquen molt i Sant Pere Salavtnera, amb ramals Catalunya, deixant sense efecte els
•
jueves ¿es la obra que estrenan esta
1
DE L EST
a Rajadell 1 a Camps, quilòmetres nomenaments fets en virtut de disel mercat d'aquella població.
noche? ... Y es un drama, ¿verdad?
.
.-posicions iHegalment i abusiva dic,
El secretari polltic del senyor Por- 9 al 17 .
U
P ues, entonces, no reserven las buDelegaCió d Hisenda de Tarrag<r tades per la Conselleria de Justlcla Han estat Signats els primers
tela, digué als periodistes que, a
tacas ... )) Esto, que, en el caso aquel
b 1
t
1d
Sabem que el nostre company Pe- causa de les moltes ocupacions del na: Relació d'Ajuntaments de les c<r d'aquella regió
-sesenta o setenta e.migos en plan
OCUmen S SO re a COmpra
En atenció ai que és exposat, hom
mdarques tan:agonines amb exprtssló
de jira jovial-, tenia su disculpa y rhe Fllolix tha esc~it un llibre, que ja governador, etc., etc...
als Sov"l ets
e les quantitats que els. I?ert~a de decreta el següent:
su justificaclón, es hoy criterio ge- a ura a la impremta, en el qual
d
. El cà
.
Art! 1
percebre per llur partiCipació en
I t'tI UC.IO' d' Est ud'IS O· l'impost
neral de todo el mundo. «A mi no fa relació dels successos d'octubre,
Tokio, 12. - Han estat signats els
s rrecs e ÍIS·
ls e e P~lmer.
de patent nacional de cirns
me dé usted cosa3 tristes cuando de la seva gestació, desenvolupament
ca municipals i llurs ~upl~nts se- primers documents sobre la compra
culació d'automòbils
· 1
i desenllaç.
t te
Secció Agronòmica' de Girona: Cir- ran r enovats a tot el ternton de Ca. als soviets del ferrocarril de l'Est
merCia S
;:y~~~ote;~roena .::f ;:;d:e~ian~~ El llibre, de més de 200 pàgines,
xinès. Estaven presents l'ambaixador
La Institució d'Estudis Comercials cular relativa als preus de 1 f I talunya,
preocupaciones... » Aqui està lo ma- amb nombrosos gravats, portarà el
tri!clct.àegon: La susdita renova- soviètic, Konstantin Urevrenty, el mique dirigeix el doctor Pere Coroml- nes panificables I del pa a ~es a:a::
lo. Porque la tal frasecita es algo titol de «Barcelona, 6 d'octubre ... »
efecte a l~s poblacions nistre de Negocis Estrangers, senyor
m
Serà un reportatge viscut per l'au- nes, ha organitzat dues conferències marques gironines durant el mes de el
c¡ue no tiene desperdiclo. cualquiede n:enys de 12.00~ habitants que 110 H_irota I el representant de Man'
ra dlría que antes, cuando <<El abue· tor dels esdeveniments d'octubre, que que donarà el professor de Milà, h<r març del 1935
part1t judicial, de con- ·xurla.
de
cap
slgum
R
id
L1
d
t
Fo.
Districte
~
sobre
Broggl,
lo», y «El misUco», y «Juan José11, tanta transcendència han tingut i norable Hugo
D'acord amb les condicions esti!es ats1 eln eésa: e- form1tat a les normes i termes es«Tierra BaJ·a» llenaban y llena- tenen per Catalunya i per la Repú- de matemàtiques superiors aplica~ lacló del
s s,spuan a gr a 1 cos tablerts en els ctne números de l'a- putades, Manxúria es po.ssesslonarà
a l'Economia.
blica espanyola.
La ptimera d'elles serà donada de Guarderia Forestal que no han partat o de la Llei del 27 de jun del control complet del ferrocarril
L'autor ha decidit destinar els bean los teatros, no tenía el públlco
/ dintre de tres mesos Els empleats
dimecres, dia 13, a dos quarts presentat completa la seva documen- del 1934 i a les poblacio d
SpureoVl~duap.aciyoncuesalqeuinersausdirl~.~d%m:~. neficis a la subscnpció pro presos. avui,
ns e m s soviètics actuals seran retirats però
d 12 ooó h b"ta t
de vuit de la tarda en punt i ver tacló.
art.'t n s i! a les que¡ siguin els serà concedida una pensió
Prefectura d'Obres Públiques de caep d.
serà sobre el tema següent: <<U~
que los dramas del arte conmueven
·
d à
e pa 1 • con orme a a Llei
)
t
Tarragona (
por lo que tlenen de suceso catasCom es recor ar , el Japó ~arancarre er_es : Anunci, als del 5 d'agost del 1907, i tenint en
desenrotllament en sèrie de Lagran- f
•••
trófico. J amàs se !e ocurrió a nadie,
~a e~~=s de reclam~~;c¡ó, del retorn de compte, respecte dels termes, el que teix el pagament del preu estipulat
ge de la matemàtica financera!>.
en ningún tlempo, decir que habian
nça constituï~a pel contractis- preveu el paràgraf segon de l'arti- de compra. Una tercera part serà
La segona serà donada el divcnaumentado las preocupaclones de su Obres completes de Joan Ma
• dres, dia 15, a dos quarts de vuit de ta de les obres d apariament d'es- cle sisè 1 l'article setè de la susdita lllura~a en diner i la resta en mervida con la preocupación ò.e haber
caderleS durant tres anys, amb Ja
v:lsto a «Hamlet» sbrumado por dis· ragall - Volum XVIII -NO- la tarda, en punt, I versarà sobre el planacló i ferm, entre els quilòme· Llei
garantia del Japó que M~nxúria com·
tema segUent: «Una aplicació de tres 20 al 24'766 de la carretera de
M beth» con
to d f ili
~r;oz s re;o:;ml:nt~. «a a;Prometeo» TES CRITIQUES DE LITERA· l'equació dels preus de monopoli de Montblanc a santa Coloma de Que- Article tercer: Per tractar-se de pllrà t:ls seus comprom1sos.
Es dlu que encara hJ haurà un nou
ralt, I entre els 7 al 9'808 de la renovació total extraordinària, I apUBar• Cournot».
encadenada Y en tortura, al «Alcal- TURA CATALANA Podran assistir a les dues confe- Mollerosa a l'estació de L'Espluga cant en el possible els principis con- Intercanvi de notes abans de la sigde de Zalamea» con su ho""'r y su
tinguts en l'article segon 1 en el se- natura oficial del ferrocarril, però es
de Franco}{
celona 1934
..CoHegi Notarial de Catalunya. gon paràgraf de la diSposició transl- creu que l'assumpte quedi formalitpaz cruentamente desbechos.
primera de la Llei del 5 d'a- zat completament en una data pr<r
tòria
Convocatòria i programa per al con:
Aquesta primfilada coHeccló, que
-¿Considera usted, por tanto, que
:~gnreopudlsae r¿s tett~pod~amq~~ooco~e~ honora les nostres Arts del Llibre, rés, Montoliu (traductor de Rusk.ln), curs de Notaries anunciat per ordre gost d~>l 1907, els fiscals municipals pera al dia 22 del mes corrent.
l'un perfil espiritual de la. actual acaba de donsr a conèixer el seu Massó i Torrents, Carner, Pijoan, del 4 del proppassat mes de febrer. 1 llurs suplents que es nomenin per
a 1~ primt>ra meitat (per ordre alfa.
DE L'A FER STAVISKY
xvm volum, dedicat a la labor de Torras 1 Bages i el pintor Sunyer. publicada el dia 6 segtlent.
generación?
bèt1c o, en el seu cas numèric) de
-Indudablemente. El griego acu- crític de l'eximi escriptor, entre els El recull acaba amb el pròleg per a
les poblacions o dels dÍversos distric- Ha estat cursada ordre de
l'edició castellana de la noveHa de
dia a la Traged1a para confortarse, anys 1895 1 1911.
exerciran
Renovació dels fiscals tes d'una mateixa població
Per a tot aquell que sigui acces- Pous 1 Pagès «Per la vida» I la.
tomàndola como un tónico, para
llurs càrrecs per tot el temps que detenció contra el famós inssentir, por encima de todas las e.pa- sible als gaudis de l'esperit cap de precedeix una delicada glossa de
municipals de Cata· quedi de I 'any corrent I per tot el
tan intens com el de tenJr als dits la figura de Maragall, deguda al
rentes desgracias de la obra, el sen- un bell llibre, d"insupereble impres- gran poeta rossellonès Josep-Sebaspector Bony
del 1936 I als que es nomenin per
lunya
timiento animador del entusiasmo. sló que predisposa. a una. lectura tià Pons.
Paris, 12. - Ha estat cursada una
a la se~ona meitat de les poblacions ordre
No incorrerem en la gosadia de
Y tiene desde Arlstóteles un nom- apacible. I sl aquest llibre conté,
de detenció contra l'inspector
El «Butlletl Oficial» ha publicat 0 districtes, exerciran llurs càrrecs
bre: la «catharsis», el sentimiento com aquestes «Notes critiques» de voler fer la crítioa d'aquestes «Criacusat ara de «chantage», per
peculiar del espectador de arte, se- Joan Maragall, una inacabable suc- ticas» magU¡trals. Modestes cuques am b relació a la renovació dels fis: durant el temps dit I, a més. durant Bony,
haver exigit el lllurament d'imporels anys 1937 i 1938.
gún el cual se purificau las almas cessió de belleses d'expres&ió, d'estil de llum, Maragall ens cegaria a.mb ca1s, la segUent:
quantitats sota l'amenaça de
Ar ticle quart: Els terminis esta- tants
ante el espectàculo bello, dramàtica i de fons, sleshores els espats de la seva claror d'estel. Direm només
publicar a la Premsa les fitxes anblerts per les Lleis del 5 d'agost del tropomètriques
«ORDRE
especlalmente. Estaba. reservada a temps que vulguem consagrar-li, fi. que tots i cada un dels seus judicis
de certes personaUVist el decret del Ministeri de 1907 i 27 de juny del 1934 hauran tats, que prèviament havia sostret
guraran entre els millors de la nos- critics són dignes d'ell 1 de les altes
personalitats a les quals :;;'adrecen. J ust1cia del 28 de febrer darrer, pu- de referir-se a l'inicial per a soHicl- dels arxius polic1acs.
Lra vida.
tar els càrrecs ¡ aquest començarà a
d
Vol~m acabar amb els mateixos bllcat a la «G t
Integren el volum unes quaranta
ace a» e Madrid del comptar-se des del se,.Uent al de la ELS TEMP ORALS DE NEU A LA
crítiques literàries, en llengua cas- mots amb què Maragall comença 2 del m s
CA:TA LUNYA FR ANC ESA
som, renovant en tot publicació d'aquest de..,cret al 'tBu•
tellana.-llengua que Maragall sa- l'article consagrat a Morera i Ga- el territeriqdue
0
' .,..
e Catalunya els càrrecs
com un orfebre con lleia, prllll·er del recull. I són·.
b. tr b "
AUTOGUAFS, DIBUIXOS.
lleU Oficial de la Genera11·tat de
deHflsca1slmtunJcipals !llurs suplents, Catalun"a»
e auar
la
emocione
se
hombre
el
«Mientras
genuïnament
obre.
a
però,
sagrades,
AQUAREL-LES
Han provocat la interrupció
e reso :
catalanes. Hi trobem pàgines exoel- (es decir, siempre) habrà poesía.»
1 el méS important assort~menL
Article cinquè: Una vegada pren- de les comunicacions ferroArticle únic. Que sigut publicat
Conforta l'esperit aquesta afirmases que ens parlen de Morera 1 0&de G RA V ATS de Barcelona
lleia, Verdaguer, Ro.ssinyol, Enric de ció rotunda de Joan Maragall, en l'esmentat decret, que s'adjunta, com gum possessió els fiscals municipals
Fuentes, ApeHes Mestres, Evelí Dò- les hores de materialitat desorbita- a anex a la present ordre, al «But- i ll~s suplents nomenats en la ren<r
viàries amb Espanya
Exposició I venda a preus In·
ria, Cases 1 Amigó, Brossa, Aguiló, da que vivim arreu del món. Creu- lleti Oficial de la Generalitat de Ca- vaclo que aquest decret disposa, cesversemblants a
Perpinyà, 12. - Les formidabJes
Llull, Joan M. Guascb, Surinyacb re en l'eternitat de la poesia, con-¡ talunya», per a la seva major difu- saran els qut actualment exerceLxen nevades caigudes durant aquests dies
M ET R O POL I T A N A
aquells càrrecs.
Senties, Caselles, Rubió 1 Lluch, traposada a la brutalitat imperant, sió i als efectes que escaiguin.
a la. Catalunya francesa han prov<r
.
Madrid, 28 de febrer del
Barcelona, 8 de març del 1935. _
Llibreria vella I Nova
Zanné, Ribera, Pedrell, Víctor Ba- ens obre un recés de pau i assossecat la interrupció de les comunica1935
N. Alcalà-Zamora i Torres. _ El cions ferroviàries amb Espanya. L'eslaguer, Santo.s Oliver, Ignasi Iglé- gament que no hJ ha diners per a J El &?vernador general de Catalunya,
canuda, 31 {bai.xos Sala Mozart>
Pres1dent de la Genera:: ·t. Manuel mmistre de J t" · R f
sies, Rovlralta (J . M.), C. A. Tor- pagar.
tació de Perpinyà es troba abarr<r
US 1cm: a ae1 Alzpún tada de mercaderies destinades a
Portela
'"'l\'IUCHE
•
SCAR
Peuer.
Rin
de
A.
Català,
Víctor
-",
Santafé.»
.._
• ...,
Espa.n.va.
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El l<lll'bre BlanC''
d'Anglaterra

La guerra del Chaco
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L'Havana, 12. - El movtJn
vaga general declarat a totaen~.. dt
a les dotze de Ja nJt del dls.sa illa
!>te,
es pot donar per fracassat
Es considera, pels observadors
parcials, que l'error dels dl.ri Un.
d'aquesta vaga revolucionària t!ent.
es.
tat el no tenJr en compte el
ment de la població davant ¡ cansa.
a relletició de fets terroristes.
També s'han equivocat els re
cion~ns en creure que l'exèr 1i'olu.
tuana passivament. Lluny de ~u ac.
cce1r
aixi, els soldats han sortir a
vehicles elèctrics 1 de motor :~Ull
al seu costat armes llargues an~
esser atacats han repelJft enèr1 en
ment les agressions per tal de gicaen fuP.ida els revolucionaris PQsar
L'exèrc1t ha respost en ~bso! t
ha donaL la sensació que Bat'ls 1
ta
és obe1t cegament.
Durant el primer dia de vaga
volucionària hl hagut que !ame ~
n_.
set morts i tretze ferits.
SON TROBATS ALS CAR
•
RERS DE L'HAVANA
CADAVERS D' UNS RE~~~
•
LUCIONA RIS
L'Havana, 12. - Al carrer d'
elegant districte !oren trobats :
cadàvers de dos estudiants revolu.
e~onariS pertanyents al partit radi
cal. La macabra troballa es féu ·
pocs pasos de la residència del
nyor Caffery, ambaixador dels Estats Units.
Han estat trobats uns altres tres cadàvers al Marianao, entre els quaJe
es troba el del secretari Enric Fer.
nàndez i Velasco.
Aq~estes trobaJJes es teren despréa
del VIOlent tiroteig que s'originà en
intentar els revolucionaris atacar els
soldats que conduïen autot:usos ¡
tramvies Els soldats es parapetaren en els vehicles i començaren a
fer foc per a no cessar fins que el
carrer quedà totalment net de revolucionaris.
L'EXERC IT OB EEIX LEI
ORDRES DEL CORONEL
BATISTA
L'Havana, 12. - El Govern ha ordenat la reobertura immediata de
totes les emissores de ràdio que e1
t!obtn mudes des del diSsabte. Sl
I ordre no. és obeïda les emlssorea
seran confiscades.
Els soldats obren amb gran energia.
Com sigui que una patrulla de servei
velés que es tancaven les portes d'Un
cafè quan es diSposaven a prendre
l'esmorzar, obriren a cops de fusell
les portes de l'establiment 1 es feren
servir immediatament l'esmorzar sota l'amenaça dels seus fusells. V~n
pagar el que havien menjat i obll·
garen el propietari del cafè a tenir-lo
obert.
Fets semblants es registren coOJo
tantment.
Una gran part de la població qua
~reia en l'esperit revplucionart de
les tropes ha reaccionat en veure
qúe l'exèrcit segueix cegament les
ordres del coronel Batista i s'apressen a aplastar fulminantment la
revolució, que, des d'aquest moment,
es pot considerar fracassada.
DI MITE IX EL MIN ISTRE
DE SALUD PUBLICA
L'Havana, 12.- El Govern ha ad·
mès la dlmiss!ó presentada pel ml·
nistre de Salud Públlca, senyor Laurl.
ELS SOLDATS DESTRUEI·
XI<N LA MAQUI NARIA
D' UNA IM PR EMTA
L'Havana, 12. - Forces milltan
han envaït la impremta del setmanari revolucionari «La Setmana Cò
~ca», I han destruit la maquinà·
na.
EL SENYOR HEV IA ARRI•
BA A MIAMI I DI U QUE
A L'HAVANA S'AFUSELLA
SUMARISSIMAMENT
Miarru. 12. - En un aparell de
l'American Alrways ha arribat Carles Hevla, procedent de l'Havana
d'on ha fugit perquè, segons ha dit,
estava amenaçat a mort.
Ha dit que dissabte «els soldats
havien aniquilat ja 200 persones enemigues del Govern». També ha dit
que durant la nJt entren els soldats
a les cases i fusellen sumaríssl.Jnament els considerats com a dirigents
de la revolució.
Assegura Hevla que veié Grau san
Martin a la Presidència.
Carles Hevia ha. fet altres manifestacions que la Premsa considera evi·
dentment faltades de fonament.

s!

En una fàbrica de vernissos
s'or"¡g"lna un l"ncendl" - Les
pèrdUeS eS CalCUlen en uneS
40 000 pessetes

•
, ~r a la tardal. prop de le~
s IniCià un incenw a la fàbnca t,e
verniSSOs propietat d'Antoni Fores
establerta a la Colònia Castell I al
Paseetg Marià 86 ¡ 87
El foc destríú part de la fàbrica.
De moment les pèrdues es calculen
en unes 40.000 pessetes.
Aild que foren avisats els bom·
bers aquests acudiren al lloc de l'in·
cendt , després de molts trebaJ.ls.
aconseiuiren dominar el foc.
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PA GAMENTS PER A AVU I
Carles Aguada, 756'69 pessetes ; 1d·
mlnistracló de Correus, 11.375'18; osep Aranguena, 33.141'95; Salvador
Andreu. 2.105'60; Joaquim Barraq~er!
411'26; Magdalena Benjech, 439
Josep Calderó, 123'38; Joaquïm C~t
tada, 30'44; Guillem casares, 4·9 '
Frederic Casalà, 3.197'88 ; Josep ~:
ria Castellví, 4.836'30; Eduard , .
123'38 · Manufactures Serra 414 54,
'
. .
S Social'>, 2.364'50 ;' RaJilOO
Delegat
M. Dou, 12.344 ; Angel Ferrer, 838 95 •
Eduard Fertl, 1.000; Joan Fer~é, _pes:
setes 226"02 ; Valentí Giu, 394 80
defons Herrero, 495'51; Vicenç ello, 822'50 ; Benet Herrero 370'11;
tectura de Policia, 11.844; Ma ~à·
Farriols, 552'72 ; Francesc Lara, 78g·
rius Lelta, 82'25; Alfred Mur, f~
Josep de Mora, 246'75; Josep MarriB
750, Francesc Navarro, 7.896;
38;
Naves, 2.000; Julia Pastor, 1 R~
Josep Pastor López, 648; ouera~ ~u·
Vira, 348"73; Josep Real, l64'5044Ó'o3:
ria Rodó, 6il0'90; Ennc R1ves,
23·
Rosa Ruiz, 1.291'75; Jesús soto, T~
Manuel Sagredo, 197'40; Llor~? Vi·
lo, 1.907'78; Pere Vi~al. ps· gg·6():
cenç Viza, 27 '36; Jesus V1Z8.. 7 peS'
Administració Loteries núm. 1JS.cu!ll
setes 100.000: íd. id. 5.000:
Oil Comn R A 1 001'7fi
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Vetllada a honor de

Emissió Ràdio Barcelona

TE~.TRE BARCELONA

B erta Singerman TU VIDA NO ME IMPORTA, comèdia en
tres ac es de Serrano Angul't a
1 conservatori del Liceu va tenir
11 ¿dilluns una vetllada • homenat.O a l'aplaudida recitadora. Ber~a

t

~german. Els alumnes de la classe
· cJamació castellana van posar en
::cena el segon acte de la conegu?a
èdia dels germans Alvarez Qwnco~ «MarianeHa».Cal afirmar que
'els joves actors feren gala d'una
preparació excellent 1 del millor bon

;:rts

BERTA SINGERMAN

¡¡usl

Particularment l'actriu jo~nfssima que havia estat encarregada del paper de MarianeHa -no cobelxem el nom, car no tenim proS!ama- va posar de relleu \.Ul& sen&1bllitat delicadissima. i un marcat
temperament.
seguidament van representar-se
p.l_~n es escenes de la comèdia de
LJ,uis de Aguilar, «La Vaquera de la
,Ftnojosa» i el públic va seguir amb
viva atenció els versos suaus 1 delicats que foren oïts també en forma
correcta.
A continuació, J. J. Iñurrigarro,
el qual en els seus papers en les representacions anotades ja havia
mostrat un temperament molt flexible, va recitar el «Poema del Can'te Jondo», de Oarcfa Lorca 1 «Mi
'JTapera»¡ d'Elies Regillez. Una vega-da més e jove rapsoda va donar una
rova de les seves facultaU; autèntiues i de la seva inteYlgència. L'ún1a cosa que caldria. ésser pullmentada és el gest 1, millor encara, l'expressivitat dels dits. Això a part, el
JOvenissim artista va ésser merescudament aplaudit.
Com a fi de festa, Berta Singernun va oferir-se amablement a recitar poesies. Com sempre, l'estil personaL~s im ct.e la celebrada recitadora
va de: vetllar el fervor de la concurrència. Millor que en «El dulce milJLgro», en la poesia o:SOmos siete»
va saber irnprinúr a l'accent una

Í

•

Franclsco Serrano Anguita és un
autor que conrea amb èxit el tEatre
burgès. Té un avantatge damunt la
majorm d'altres autors que es dediquen al mateix gènere: el seu és un
teatre burgès, però decorós.
Per teatre burgès entenem el que
a. començaments de segle imposà
Jacint Benavente, que llavors passava per un innovador. per un revolucionari. i que després han seguit els
Qwntero, tlS Linare~ Rivas, e1.:1 J.vla:tinez Sierra., cada un més o menys
personalment.
Teatre Burgès vol dir teatre banal, intranscendent, «blanc»; teatre
que, a pesar de basar aparentment
els seus conflictes en la realitat, tot.
resulta de cartó o poc menys: el conflicte, els personatges, el diàleg;
teatre per u. passar l'estona, per a
matar el t.emps; teatre de tòpic t
lloc comú que afalaga els sentim ents a :.tn pu bllc dc Hac comú.
Aquest és el teatre que més plau a
la classe mitjana. Per això ha nascut a Madrid, on la classe mitjana
havia dominat fins fa poc. -Avui
comença a sentir la temença d'êsser
desbordada pel poble-. Per això, perquè ha nascut a Madrid, encara que
de vegades els seus personatges siguin marquesos 1 ex-ministres, aquest
teatre té un inconfusible to de ccocido», c::afé con media.» 1 «mesa-camUla».
El teatre del poble -que a Catalunya l'ha constitult el d'Ignasi lglésies, el de Guimerà, el de Rossinyol
de «L'héroe»- a Madrid ha estat el
«género chico». I consti que això no
és dit en un sentit pejoratiu: a nosaltres ens sembla superior eLa verbena dd la Paloma» a tot el teatre
de Benavente.
Els autors preferits per la classe
mitjana, són, amb Bena vente, els
Quintero, Linares Riva.s, Martínez
Sierra, i, avui, Serrano Anguita. I
fixeu-vos com en aquest teatre tot, o
gairebé tot, és fals, artificiós, de cartró i paper pintat. Recordeu, en canvi, Arniches, que ha estat un dlgnissim conreador de l'esmentat cgéner o chico:t. I fixeu-vos com Anliches
és l'únic de tots els autors espanyols,
o gairebé l'únic -sempre situant-nos

situant-lo-, que posa caliu d'humanitat en el seu teatre.
Serrana Anguita, com tots els seus
companys de teatre burgès, cerca en
les seves obres una finalitat moral,
una cnoraleja». Naturalment, es
tracta d'una. moral burgesa, del contrari el seu públic no l'acceptaria. I
això és el pitjor del seu teatre.
Però les seves obres, generalment.
tenen -ultra el domini que de l'oUci acusa l'autor- simpatla. Recordem
«Manos de plata», «Hombre de presa», cS1ete puñales», cTierra en los
OjOS».
«Tu vida no me importa» és de ics
comèdies que menys ens plauen d'aquest autor. En «Tu vida no me lmporta» l'artifici h1 és massa. visible,
tot resulta massa fals, massa. arbitrari. L'home modern, i qui diu l'ho.
me diu b dona, no és com l'autor
ens el presenta. Altrament, condemnar l'avui en nom de l'ahir -i l'ahir
són el «cocido», el «café con media»,
la «mesa camUla», la «manuela»,
etc.-, resulta llastlmós, senyor Se.
Hano Anguita.. Un esperit just, que
sàpiga gustar la vida sense prejudicis, preferirà la calefacció central, la
crema de gallina, el cocktail, l'Hispano, el bany diari i les parets estucades.
Nini M"'ntian ens semblà més aplOmada en aquesta obra -ambient de
cada dia, gens fàcil al «arranque» i
al «latigu11lo• que els versos del •,enyor Tomàa 11 proporcionaven-<tue
en altres anteriors. Aquest és el gè-nere que pot fer d'ella una actriu discreta--la discreció ha d'ésser la màxima virtut en el teatre-i estimable.
Molt bé el senyor Lluis Roses, ac-tor d'un autèntic mèrit, 1 Thuiller,
que, a pesar d'una labor tan feixuga
com la. d'ell. 1 tan copiosa, segueix
essent un gran comediant.
LLUIS CAPDEVILA

1

AVUI
un magniflc doble programa

·Vaya nana

_________*_________
emotivitat sòbria 1 delicada que va
merèixer les més àmplies aprovacions.
Berta Singerman V& ésser obsequiada., al final del seu recital, amb
una gran tota de flors, 1 va rebre la
felicitació efusiva de tots els seus
admiradors.

LA MUSICA

•

Hotel Ritz: «Le Folklore Français» dissertació pel compo~itor Jo~ep.h , .Ca(l!el9ube, amb el conours de la cantatri~
Mercè Plantada, al Conferència Club - Palau de Belles
ArtS : Represa dels Concerts Simfònics de la !tanda Muni·
cipal - Palau de la Música Catalana : Concert Francesc
Costa-Alexandre Vilalta

deliciosa. i interessant adaptació
moderna. de eLa flerecma do-mada»
cClfesa»

VIAJE FELIZ
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Professionals anglesos,
a Barcelona

A profit de la Mutual
Esportiva

gran partit mternacional de futbol
matx de referència.
a profit de la Mutual Esportiva de
Xavier Torres -que després de Gi- Catalunya. De primer moment es
ronès és el millor ploma espanyol-, va pensar en !er jugar la selecció
amb l'afany de poder trobar l'oca. catalana contra una selecció del Pia~
sió de fer un encontre revenja amb mont, però quan les negociacions
Gironès. del matx que darrerament entaulade3 ja havien donat resulta~
feren a l'Olimpia, s'havia consagrat 1 el
àdhuc havia estat anun·
amb més voluntat que mai, a un ciat, partit
els italians es feren enrera.
fort entrenament, per quant l'ocaAleshores la Federació Catalana
sió arribés, el trobés en les millors va iniciar tot seguit gestions amb
condicions.
altres federacions, i per fi ha ~
La sort, però, ha fet que Torres, gut
d'acord amb I n Feda.
abans tle trobar-se amb Gironès, pu- radóposar-se
per tal de celeb_1 r un
gui tenir l'oportunitat d'amidar-se partit Suïssa,
entre le3 seleccions de Gine~
amb el ~:ampió del món del seu pes, bra i Barcelona.
l'home que fa prop d'un mes es desAquest partit es celebrarà el profeia del campió espanyol dels plo- per dia 19, diada
St. J osep, al
mes, per k. o., en menys d'un camp de Les Corts, de
la proround. I Torres, que és home d'una ximitat de la data, iladonada
Federació ja
voluntat extraordinària, d'uns desigs s'hà. dirigit al seleccionador
català
de remarcar-se en el seu pes, ha sa- per tal que procedeixi a formar
la
but comprendre la lmnortància que selecció dels jugadors que han da
per ell té aquesta lluita, 1 malgrat formar part de la selecció de Bar·
que sobre el paper sembli que hagi ce!ona.
de considerar-se vençut, procurarà
cal dir. que degut a la quaaper tots els mitjans, fer davant Mi- tatNodel
futbol suls 1 amb la cirUer, el més lluU paper possible.
que a la selecció de GiSegons quina sigui la marxa de cumstància
h1 figuraran diversos jugadors
la lluita, pot representar molt per nebra
internacionals, aque.st partit cridarà
a la carrera del cpoula.imt de CO.. l'atenció
dels aficionats, que per almes, i Torres sabedor d'això, vol- tra. banda,
drà aprofitar tan gran oportunitat. han oblidat no oblidaran -no ho
mal- que amb llur as-El matx de demà, dijous, a l'()..
al camp de Les Corts, conlimpia. té inne~ablement un interès sistència
extraordinari, del qual se'n podrà tribuiran a proporcionar a la gran
lnst1tuc1ó que és la Mutual Espor·
treure moltes conseqüències.
els mitjans que necessita per
Ens n'ocuparem en successives edl.- ativa,
subsUstlr.
clons de l'encontre Miller-Torres. car
en bona fe que s'ho mereix.
•••

L'Olimpla ha combinat un progra- L'homenatge a Josep
ma de Viu interès, que farà que la
conctl rrència acudeixi demà, dijous
Gironès
a l'Olfmpia en gran quantitat.
No solament s'ha volgut conflar
l'èxit de la rermió a la nova actua- Els organitzadors van perfi·
ció del campió del món, sl no que
hom ba procurat muntar un prolant el programa
grama que encerclés dignament el
El
Comitè
pot donar nous detalls
matx estelar Miller-Torres.
d'aquesta magna organització. Avul
ja
pot
concretar
la data de la.
FREDDIE MILLER ARRI· festa esportiva que tindrà llocgran
al
BARA AVUI A LA NOSTRA camp
de Les Corts el dia 25 del corCIUTAT
mes, a la tarda. La festa galFreddy M1ller, el famós campió rent
rebé es pot assegurar que consistirà
del món del pes ploma, arribarà e.vui e:n _dos
de futbol; un de prea Barcelona per tal de disputar de- llmmar partits
DEMA, DIJOUS, NIT
a base de dues seleccions
mà a Xavier Torres el combat que dels millors jugadors de la IJiga
SENSACIONAL COMBAT
tanta expectnoió ha desvetllat.
Amate-u.r, l un de molt interessant
a base. d'aquell equip de tan bona
per ala esportius, que obliCampionat de Catalunya de memòna
gà el .Barcelona F. C. a disputar les
Basquetbol
tres .fmals de Santander per a concampió del Món
La. jornada de diumenge fou in- q~enr aquell tan preat titol de camcompleta. la pluja privà que es ju- Pió d'Espanya, del qual fonnaran
contra
guessin la majoria dels partits. Al- part: Llorens, Mas, Arnau, Pedrol.
guns dels resultats foren aconse- Castlllo, Saura, Carulla, Piera, sasguits per decisió, ja que els equips tre, Sagi-Barba, Parera, Arocha 1
q-u.e foren declarats vençuts no es probablement Alcàntara i Samitier
els quals lluitaran contra una sC.:
presentaren al terreny de joc.
A la primera categoria no es jugà lecció dels elements més destacats
Entrada general: , 4 PESSETES
dels
equips de la segona categoria
·cap partit; '& la segona (ler. grup),
~I Rl¡lollet s'àdjudlcà el¡! punts per 1a qual compta amb jugadors quC
«fo"rraib del C. E. E. Al segon grup no trigaran a actuar com a. asos
l'Atlas obtingué, davant de la U. O. als equips de primera, perquè t1s
ATLEHSME
de Baaalona, la victòria per un re- és reconegut prou mèrit per a això
sultat coplós; l'Aeronàutica es féu 1 ~ Comitè ha rebut i ba acceptai
els punts de l'Escletxes, també 1 01eriment del qui havia estat 1a
L'organització dels Campio- amb
màxima autoritat entre els àrbitres
per decisió.
la nostra terra, el qual tornarà
nats masculins de Catalunya A la tercera categoria. l'Olimptc de
vencé l'Ateneu i el Garcia i el Mo- a .actuar aquell dia, empès per l'ad( seniors i neòfits) i femeni llet empataren; el Martinenc obtin· miració a Gironès; ens .referim a
gué els punts per decisió, per incom- Llovera. No cal dubtar que, per les
d'Espanya de Cross-Country pareixença
notf~ies que hom té, es rebran nous
del Rubi.
La F. C. d'Atletisme ha començat
Dels partits jugats destaca el re- oferunents que seran molt ben rea rebre els primer oferiments de sultat de l'Atlas; donàvem per gua- buts.
premis per al Campionat de Cross nyador del partit aquest equip, però
En la vetllada de boxa de demà,
que tindrà. lloc el diumenge vinent crèiem que els badalonins es defen- dijau.s, que tindrà lloc a l'Olfmpia
a les afore3 del Prat de Llobrege.t, sarien millor, Sl més no per a evitar aquest Comitè posarà unes taules ori
la relació dels quals donarà a co- un resultat com el que els de l'Atlas els ~port1us de veritat podran signar en els plecs que hl haurà prenèixer amb oportunitat.
els infligiren.
El Cornellà, a Calella, obtingué parats, signatures que serviran per
La F. c. d 'A. fa present que el periode d'inscripció es clourà diven- un bon resultat i continua al cap de a l'àlbum que s'oferirà a Gironès
El Comitè no dubta que l'ajut
la classificació imbatut. El conjunt
dres e.l vespre.
de Cornellà es presenta molt com- dels esportius no els mancarà màpenetrat 1 no cal dir que el partit xim quan és desig dels orgahitza111 Volta a Igualada a peu, del
final de la primera volta, Cor- dors de fer una recaptació brillanrevestirà la màxima im- tissima! a fi de l>Oder ajudar la
organitzada pel F. C. Igualadí nellà-Atlas,
portància, ja que són els dos mi- magnfltca obra de la Mut-11a1 Esper~
El dia 19 de març farà tres anys llors classUicats.
tiva de Catalunya.
consecutius que es ve celebrant
En la. tercera. categoria el resultat
aquesta popular prova, lliure per a obtingut per l'Olímpic de Sant FeDILLUNS PASSAT A PARIS
totes les categories 1 d'un recorre- liu davant de l'Ateneu no ens sorgut aproximat de vuit quilèmetres. prengué, perquè ja .êiem en el coLa lli3ta de premis és molt nom- mentari de divendres que si bé l'A- Freddie Miller, sense emprarbrosa, ultra el de l'Ajuntament.
teneu era un equip més bregat, caCridem l'atenció a tots elS Cen- lia que comptessin amb l'entusias- se a fons, guanyà Edward,
tres esportius de Catalunya perquè me de l'equip de l'Olímpic, 1 que
als punts
h1 sigUin representats, ja que els aquest, l sobretot al seu camp, és un
atletes seran degudament atesos.
equip diftcil. En aquest partit els
Paris. 12. - El combat d 'anit al
La Federació Catalana d'Atletis- badalonins portaren avantatge du- Palau dels Esports entre el campió
me hi serà degudament representa- rant tot l'encontre; el primer temps del món del pes ploma Fredle Miller
da per un delegat.
acabà favorable als de l'Atene-u. per 1 el francès Edward, el qual subs·":"lt de diferència, al segon, per tltui el seu compatriota Oustave HuLa cursa començarà. a les onze
del matí. Tot corredor que desitgi tal de consolidar el minso avantat- mery, resultà interessantlssim, però
inscriure's, tindrà. temps fins una ge del primer temps, cometeren al- únicament per la magna exhibic16
hora abans de l'esmentada per a la gunes irregularitats, que foren cas- que realitzà el campió del món an:lb
tigades per l'àrbitre amb tirades llilJ- la seva mera vellosa. boxa. A més,
sortida.
res, les quals, encertadament trans- el de Cincinnati donà la neta lmformades pels olímpics, els valgueren pressió de no voler abusar amb el
Les inscripcions per als Cam- anivellar
el resultat i en els dar- seu valent adversari, al qual procumoments marcaren els sis punts ri.
pionats de Catalunya (se- rers
castigar el menya possible, 1 s'aque els valgueren la victòria da- contentA
amb una victòria. encara
niors i neòfits) i d'Espanya vant d'un adversari tan qualificat que
neta. als punts.
com l'Ateneu.
femení de Cross-Country
El Mollet empatà el partit amb el
ESPORTS DE NEU
La F. C. d 'A. fa avinent que les 'Garcia, i aquest si que fou un reinscrlpclons per a aquestes proves, sultat sorpresa, sobretot després dels
que es celebraran el vinent dia 17, resultats que aquest darrer ba obhan d'ésser trameses per escrit pels tingut en els partits que porta ju- Els Campionats del C. E. de
clubs respectius, excepció feta dels gats. De tota manera creiem que
Gràcia
atl~tes independents, el quals -podran el Mollet té elements per a classiformular llur inscripció verbalment. ficar-se en bon lloc dintre d'aquesta
La
Secció
d'Esports
de Neu del
Caldrà fer constar la categoria 1 el categoria 1 ho creiem atx1 perquè
número de lHcència de cadascun dels sabem la voluntat que els anima. Club Excursionista de Gràcia comunica als seus associats que si duatletes que s'lnscriguin.
rant aquesta setmana es tenen n<>RESULTATS DELS PARTITS
ves que ba nevat a La Molina, el
Primera oategorla
BOXA
suficient per a portar a terme la
Tots c.ls partits foren suspesos.
cursa social de des cens del Puig·
Segona categoria (Primer grup)
llançada, que ha de tenir lloc el
- Manresana (suspès)
El combat Ara-Martínez de Hospitalet
diumenge,
dia 17, demà. s'obrirà la.
Juventus - Atlètic
1
inscripció per a l'esmentada C"JJ'Sa
2- O (d.)
Alfara, com a eliminatòria Ripollet • C. E. E.
1 quedarà tancada divendres, per a
(Segon grup)
procedir al sorteig.
del Campionat mundial
Atlas • Badalona
62 ~ 5
Aeronàutica - Escletxes 2- O (d.)
m ba viva expectació pel combat Calella
- Cornellà
22 - 45
que avui tindrà lloc a Madrid entre
Tercera categoria
el campió espanyol deia mig ·forts
Garcia - Mollet
14-14
Martlnez de Allara I Ignasi Ara.
ANUNCIS OFICIALS
Ollmplo • Ateneu
17 · 11
Jeff Dtcbon ha dit que el vence·
Martinenc
R
uòl
~-O (d.)
dar d'aquest combat serà. l'adversa,..
Prat de la Riba-Comtal <susp.)
r1 que s'oposarà a Marcel ThU a
FORD MOTOR IBERICA
Madrid mateix.
CLASSIFICACIONS
BARCELONA
Segona cate~~:orla (Primer grup)
Acordada.
per la Junta general orManresana
3
3
81
51
6
Decico fou declarat guanyaHospitalet
3 2 1 91 44 4 dinària d'Accionistes d'aquesta Sodor de Flix, enmig de les pro- Juventua
3 31 81 73 4 cietat, celebrada el dia d'avui, la
Atlètic
3 ~ 1 59 60 4 distribució a les accions d'un divitestes del públic parisenc Ripollet
4 1 3 49 103 ~ dend complementari del 20 per 100
del seu valor nominal, exempt de
4 - 4 41 71 Parla, 12. - Anit tingué lloc a C. E. E,
tot impost, es posa a coneixement
aquesta capital l'anundat combat de
dels senyors Accionistes que el pa(Segon grup)
boxa entre el pes gall català Carles
4 4--153 53 8 gament de l'aHudit dividend s'efecCornellà
Fl1x 1 11talo-fnmcès Declco.
431-122 39 7 tuarà, a partir del dia 13 de març,
El combat arribà al llmlt deia deu Atlas
4 3 1 1 91 97 5 a raó de 60 pessetes per acció conCalella
assalta ooncertata l ee declarà ven- Ecletxes
41-33149~ tra lliurament del Cupó mim. 6 i
cedor Dec.lco per punts, enmig de Aeronàutica
4 1 3 41 71 2 mitjançant la presentació de les
les vehement. protestes del públic Badalona
4 - - 4 45 174- corresponents factures, a qualsevol
que creia que el vencedor era Flix.
dels Bancs següents: Banc Hispano
La proteata era justificada, ja
Americà, Banc Espanyol de Crèdtt,
Tercera categoria
que Flix es mostrà. en tot moment Martinenc
4 4 - - 78 40 8 International Banking Corporatton,
perilloslssim i en moltes ocasions es Ateneu
37
6
The Royal Bank of Canada 1 les
4 31M
veié com el lionès a.cusa.va clara- Ollmplc
3 2 1 79 44 4 seves Sucursals, F11ls de F. Mas Sarment els poderosos cops del C'Stali\ Mollet
3 1 1 1 65 46 3 dà, de Barcelona, i Na.tional and
~tre que aquest no s'hagué d'és- P. de la Riba
2 1 1 24 35 ~ Provincial Bank: de LOndres.
Barcelona, 12 març del 1935.
forçar mat, doncs el seu adversa.-- Rubl
4 1 - 3 3 2 56 2
El Secretari,
rl no tingué, ni molt menys, la seva Garcia
3 - 1 2. 33 53 1
L. RIERA I SOLER
108potència..
Comtal
2 - - 3 24

BOXA

NIT

EAJ-39

Ràdio Badalona

Avui, dlmecrts. - A les 12: Obertura; senyals horaris; música variada en discos. A les 2: Música selecta. A les 2,30: Fi de l'emissió. A les
7: Obertura; senyals horaris. A les
8: Cotitzacions. A les 9: Noticies locals. A les 9,15: Audició de la selecció de cMolinos de Viento». A les
10,15: Noticies de Premsa des de
Madrid. A les 10,30: «Jazz». A les
10,45: FI de l'emissió.

HAYO~

1111111111111111
i el dibuix en color de w. DISNEY

Demà, a I'Oiympia

El COMBAT FREDDIE MillER·
El SUNDERlAND, QUE JUGARA XAVIER TORRES, HA DESVET· El DIA 19 JUGARAN, AlES
ABARCElONA, CONTINUA EN LlAT VERITABlE EXPECTACIO CORTS, lES SElECCIONS DE
SEGON llOC DE lA lliGA ta~!. r~p~~~ :m?er~~rr:. ~n~~: GINEBRA I BARCElONA
prendre tothom.
La Federació Catalana de Futbol
Durant aquests dies, però, hom ha està preparant la celebració d'un
ANGlESA
fet mil conjectures 1 pronòstics, pel

7,15: Primera edició de eLa Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaria de 1& Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat. a
càrrec de la Federació de Gimnàstica.
8,20: segona edició de «La Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris.
11: Senyala
horaris. - Servei
Dèiem no fa gaires dies, que el faMeteorològic de la Universitat de
mós equip professional anglès SunBarcelona.
derland, jugarà el proper mes de
MIGDIA
12: senyals borarta. - Secció Fe- maig a Barcelona, contra una selecció
catalana a l'Estadi 1 oontra el
menina. - Música selecta en dl,s.
Barcelona a Les Corts. Doncs bé, el
cos.
Sunderland, que ja anava classificat
EMISSIO DE SOBRETAULA
en segon lloc del Campionat de Lli13: Senyals horaris. - Programa ga, dissabte va quedar zero a zero
de discos variats.
amb l'Arsenal, que és el primer clas13,45: Actuació del cantador de sificat de dit torneig, per un punt
namenc cEl Flecba:t.
de diferència.
13,55: Secció Cinematogràfica.
Creiem d'interès fer remarcar
14 : «La Paraula». - Emissió de aquest resultat assolit pel Sunderles dues de la tarda. - Informació land, en rm moment que els aficiode Barcelona. - Actualitats teatrals nats estan esperant la celebració è.els
1 musicals.
abans esmentats partits.
14,30; cButlleti Oficial» de la GeEls resultats de la Lliga anglesa
neralitat de catalunya. - Sumari foren els següents:
del número publicat avui. - cEl fet
del dia», per J oan Alavedra. - Con~
PRIMERA DIVISIO
tinuació de les Actualitats. - Borsa Arsenal - Sunderland,
o-o
de Treball de cE A J-b.
Birrninghfl,m- Wolves,
1-1
15: eLa Paraula». - Emissió de Blae>kburn- Leicester,
0--0
les tres de la tarda. - Directament Leeds Utd.- Grimsby,
3-1
des de Madrid. - Ministeris. - Re- Liverpool- Aston Vllla,
4-1
sum de la «Gaceta». - Sessió Radio- Middlesbrough- Derby Co.,
l-l
benèfica. - Discos escollits.
Postsmoutb - Spurs,
1-1
Scheffield W.- Huddersfiled.,
1-1
TARDA
1-0
18: «La. ParaulaJ. - Emissió de Chelsea. Stoke.
Everton
~ W. B. Albion,
1-0
les quatre de la tarda. - Informació general. - Programa de discos.
SEGONA
DIVISIO
18: senyala borans. - Programa
2-1
del Radioient. - Discos a petició de Blackpool- Swansea,
senyors subscriptors de RADIO Bradford - Bradford C.,
2-1
BrentfordSoutbampton,
BARCELONA.
3-2
BuryBurnley,
18,30: Suplement de «La Parau0--{1
la», dedicat a la Secció In!antll de Fllham- Noots Co.,
7-o
RADIO BARCELONA. - Rondalles, Hull City- Oldham,
1-1
Port Vale- Newcastle,
2-1
contes, consells útUs, etc.
1-1
18,40: Transmissió dea del teatre Norwich - Barnsley,
1-Q
Calderón, de ! :adrit\, del tercer con.. Bolton- Nottm. Forest,
2-Q
Plymouth
- Sche!flled Utd..
cert de la sèria organitzada per l'Or·
West
HamManchester
Utd.,
()--()
questra Simfònica de Madrid, amb
la cooperació d'Unió Ràdio. - Dlrector: Enric Fernàndez Arbòs. Primera part: Concert en Re me-nor (arc), Vivaldi; «Leonora:t, Beethoven. - Segona part: Quarta
simfonia en La menor, Sibelius. Tercera. Part: Tres danses (primera
vegada), Jesús Ga. Leoz; «El valsJ,
Ravel. - Durant els intermedis: «La
Paraula». - Cotitzacions de monedes, mercaderies, valors 1 cotons.

21 : Senyals horaris. Servei
Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
21,05: Noticiari des de la Redacció de «La Publicitat». - Orquestra
de RADIO BARCELONA. - Pogra.,._;..,_;..,.;.,_ _ _ _ _ _ _ _ 1 ma «Caballero», fragments de les
obres: «El Duo de l'Africana», «La
i cEl Sr. Joaquim.
•
Cinquena sessió de ""r·or1i,oto l Vlejecita»
21,30: cConfldències», per Josep
Carner.
Continuació del concert:
del IV Concurs Català de
«El Cabo Primera», Cbateau Margauu 1 cOtgantes y CabezudosJ.
nema Amateur, al C. E. de
22: eLa ParaulaJ. - Emlssió de
J)em&_ dijous, tindrà lloc al Centre les deu del vespre. - Directament
ExcursioniSta . de C.a.tal~ya, )a. cin- des de Madrid. - Sessió de Corts.
quena sessió de Veredicte co~r~pq - ~ Re!aín de reS in!ormaclons ranent al IV Concurs Cata~.à. de Cme- diades darant, " dia.
,
ma. Amateur, projectant-se, previ SQr22,15: Í!.àdlo1eaEre ae ,. d "' J-b.
telg de l'ordre, ela films següents! - La comèdia en dos t a~Sr à'AgusÇarrel, Estampea del blat. «Mare tl Callado~ qua porta per .titol: ,«La
Nostrum», Creuer Sudatlàntlc, u.Caza Joventut passa». - Repartiment:
del conejo ooo hurón:t, de Barcelona Senyora Maria, Enriqueta Benlto;
a Port de la Selva, (colors);
Rosaura, Rosa Cotó; Eulàlia, Car·
Es · recorda als senyors concur- me niescas; Daniel, Joan Cristófol;
sants que de no portar, el dia de la Arcadi, Artur Balot; Carles. Antoni
projecció, els dtscos fonogràfics, els Muntat; Joan, Joan Mwtté; senyor
films seran projectats sense cap me- Serra, Josep Claramwtt. -Direcció:
na d'acompanyament.
Adrià GuaL
24: eLa Paraula». - Emissió de
les dotze de la nit. - Darreres loformacions.
AVUI, DIMECRES, NIT, ESTRENA

una sessió selecta i verament in- diumenge va demostrar-ho amb la
teressa.ntissima constitut la disser-¡ supertraducció de «Remors de la
ta.ció seguida d'una audició comen- selva», del gran Wagner, que la costada' que al saló de restes de l'Ho- tra corporació municipal executà
tel Ítitz donà l'lllustre compositor per primera vegada.
francès M. Joseph Canteloube, amb
~quest .magnific fragment de «Sigla cooperació de l'eminent canta- fnd» obtmgué, doncs, una interpre.
triu Mercè Plantada i sota l'en- tació excepcional, deguda principalçertada organització de Conferència ment a la transcripció impecable del
Club.
mestre Lamote i també a la tasca
M. Canteloube dissertà sobre el felicfssima, acurada, del professorat
suggestiu tema «Le folklore fran- de la Banda, del q1.;1a1 cal destacar
çais». Historià des del naixement els senyors Víves 1 Oratacós, pel j
jie la cançó p opular francesa fins a seu tr~ball exceHe_nt e? les parts
l'època actual i marcà totes aque- respectives de clarmet 1 flauta.
lles evolucions que a Fiança s'han
Sortirem, en aquest part wag~perat en aquest gènere. Després de neriana del magnific Pr o gram a,
tlà seva dissertació preliminar el se- «Parsifal», preludi (una altra fidel
nyor Canteloube interpretà 8.1 pia- transcripció adaptada pel mestre LaJ)o, i !oren pulclament cantades per mote per a la Banda) i l'obe!tura
!l'excelsa cantatriu Mercè .Plantada, de «Tannhauser», que invanable3\1verses cançons populars del seu ment acaba per electritzar les maspaís, a!JUnes d'elles harmonitzades ses.
per ell mateix; d'altres amb harmoEl concert, que havia començat
nitzacions de Ladmira.ult de Huré i amb l'obertura de «Rosamunda»,
de Villermoz a cada Una de les la «Simfonia inacabada», de SchuR,uals fou dédlcat un just comen- 1 bert i amb l'scherzo de «El somni
\ari.
I d'una nit d 'estlu», de Mendelssohn,
La concurrència, entre la qual hi constituí per al mestre J . Lamote
havia destacades personalitats de l.a de Grignon, director i transcriptor
liostra inteHectualitat i de la mu- de tot el programa, com també per
·~ca, segui amb gran atenció i via 1 a tot el seu expertfssim professoret,
· terès la conferència de M. Can- un nou triomf als ja inoblidS;bles i
~ eloube 1 l'aplaudí en diversos pas- ¡ b,en me!escuts ,Que porta registrats
,&e.'tges de la. seva dissertació, com 1 ac;:tuactó artfst1ca. de la. Banda Mu~
~~mbé aplaudí cada una de les mag- nlcipal, una de les institucions que
tilfiques cançons que d'una manera 1 amb major orgull pot pres~ntar Barmagistral interpretà la nostra gran celona per la seva disciplma i perb.ritatriu Mercè Plantada.
fecta organitzaci~, cosa c_¡ue fa d'~
La concurrència sortf altament sa.- lla una corporactó artisttca de pn,tlsh;ta d'aquesta interessantíssima. mer ordre i d'_una categoria mustaessló organitzada per conferència calment excepciOnal.
Club, de la qual hom guardarà. un
• ••
record inesborrable
Francesc Costa oferi també el
• • ·•
diumenge el seu tradicional recital.
1 Podem dir, sense reserves, que la
El m 1
,
at de diumenge passat, tan- interpretació donada a les obres del
mateix, no convidava pas a sortir seu darrer programa fou de les mia c~~rer, per la qual co~a hom hau- llors que U hem sentit de molt de
olt ggsat que no sena una cosa temps a aquesta part i que el seu
1.' · d. mbrosa nt màssa compacta triomf no serà per als qui tingué~~ Itorl que acc ::.iria al ~alau de rem l'avinenteSa de sentir-lo, cosa
Í'ò es Arts. Ens cal reconeixer,, pe. fàcil d'oblidar.
/ln8.n~ue ens vàreJ?. e9uivocar duna
La «SOJ1ata a. Kreutzer», de Beenostrera .extr ao.r dmàrl8, ja que. el thoven, és obra que no tots els violtes 1 publlc filharmònic, desafiant linistes, àdhuc alguns de força emiP nclemències del temps, envai nents interpreten com la llei de Déu
~ complet l'ample .nau de Belles 1 de Beethoven mana. Cal, doncs
JP,é 5 1Per tal de sentlr una vegada destacar com una cosa excepcional
tfasMa n~tra imponderable Orques- la magnifica versió que Costa ens
I& d un
iclpal, que el mestre Lamo- n'ofert amb la coopeiacló justissi'í:)"a e 0 rignon treballa i perfeccio- ma d:Alexandre VUalta
per ~mb tant d'encert i en~u.siasn:e
Ona «Sonata», de Ravél. completa}§!s
posar-la al lloc preemmen~ c:.e ment raveliana, dita amb la finor
thun~f~T~res corporacions mustcals i l'acurat estil del nostre gran vioI és su
linista, precedí o:La Follia», de Coés avut q e~ la Banda Municipal no rem, que l'artista interpretà d'una
i
• m encara alguns suposen manera perfecta 1 acabada
ciÓo~dament, un element d'tmiA la darrera part Francere Costa
trum altres conjunts n1 d'altres ens delactà amb «Andantino», de
ter tatn~ls. ~o hi ha ni h1 pot ba- MarUnl; «Preludi i Allegro» («dit»
.&>otser les tactó, que,~as d'.exis~tr. magt3tralment), de Pugnani; «La
».u caràcter seves audictons tmdnen )?recieuse», de Couperin; «Varial'a. nostr
artistic alar:mant. El que clons», de Tartini, i «Serenata• i
ecció a Banda ve reah,tzant sota la «Dansa russa», de Stra.winsky, que
J ~estri vola de 1 iHustre mes- motivaren sengles ovacions a l'arca· d' .tr~:ot~ de Grignon, és una tista, el qual es va veure obllgat,
l'lnetl assu:nu.a cló, d'adaptació que per tal de correspondre als grans a..
stnune~~aÏmtar sinàó suplir _aquell plaudiments, a interpretar, fors de
tn vi t
• que gr ci_es a aiXò ja. programa, ultra. una obra de Nin.
si mo~tes que no és mdispensable a la segona. part, cCançó lJuis XIIb
~ i exp v~rdes superat, en for- i «Pavana», de Couperin; «Moment
'Vantatge ress • amb ben notori a.. musicab, de Schubert, 1 la famosa.
Aquest& tasc
«Aria>, de J. S. Bach, que el públic
de, això si
a no pot ésser imita- rebé amb una altra ovació delirant.
. ' pot éssér P~itacap músic vulgar.
Francesc Cost& atragué al Palau
ector d
da per cap altre de la Música Catalan un enorme
, .era ela-ss: banda de segona o ter- contingent de pO.bllc que no deixà
lmon · El mestre Lamote de ni un sol lloo per a ocupar, ni un&
n diÍ- que a la seva autoritat de localltat vacant. Això éa prou per
Ptor !~ctor uneix la d'un trans- patentitzar l'autoritat artfstic& d'tr
ala.t ésrmidarle, possiblement no quest ¡ran art1ata, a1 qual el públ1o
txtraofdinar~vu aquell ge~ únic 1 fUbarmOnlc se.p tan Justament dea.
atrevir
~u.e, sense nsc, pot tacar
JUta se~r::~ xit i amb una. absoEl PianiSta AleDndre. VUalta con't<lte.s a
a passar a la Banda tribu! al ¡ran èxit del recital amb
tran vo~~~es laobr~s simfòniques de 1& seva tnterveneló atento. 1 aolm"d l Beethovén lnclòsovena Simfonia», çada.
e , com el P88S&t
OAMIL OLIVERA8

~

per Magda Schneider
<I Ufllmsll

PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES

--------*--------

«LA DEESA PRIMAVERA»

TEATRE
AMATEUR

*

EL GRUP TEATRAl: ccSEMPRE AMICS> REPRESEN·
TAllA <EL FILL DEL SE•
NYOR GOLD >

El quadre escènic que actua sota
la direcció de Josep Serra i que
t~nts èxits recolli a la barrlada graCienca durant la temporada anterior i a !nicis d'aquesta, torna a
reemprendre les seves tasques el
proper dissabte, dia 16, al Niu Oracienc (Santa Aga ta, 2), posant en
escena l'aplaudida comèdia de Lluís
Elies, «El fill del senyor Gold». L'autor ba promès la seva assistència
a la representació.

-------:!c--------1

~I.~ S& ROCA
CAMISERS

GRANS REBAIXE
EN ELS

ARTIClES D'HI YER
-------IlO-------I

Noticiari
*

- L'Acadèmia 1 Laboratori de
Ciències Mèdiques de Catalunya <'elebrarà sessió cientiftca avul, dimecres, a. les set de la. tarda. En aquesta sessió seran presentades les se.
güents comunicacions:
Doctor Antoni Valls 1 Conforto:
Variacions o i H del bacu tlftc.
Do et ors F. Ferrer-solervicenç,
O. Escardó-Monté i S. Mas-Bervet:
Casuística clinica sobre la menin¡&encefalltls produïda pel BruceHa melitensl L'acte tindrà lloc a l'estatge
social.
El CoHegl Oficial d 'Agents
Comercials de Barcelona, seguint el
cicle de conferències organitzat
per l'Institut Tecnològic del Vene~
dor, el dla 15 del mes que som, a. un
quart de vuit del vespre, 1 al seu estatge social, donarà la quarta conferència, que ha estat confiada a
l'advocat perit mercantU 1 lletrat
assessor del CoH.egt, senyor Man·Jel
Grau TorrM, el qual parlarà de
«L'lntennediart merca.ntUJ.
L'entrada serà per Invitació. Els
senyors coHegiat& podran asststlr-bl
mitjançant la presentació del carnet
d'Identitat.
--.. L'Acadèmia d'Higiene de Catalunya. celebrarà sessió clent1ftca, al
seu estatge social, Laietana, 81 (Casal del Metge), el Pròxim divendres, dia 15 del mea que som, en la
qual sessió olen~ca l'acadèmic doctor Alfons Nebot Torrens parlarà
d'Una cCartllla de divulgació de proftlàx1a aanltè.ria sobre la vartcelaJ.
L'acte serà p\lbllc.
- En la Caixa d 'Estalvis 1 Montde Pietat de Barcelona, la setmana
pa.ssa.d& s'efectuaren. a la dependèn.
ela central 1 les sts sucursals, lea ee¡üents oper&C!ons:
D.lle lmposictona per valor de
1.722.898 peasetea; 2.695 reintegra.
menta, per valor do 1.882.284'68; 15
compres de valors, per Yalor de
85.161'80. Noua lmponenta, 357; 1.246
empenyorament. per valor de
U1.1m¡ U88
deaempenyoramenta
per Val<r cà 1110.843'25.

No responem de la publicació Immediata de les
notes pregades que no
estiguin en el nostre po·
der abans de les nou del
vespre

OLYMPIA
FREDDY M\LLER

XAVIER TORRES
.

.

.

.

----------:*:----------

la humanilal

OIMECRES, 1S DE MARO DEL
1931

la mar i l'aire

Les Arts

VAIXELLS ENTRATS
Dc Brema I Anvers, amb càrre1ga general 1 de trànsit, el vaixell
}alemany «Pluto»; de Palma, amb corjreu, mercaderies i 149 passatgers, ei
¡motor postal «Ciudad de Barcelona»;
de Londres i Anvers, amb càrrega,
general, i de trànsit, el vaixell no'rucc «Atle Jarl»; d'Alexandria, amb
ciuTega general 1 de trànsit, el vai~fell anglès cBulgariarn; de Constança, amb petroli, el motor tanc
espanyol «El Cano»; d'Amsterdam i
Rottcrdam, amb càrrega general i
de trun~;it, el vaL'!ell holandès «Deucallon»; de Cardi!f, amb carbó, ml·
neral, el vaixell noruec «Elnae»; de
Gijon, amb carbó mineral, el vaixell
el;panyol «Ciano».

EXPOSICIO DE PRIMA•
VERA 1935
En la reunió celebrada divendres
passat pel Comitè Directiu del Saló
de Montjuïc va quedar confeccionat
el Reglament de l'esmentat Saló per
a l'Exposició de Primavera del 1935.
Tan aviat com sigui aprovat per
l'Ajuntament el Reglament del Saló
de Montjuïc es farà públic per ul
coneixement general de tots els arti!tes 1 en particular de tots aquells
que pensin concórrer a l'Exposició
de Primavera, el vernissatge de la
qual serà el dia 18 de maig vinent.

DISTANCIA
NAVEGADA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
Fóra d'horitzó es troben els espanyols correu «Ciudad de Barcdona:o,
amb passatge i càrrega general, cap
a Palma.
VAIXELLS D'AARIBADA
Degut a la forma marejada de
Uevant ha entrat al nostre port el
lCiutat de Tarragona» I «Abando».
AERODROM DE L'AERO·
NAUTICA NAVAL
Procedent d'Estutgard, amb escales a Ginebra i Marsella, a les 14'10,
arribà l'avió postal alemany «Junkers D-Anal», amb correu, mercaderies i tres passatgers.
Procedent de Marsella, a les 9'18,
arribà l'avió postal alemany cJunkcrs D-AfCSlt, amb correu, mercaderies 1 passatgers.
Procedent de Madrid, a les 13'45,
arribà l'avió postal espanyol cFokker 16 Ec-Uaa», amb correu, mercaderies I nou passatgers.
Sorti, a les 9'50, l'aVIó postal alemany «Junkers D-Ates», per a Estutgard, amb escales a Marsella 1 Glnel)ra, amb correu, mercaderies 1 dos
passatgers.
Sorti. a les 11'20, l'avió postal esp'b.nyol cFokker 11 Ec-Ppa», per a
Madrid, amb correu, mercaderies l
nou passatgers.
BASE AERONAVAL
L Procedent de Roma, amb escales
a Gènova 1 Marsella, a les 14'10,
l'hidroavió postal italià «1-Vale», amb
Qt>rreu, mercaderies l sls passatgers.

o.

AERODROM DE L'cAlA•
FRANCE»
Procedent de Tolosa, a les 8'25,
arribà l'avió amb correu, mercade~ 1 tres passatgers.
. L'aVIó procedent de .Marsella no

ihtbà.

Procedent de Cnsablanca, a les
arribà l'avió amb correu, mercaderies 1 als passat¡ers.
Sortl, a les 16'30, l'avió francès
per a Tolosa, amb correu, mercadeties i cinc passatgers.
Sort!, a les 16'37, l'aVIó postal francès per a Marsella, amb correu, mercaderies 1 un passatger.
Sort[. a les 10'28, l'avió postal francès per a Casablanca, amb correu,
mercaderies i dos passatgers.
L'avió postal que sort! de Barcelona el dla 6, ha arribat a Saigon
,1 dla 12, a les 15'45, I el que sort!:
de Saigon el dla 3, ba arribat a la
postra ciutat el dJa 12, a les 8'25
h ores.
L'avió aeropostal que sort1 de Barw;Jona el dla 10 ba arribat a Dakar
tl' dla 11, a lea 7'10, i aorti seguldatnent per a Amèrica del Sud, na
!tatal.
~'20,

TERRES DE LLEJGUA CATALANA
REUS

BERGA

NOTICIES DIVERSES
Malgrat les gestions que s'han fet
i continuen fent-se, segueix clausurat l'Ateneu Catalanista Republicà.
Resulta Incomprensible que continuï clausurada una entitat en la
qual, en l'escorcoll que hi efectuà
la guàrdia civll, no fou trobada cap
arma ni cap document que provés
que l'Ateneu hagués pres part en
el moviment del 6 d'octubre.
Tot sigui per la pacificació dels
EXPOSICIO PIDELASERRA esperits!
Tal com s'havia anunciat, dissabte fou lnaug-..u-ada a Syra l'exposi- Víctima d'Un atac cardíac, ha
ció de bodegons de Marià Pidelaser- mort a l'edat de 9 anys, a la Colòra i Brins. Asslstf a l'acte una con- nia Escolar Permanent que l'AJuncurrència molt selecta que admirà tament de Barcelona té establerta a
amb Interès les obres exposades l la nostra ciutat, la nena M. Morcnen'adqulrf algunes.
te Balsa.
Rebin els seus familiars l'expresRAFAEL SOLANIC sió del nostre sincer condol.
Rafael Solanic prepara per a molt
-Les festes de Carnestoltes han
aviat una exposició d'escultura. Pel
conjunt d'obres que es proposa ex- transcorregut bon xic desanimades,
hibir l per la superació de la seva exceptuant els balls celebrats al loqualitat, serà se'ns dubte la millor cal del Coliseum, on s'ht ha aplegat
exposició dc l'autor.
una gentada que emplenava el local.
Al Casino Bergadà els balls resulJOSEP PRATMARSO taren desanlmadisslms. Es veu que
Josep Pratmarsó exposarà a les el veritable poble defuig el contacte
galeries d'art Syra, coincidint amb de certa gent I certa poUtlca.
l'exposició de paisatges del pintor
vilafranquJ Llufs Maria Güell, uns
retrats al llapl!: plom, molt personals.
Gaspar la seva :munclada exposició
UN DONATIU A LA JUN· d'aquareHes.
TA DE MUSEUS
La prestigiOsa professora d'arpa
EVELI PALA
senyoreta Lluïsa Bosch i Pagès, que
Dintre de poc, el pintor EveU Paha residit molt de temps a Suïssa là Exposarà a les Galeries Jorba unes
1 que de tornada a Barcelona ha 34 obres, 20 d'elles fetes fa poc, insfundat l'Associació de Música An- pirades a la Costa Brava 1 a les Cotiga, continuant la seva desinteres- marques de Girona.
sada tasca cultural ha fet donació
a la Junta de Museus d'un dels exemplars més notables de la seva
important coHeccló d'instruments
de mlisica antics.
Es tracta d'un clavicèmbal de fabricació francesa del segle XVIII,
que pel seu caràcter i condicions artisttques vindrà a enriquir notablement el Museu d'aquesta especialitat que la Junta organitza.
Aquest valuós exemplar ha estat
dut expressament a Barcelona des
Corts, 613
de Suïssa, on la senyoreta Bosch tePintura
nia la seva coHecció, amb franquJ- Senyora Balmas
»
cla dels drets de Duana concedida Josep Maria Monner
))
Antoni
de
Ferrater
per la Direcció General del ram, en
Agudo-Ciarà
ll
atenció a l'entitat a la qual anava
ll
destinat l'instrament de referència. Alexandre Crelxams
Elisi Melfren
JOAN MARCE
Fins el dia 22
Aquest artista exposarà, a partir
de dissabte, a la Sala Renart, un ------~ -conjunt de teles Oü el paisatge és
interpretat amb tota amplitud.

INFORMACIO LOCAL
Diumenge realitzaren una vlslta
d'estudi a la nostra ciutat els alumnes del darrer curs de Medicina de
la Universitat de Barcelona, que vl&taren l'Institut Pere Mata.
-Les sessions de cinema que tingueren lloc ahir als locals Fortuny,
Kursaal 1 Sala. Reus foren a profit
de la Germandat de Bombers.
-Ha estat detingut per uns guàrdies d'assalt Josep Granyen, el qual
havia tlmat a diversos comerços locals.
'
-Al sorteig de la rifa d'abans

d'ahir, sorti premiat amb 2.000 pessetes el núm. 1.148, venut a la nostra ciutat.
-Al moll conegut per Selva Sl·
tuat al terme dc La Massó, propietat de l'Associació de Regants de
RaureU s'hi declarà. un Incendi que
hom creu intencionat. Les pèrdues
es calculen en 1.450 pessetes.
-Ha. estat denunciat Josep Prat
per talla abusiva. d'arbres en una
finca situada al terme d'Albiol.

ALFORJA

------------*:------------

QUE S'ESPERA? 11 DISTINCIO A
UNA SENYORETA a: UNA Dl.
POSICIO DEL SR. PORTELA
Hom es pregunta amb estranyesa
quin motiu deu haver-hi perquè no
es reuneixi la junta directiva del
Centre d'Esquerra Republicana, ànima de les esquerres alforgines.
Passen els dies, els mesos. HI ha assumptes importants 1 inajornables
per a resoldre.
S'ha lnlciat una
subscripció. Amb tot, que hom sàpiga, no es reuneix. Què s'espera?
-La ~entll senyoreta d'aquesta
vila J osefma Queraltó I Llobera ha
estat obsequiada a la veïna ciutat de
Reus amb la preada distinció dè
«Miss Teatre Bartrlna». No cal dir
com ens és grat de felicitar-la.
- El passat dissabte es desencadenà sobre aquesta un violent temporal de vent. Foren pocs els teulats que rest!U'en sense cap deterioració. Al camp arribà. fins l tot a
arrencar arbres de soca i arrel No
s'ha hagut de lamentar cap desgràcia personal.
-Ha transcorregut el Carnaval
sense pena ni glòria. De disfresses,
exceptuant les hablt'v.als, no n'hi
haVIa de noves.
- A les mines de barita propietat del senyor Manuel Portela Valladares, on fins ara es treballaven
Diputació, 262 • Telèfon 18710
les 48 hores setmanals, per una disposició de l'esmentat senyor IOls u
ART I ORNAMENTACIO
treballaran 24 hores setmanals, di·
OBJECTES PER A PRESENTS
vidldes en tres torns.
Pldelaserra
Bode¡ona
- Quan menys era d'esperar han
A. Oplsso
Pintures 1 dibuixos aparegut
completament cobertes de
Fina el 22 de març
neu les muntanyes vernes.

I Sales

d'Àïil

Galeries Laietanes

•

----

SYRA

RAFAEL ESTRANY, A LA
SALA GASPAR
Rafael Estrany, el prestigiós aquarelllsta, el qual a una tècnica peraonalfssima uneix una excellent concepció de tema per als seus quadres,
lna.ugurà dissabte passat a la Sala

Dilluns passat, eis colomins ens
hem trobat amb una. regular nevada
que, malgrat només assolir mlg pam
d 'alçària ens sembla. un fenòmen <'e
1 que tan prop
veritat, JO.
com som Ge
la. primavera, ningú no pensava que
pogués nevar. No obstant això, podem manifestar que amb aquesta nevada ha renascut la confiançt\ dels
nostres bons pagesos, ja que segons
ells, cquan hi ha neu, l'abundor lis
arreu». I, veritablement, hem de converur que una nevadeta com la. que
ha calgut suara al no.stre terme municipal, era més que convenient, sl
més no, perquè amb ella potser no
tindrem eixut durant l'estiu.
- A conseqüència de la. nevada
que dilluns passat calgué sobre la
nostra ooblació, aqlle!':ta setma'1a no
s'ha pogut celebrar l'acostumat mercat setmanal, per la qual co~a. deixem de 'trametre la nota corrt>sponent, com veníem fent cada settrutna.
Ens pensàvem -que bons ml·
nyons som!- que la setmana anterior s'hauria. resolt la. qüestió de la
Gestora, però noi, no hi ha res de tot
això. Haurem de mirar sl s'arranja
aquesta setmana... I alnó, l'altra, o
l'altra, o bé la de més enllà.. Serà.
molt que un dia o altre no ho arran¡ln definitivament!
- El dimecres d'aquesta setmana
Santa Coloma celebra una !ira rle
calre tradicional, anomenada «Fira
del eongre». Es de creure que a la.
dita fira hi concorreran els pobles
circumdants 1 es verificaran bon
nombre de transaccions. Amb Jrotlu
de celebrar-se l'esmentada fira, hi
haurà sessions de cinema 1 be.lls, per
la. qual cosa ha estat contractat, a
compte de la societ.'lt. L'Estrella, el
grandiós espectacle cFantaslo», que
actuarà el mateix dia, tarda. 1 nit, i
donarà a conèixer al poble de Sant.'l
Coloma unes agradables exhibicions.
- Per bé que la polltlca local
sembla emular el son dels justos, no
s'l¡mora que hl ha manifassers que
dediquen el temps a rumiar per on
podran obtenir més avant~>trrps ... I
en canvi, els veureu fent el Sant I
l'ermità ... !

BANYOLES
En la visita realitzada pel senyor
Gil Robles a la nostra ciutat l durant el dinar que es va celebrar a
l'Hotel Flora, aquest senyor va parlar als pocs concurrents a l'a~te.
Fou molt aplaudit per part del pObUc (La major part d'ell era foraster).
La presència del senyOI' Gil Rebles a la nostra ciutat fou advertida per molt poca gent.
- El diumenge passat el F. O.
Banyoles es desplaçà a Girona per
a jugar amb l'equip d'aquella ciutat
el penúltim partit del Campionat amateur de les Comarques gironines.
El resultat fou de dos gols a zero
a favor del :rcnyoles; dic, del GIrona.

~---------*~---------

La Justícia
*

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO
Per Immoral. - A porta tancada
es veié la causa seguida contra Salvador Navarro 1 Benavent, per al
qual demana el fiscal tres mesos
d 'arrest.
Furt. - Enrlc Pahisa i San Mlguel
J Francesc Bosch 1 Tur, acusats de
l'esmentat delicte, es conformaren
amb la pena de quatre mesos d'arrest que sollic!tava el fiscal.

f.

BADALONA
NECROLOGICA 1 :
DETENCIO
a: CANVI D'EMPRESA :: UN BON
EXEMPLE :: UNA VEU QUE ES·
PANTA ELS CIUTADANS 11 AL·
TRES NOTI CI ES
Dilluna a la tarda tingué lloc l'enterrament de la mare del nostre amic
Carles Bigas Munner, secretari de
l'Associació de la Premsa local, rebi el senyor Bigas per mitjà de les
pàgines de LA HUMANITAT, el nos..
tre més sentit condol.
La policia va detenir un individu anomenat Joan Izquierdo Martínez, de 48 anys, d'o!lct flequer,
habitant al carrer del Xic de les
Barraquetes, 26. Aquesta detenció s'efectuà amb motiu d'haver-se presentat una denúncia en la qual se
l'acusa de corruptor de menors.

L" VOZ DE SU AMO

VENDA I CLINICA
D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospita1, 42 • Tel. 13651

,_1

5

NOTES DIVERSES
Sembla que després del règim de
vents que hem sofert, ha retornat
al temps el b<m sentit. A totes les
comarques tarragonines hi plou saludablement J fins i tot ha nevat a
les muntanyes, les quals presenten
un meravellós espectacle, VIstes des
de la nostra ciutat.
- A partir del dia 12 d'aquest
mes, el Foment de la Sardana
ML'Harmonla», donarà a la sala del
seu estatge de l'Ateneu, de dos
quflrts de vuit a dos quarts de nou,
sc.ssions d'aprenentatge de la nostra
darisa.
- El senyor Emlll Carandini, nou
agent consular d'Itàlia a Tarragona, complimentà al gestor municipal. Sembla que aprofitant l'avinentesa, es parlà. de la collocació de l'estàtua dc Cè.;;ar August, la qual cosa
es decidl per a una data de les
propere:; restes de juny.
- Amb aquella normalitat que
no hi ha Déu que l'aturi, els mossos
d'esquadra de Montblanc han tornat ha detenir un nou tallador abuSIU de ptns. Aquesta vegada el plnlsida es diu Josep Prats, el qual ba
estat denunciat al Jutjat.
- Es ve parlant de la processó
del Divendres Sant per part de les
dretes, oom s1 es tractès d'un afer
d'alcaboteria. Suposem això, suposem allò, però ens sembla que el
veritable pànic les atura o. donar
consiStènCia al rumor.
Per nosaltres que no estiguin de
fer-la, seria un espectacle veure'ls
sols, en la pròpia sa~ d'una processó, que sempre ha estat una exhibició de vanitats, contrapunts 1 algunes coses pitjors.
El poble, però, ara no l'enrolarien
a la cua de les seves ooncupicèncles.
- S'anuncia la vinguda del famós tenor català Hipòlit Làzaro a
Tarragona on cantarà «La Favor!·
ta», temps ha no oïda a la nostra
ciutat.
- Es va celebrar amb tota pom& la inauguració a la Rambla, eo
establiment conegut pel Forn del
Clsne, de la sucur..al a la nostra
ciutat de la Casa Llibre de Barcelona. Amb aquest motiu, l'establiment esmentat ha estat ampliat amb
nous forns 1 uns salonets en els
quals el propietari hi exhibeix unes
precioses troballes arqueològiques
trobades en les excavacions que ha
hagut de fer.
A l'acte hi foren conVIdades les
autoritats i els peri~tes.

El millor aparell?

.,e

EL SOTS•SECRETARI DE
LA MARINA CIVIL A BAR•
El sots-secretari de la Marina ClvU
~nyor Maricbal, que ea troba a BarOelona, rebé ahlr els periodistes 1
tia manifestà que el prlncipal mo\iu del seu natge a Barcelona obeïa
bon desig que té d'estudiar sobre
~l terreny el problema de l'assumpte
tse pesca a les nostres cotes.
Fent referència a l'assumpte de
tltut Nàutic de la Medlterrànla.
lgué que haVIa celebrat diverses
unlona amb les persones interess en ell, a l'objecte de trobar
fórmula per tal d'harmonitzar
tls interessos de tots.
En preguntar-U un informador sobre els rumors que han circulat amb
motiu d'un possible amarrar per
de la nota de la Companyia
arra, digué que encara que incumal Govern resoldre sobre tan
Important qüestió, ell, per la seva
ile.rt, es proposa posar tot el seu in·
krès perquè no arribi a realitzar-se
)'amarratxe dels esmentats vaixells
ç¡ue tant hauria de perjudicar la
bostra indústria maritlma en general.
També digué als informadors que
l'haVIa Informat sobre la reclamació
'presentada per un dels opositora a
la plaça de pràctic, alx1 com també
,OOre el tràfic de passatgers per l'interior del port, els quals assumptes
es proposa estudiar 1 resoldre a la
leva aiTlbada a Madrid.

SANTA COLOMA
DE QUERALT

TARRAGONA

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
MADRID: Paasete de la Caateuana., 14. - BARCELONA: Via Laietana. a
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADIZ • CANARI ES
Sortides &etmana.Ls ets d!J;aabtes. a les l:l. Efectua.ran el &ervel lea motonaus
«CIUDAD DE SEVILLAa I «YILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA ·PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia. Ulevat t 11 diumenges) de Barcelona. 1 PIIJma, a lea
Ul bores, per 181! motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» 1 «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA - MAO I BARCELONA · EIVISSA
LINIA COMERClAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MliDI·
TERRANIA. NORD D'AFRICA I CANARIES. - Sortides qutnzenals de Bar·
celona ela diJous LINlA COMERCIAL BILBAO. OADIZ • OANARIES, AMB
ESCALA A TarS ELS PORl'S DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides Quin·
zonals de Bilbao els dlJoua. LINlA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERR11:0RIS DB LA OUUIEA ESPANYOLA (F'ERNANDO POO). - Sor·
tidea el dia 17 de ca.da mea, amb escales a Valèncla. Alacant (!acultativa),
Cartagena (facultativa), Càdlz, Las Pa.lmas. Santa Cruz de Tenerife, Rfo
de Oro (facultativa), Monròvta O FreetoWD (tacultattva), 5anta leabel de
Perna.ndo Poo. Bata (!acultattva), Kogo l Rlo Benlta C!acultatlva.) pela val>Cln
«PLUS ULTRA.. 1 «LEGAZPb
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YALENCIA
Sortides de Barcelona els dilluns 1 diJQua. a lee 20 b.orea
•CIUDAD DE VALENCIAa
p,.u a coberta: t'OO oassetes. Bitllau d'anada I tornada a oraua radulta
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA- CANTABRICA
amb eecala a tota els ports de la Pen1n.sula. Sortides de Barcelona ala d1mecrea
LINlA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT • ORAN · MEI,n,t,A
VILLA ALBUCEMAS - CEUTA 1 VICE-VERSA
sorti<les de l:larcelona cada. diumenge, a lea 8 bores; d'Alacant ala dimarta,
d'Cran ela dimecres. d'Oran cap a Alacant ela dlmarta. I d'Alacant cap a
Barcelona, els dlmecr•

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CATXF.S DE
CA.BALB. MAQUINES D'ESCRIURE I DE 00..
SIR, MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, ~14
Telèfon 30422

BARCELONA

CAMISERIA

Ferrer Batlles

ANUNCIS PER PARAULES

Especialitats - Camises a
mida. - Adam 1 model RA·
GLAN (patentada.)
MITGES «FERRO»
<de ¡arantla)

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més ••••.. 0'30
))
HOSTES

i PENSIONS
SEGONA SECCIO
Sense assenyalaments. - A causa
CA I A PARTICULAR.
d 'haver estat ajornat el judici per De.ltJa 1 o :1 joves a tot
estar;
lnO.tll eenae bonea
l'atracament a un joier de Gràcia,
Ellaabeta, 6, Ser.•
que s'havia de celebrar en aquesta refer.
primera.
&ecció, ahir no es celebrà cap vlsta
per no haver-n'hi cap d'assenyalada.
CASA PART. D. MAT.
TERCERA SECCIO
o :1 amJee, tot •t. P&layo,
~. Ser.
furt. - Al carter Josep Revilla
lC l'acusava d'llaver-se apoderat d'una
figura. de porcellana que hi haVIa
BONA FAMILIA, deelta la casa on !ou a lliurar una carta. ja. Jove tot estar, prop
Robatori. - Ocupà el banquet Ra- de la. Plaça d'Espanya..
!amtllar. Eec. LA
mon Grau, acusat de robatori. El Tracte
fiscal demanà que fos condemnat a JroMANITAT, nOm. 79.
4011 mesos l un d!J. de presó menor.
.,.
HAB. 15 PT..... senyor
QUARTA SECCIO
AYinJO, 8i. :¡on., la.
Estafada. - Joan Coll i Ramls rebé de Teresa Puyé 1 Pérez tres ml1
l'OFEREIX bOnica .ll.apessetes per a la implantació d'un
bit&clO carrer V11a4omat,
negocL
El negoc1 no tou establert 1 les pes- ••• ....... la.
Mtes no foren tornades.
El fiscal aoRlcltà per a l'autor del
PENIIO PAMILIAR. •
fet quatre mesos 1 un dia d'arreat 1 Dplend.
habltao.. o. bt.D1
la. indcmnltzacló de l'esmentada 1 tel6t. Ooo.MU 4a Cent,
288, pral.. Ja.
quantitat.

- o..

Després de disset e.nys de portar la direcció del Cinema Victòria,
l'empresa Closa-Volart a decidit retirar-se, i amb aquest motiu el Cinema Victòria ba passat sota una
altra direcció.
- Recollint la ln!ormactó d'Un
setmanari local, direm que ha causat certa indignació el fet que el
passat diumenge mentre al cinema
sortia un cartellet anunciant la prohibició de fumar, una persona de
l'autoritat en donava l'exemple encenent una cigarreta.
La setmana passada tomà a
incorporar-se al seu antic càrrec de
cap de policia, el comissari senyor
Seseiia, que com és sabut va estar
algun temps allunyat del seu càrrec per malaltia.
El passat diumenge foren nombrosos els ciutadans que es traslladaren a Barcelona. amb motiu d'assistir a l'acte catalanista d'esquerra que tingué lloc a l'antic local
de la Bohèmia. Ta;nbé molts creintse que seria radiat es ooHocaren al
voltant dels aparells de ràdio, però
aviat es pogueren donar compte que
la veu que oien no era pas la d'un
home republicà, 1 molt menys català. Hom diu que en pocs moments
els grups es di¡pe:-.,-aren en rotes d1recc10DS.

GIRONA

36, Boqueria, 38

MODES, oonreccto acu.
DIVERSOS
rada de Yeati ta J abrtee
DESPATX complet nno per a senyora 1 nena. a preu molt reduit per Preua moderats. Roca,.
triiiiUadar-me a !ora. 1:&- fort, lM, Pral., lL
crlure a LA HUliANICOMPRO mt.Qu.tna toTAT nOm. 636.
toeràtica per a placa 8 1
XALET modern, eapa- 112 per 11 1 acceasorta. Ea
IOS Jardi I horta, a 28 crlure preu 1 marca a LA
mtnuta Plaça Ca.talunya.. HUMANITAT nOm. n.
Venc 1mmlllorables oondlclona. Dlrla1r-418 a LA
PER POCS DINERS
HUMANITAT núm. 163. nnc o traspaaao tenda
de Quevlureai per no poVIAT.IANT
a'oteretz der aten<1re- a. J:ao. LA
per a. CataiUD)'a, ram l:WMANITAT nOm. 168.
de tel.x1te J ¡éneree de
punt. Amb bonell relaciona clientela.. Bacrlu- OFERTES
re a LA BU14ANITAT I DEMANDES
nOm . 160.
MOSSO O COBRADOR,
LLOGARIA dos plloa deeltJa. oooocac10 u
en una mateixa cua, mc>- 1 bon• reterénclea. ann
J:a..
derna 1 ~ntrioa !lna a
a LA lro14ANI110 pte... Escriure a LA crlure
TAT nflm. 63i.
liUMA.NITAT núm. 169.
MODIITA a'oferetz a
VENC AUTO c1'ocu1.6 oua.
1 a c1omtcll1. Preua
10 BP. bOn •tat 1 oon- aoonòmloa. Rocatoñ, 1M
dlclona
1mm1llorablCIII.
•
pn.¡, l.a
J:acr1ure a LA HlJMA.Nl.
TAT nOm.. 161.
IENYORETA MQutzn...
oanQgn.ta amb oonetx&ANCEL MARTI. Taller menta
c1'ot1etna c1omtnant
c1'enquadernacló tl4a.rtlnez c1e la ~ 17. Te- ca~tau 1 outeu•. a'oteretx.
ure a LA ll'Ol4ANJ..
16ton '76352 • BarctlOA&l.
AT núm. 102.

Aparells de ràdio, màquines fotogràfiques, joies, al comptat 1
a terminis
Dirigiu-vos a l'agent de la casa
E. ARIMON
S. GRIFOL
sant Josep, 25 • Sagunt, &e
BADALONA

eR EUS BAR ATl S SI MS

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LIGULES • PATHE • BABY • MAQUINES
PONOQRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE ~LATA

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

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
<prop Rambles> TeL 142S7

B AR C E L O NA

NOTES DIVERSES
Girona, 12. - En el qullòmetre 13
de la carretera de Figueres a Corsà, l'auto-camió G. 5.087, amb motiu
d'haver-se-U trence.t la direcció, anà
a topar, violentament, contra un arbre.
De l'accident resultaren ferits el
xofer Peladi Pujol, de 18 anys, 1 la
propietària del camió, Guadalupe
Ho.stenc, ambdós veïns de Figueres,
en l 'hospital de la qual ciutat foren
curats, 1 després passaren a llurs domidlis. Les ferides són considerade.ll de pronòstic reservat.
- Després de la pluja menuda
d'aquest mati, el temps s'ha asserenat bastant. Als pobles propers, la
neu és abundosa. Tossa de Mar, ha
estat fins avui incomunicat. De Llagostera a St. Feliu de Guixols també ha estat interromput el trànsit
per carretera. A la via del tren de
Girona a St. Feliu de Guíxols, prop
d'aquella ciutat del Baix Empordà i
Llambitlles, hi ha hagut dues esllo.vlssades que la· bngada d'obres ha.
reparat tot seguit, aense haverhi con.swüències. El cabdal dels
rius Ter i Onyar ha augmentat considerablement. Hom diu que aquesta neu 1 pluja en general ha estat
beneficiosa per a l'agricultura.
- Les darreres noticies que tenim dc l'estat de salut de l'infortunat jove Santiago Martorell, victima <1e l'accident que vàrem ressenyar ahir, són que, dintre la gra.
vetat, ha experimentat una millora.
- El Tribunal Provincial del Contenciós Administratiu va resoldre, el
dia 7 del mes en curs, l'incident de
previ 1 eSpedal pronunciament promogut pel senyor Benet Rosa 1 Tibau, per manca de personalitat en
el procurador senyor Pere Cíurana
en la representació de l'Ajuntament
de Figueres per caducitat del poder atorgat pel regidor lfndic, en
el sentit de donar lloc a dita exoepci6, 11 bé, ea ooncede!x un term1n1 de deu dies a dit AJuntamen\

L'ORDRE
PUBLIC
*

EL CAP DE POLICI
SEGUEIX LA PORNAo!EI\i
FIA
~R~
Ahlr, al mlgdla, en rebre ls '
rlodistes el cap superior de
ela. senyor Rlvas, eis digué ~ Po
via Imposat multes de 500
e
a cadn un dels amos de tres ge~se
lnstaHats al Para!lel per a ' re
estat denunciat que s'·hl rep~ver.
ven espectacles immorals
escn
També ha Imposat müites
•
pessetes a trenta artl•'es que de t·~
veu als esmentats establim ac _.
ha a¡Jcrciblt els amos que ents, I
deixen clausurarà ela locals81 retnet.
termlnl de vult dies, l que st ~f Ull
d'aquesta sanció se'n rèautzea graO
nou, els clausuraria per temps ni da
finit.
nd&.

~g~~~~t~ RIFES D'AU.
Un periodilSta digué ai senyo
vas que, malgrat haver-se anu~ ~t.
no s'havien sortejat els automgb~
exposats fa un temps a1 Passe¡
Gràcia, el qual sorteig havia d'g de
combinat amb el sorteig cel abnar
abans d'ahir.
e ra~
El cap superior de policia cont .tA
que sl els organitzadors del sore~,.
no c~~plien amb els seus compro~~.
sos 1 unica cosa que es PQdia fer •
que els perjudicats presentessin e~
conesponent denúncia perquè
procedís en conseqUèncla.
ea
ES POT MORIR DE fRED
A LA CIUTAT DE BARC'"'
LONA
,...
Al carrer de Rocafort en un
lar all1 existent, fou trobat el ao.
ver d'un home que es suposa
s'anomenava Ramon soms.
Representava tenir uns 35 ann,
1 ea dedicava a recollir papers Sot
segons dictamen facultatiu ha
de fred

ca:

inore

DE L'A T RA CAME Nl
D'HORTA
Amb motiu de l'atracament d~
dissabte passat, comès a una botiga
de queviures de la barriada d'Horta;
han estat suspesos d'empleu 1 ~
I els ha estat format expedient l'In&.
pector l dos agents de la Brigada
Soctal, que prestaven servei de recar.
regut per aquella barriada..
LA POLICIA PRACTI CA
MOLTES DETENCIONS
Ba estat detingut I posat a dJa.
posició del jutjat número vuit Joan
Sànchez I Matallana, perquè se 11
aphqu1 la llei de vagabunds.
Ha estat posat a di.spos.!cló del
Jutjat númetro quatre, Amador Mar.'
tinez l Folguera, per un delicte d'eso
tara.
Tam~ ha estat detingut Germà
López I Pavia, que es troba reclamat
pel jutjat mllltar de Ceuta, pele
delictes de sedició, homicidi t ro.
batori.
Al carrer del Cld, la policia detingué Llorenç Nadal I Quicbal, al
qual fou trobat un revòlver per a
l'ús del qual no tenla lllcèn~ía.
També ha estat detingut Conrad
Oarl, de 18 anys, acusat pel dettn<
gut Ricard Martlnez d'haver-li ~
porclonat la pistola que usà en l'a.
tracament del carrer del Comerç,
el dia 22 de desembre.
ROBATORI QUE QUEDA
SENSE EFECTE
S'ha denunciat a les autoritats
que en el l'llpid de La Corunya, el
passatger Frnncesc Castro sofrf ~
desmai l fou auxiliat per al~
companys de viatge. Un d 'ells, aproo
fitant-se de la confusió que es pro;1
duf, trnctà d'apoderar-se de l'equlJ
patge del senyor Castro. No va ~
der aconseguir el seu propòsit ~J
haver-ho Impedit els altres viatga!'.:t
L'Individu en qüestió aconse
fer-se escàpol i és cercat per la
lleia.
EXPROPIACIO FORÇOSA
A MALGRAT DE LA QUAL
R E S U L TA UN HOM&
MORT
A Malgrat tingué lloc un atracament del qual resultà. un home mort
Seglsmund Fullasola 1 Comes, d8
24 anys, l Pere Jull l Llonch, de 201
sortiren de Malgrat, on haVIen ~
sat la tarda, i es dirigiren a Tordeo
ra, que é.<~ on resideixen. Quan bà.t
vien reC'orregut amb Ja bicicleta una
200 metres, els sort! a l'encontre wf
Individu que els Intimidà a lliuratl
l.i. els diners que portessin al damun~
Segismund va poder fer-se escAi
pol, però seguidament va retrocedli
per tal d'ajudar el seu compamil
En fer-ho, es sentiren dos trets qÚ(
sortosament no el tocaren. Immed~
tament es senti un tercer tret, ~
en arribar al lloc on haVIa quedat
el seu company, va trobar-lo mort
d'un tret al cap.
•
L'agressor aconseguí fer-se esri!
pol
1
La policia practica gestions pec:
tal de detenir-lo. Es creu que ~
atracadors eren més d'un.
XOFER DETINGUT
Per agents de la Brigada ertmi.n&l
ha estat detingut el xofer anomenat Pere Fernàndez Mlnguella, con-,
d~coo1· de l'auto 29.086 B. i que abanS
d ahlr atropellà amb aquest cotx~
Manuel Femàndez Valdivleso al qual
~usà lesions de pronòstic ~
El detingut ha estat posat a la- diJI
posició del Jutj'at corresponent.
DETENCIO DE MALFACTO RS

La policia ha procedit a la deten-

ció dels indesitjables següents: EU·
geni Gonzàlez Pérez, de mal nolll
«Malaguita», conegut com a carteri&ta; Salvador lJadó Gonzàlez, descul·
der; LllllS Ramos Lafuente l Francesc Segura Fernàndez, ambdós t'lltafadors.

--------*:----------per a ¡¡ubsanar aquell defecte 1~
gal i comparèixer amb nous pcdei8
notarials, atorgats per l'alcalde pre&dcnt de l'esmentada corporació.
El mateix Tribunal, avui. dl¡
mecres, es reunirà per tal de cel~
brar la vista de 1'incident pro~
gut per l'advoc-at de la Generalita(t
allegant competència dc jurisdíccl ~
en el recurs contenciós adminJSt!S4
tiu interpomt pel senyor Mateu S~
&a i Riera 1 eltree, contra acordS
l'Ajuntament d'Arbúcies. de data 1
de març del 1934, sobre renovaCI~
de voravies I coHocacló de porte~ i
n estres imposades als propie-tans dta
carrer de Oamprodon i els de ~
resta d e la població que es tro~~
en el cas que l'acord fa referènCJ"u
el de data de 23 d'abril del 1934, so¡
bre renovació de la contribució e~
cial prevista en l'artic:e 332 de 1
tatut Muruclpal, 1 resoldre la
sicló utilitzada contra l'antencr._,,¡
finalment el de data. de 12 de ~
del 1934, desestimant el recurs :
reposició interposat contra els all
terlors acords.
oall
- Han estat detinguts J e1
Sànchez, de 26 anys, natural ~;5..
rez de la Frontera, 1 Ernest on~
de 13 anys, natural de Ta~sVJ.oom a incurs en la llei de "
gats.

.repo¡

la humanitat

~IMECRES, 13 DE MARÇ DEL 1935
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LA SESSIO PARLAMENTARIA DE DEMA I L'EXPEDIENT ALARCON
1

11

11

s posarà a debat la presa en consideraciÓ de 1acta acusatòria
o

epíleg de la revolució grega

1

de la pàg. 8)
la

AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

que intenta trencar el pacte balcànic i la. seml-allança turco-greco-lugoslavo-romanesa.
cGrècla venlzellsta - diu - o italianòfila amb Bulgària. orientada en
el mateiX sentit, trencarien el bloc
balcànic 1 donarien el control estratègic a Itàlia.»
Es slgniftcatiu el fet que Bulgària
faci, dea de temps (nçà preparatius
Madrid, 12. - A un quart de cinc
milltars per a travessar la frontera
i pres~~r ajut, segons sembla, als de la tarda s'obre la sessió sota la
presidència del senyor Alba.
venizebstes.
Al banc blau els ministres d'Estat
UN AVIO
DEL «PARIS
Governació, Marina 1 el cap del
SDIR» EN PERILL
vern.
Parla, 12. - S'ba sabut que l'avió
Molt poca concurrència als escons
que, per al seu servei Lnfonnatiu
trameté el periòdic cParb Boln a I a les tribunes.
Es llegeix i s'aprova l'acta de la
l'illa de Creta., en tenir noticies que
Venizelos havia proclamat la inde- sessió anterior.
El senyor MAROTO demana a la
pendència de l'aHudlda illa, fou rebut a trets per les bateries antiaè- Presidència que quan més aviat mi~
ries rebels, que el van confondre nmb llor es post en debat el problema dels
un aparell governamental. L'avió alcohols, per ésser de &ran imporrebé alguns projecttls de fusell i tància la seva solució per a l'econometralladora, 1 va caure a terra, pe- mia nacional.
rò els seus tripulants resultaren
El senyor ALBA contesta a l'es-mesos.
mentat diputat. Li diu que la soletat
L'AGENCI A
S TE F A NI de la Cambra no és la més adecuada.
CONFIRMA
L ' ARRIBADA per a debatre wm qüestió de tanta
DEL «AVERDFF» AL UO· Importància. Afegeix que a més s'h an
DECANES I LA SEVA SOR· presentat diverses propostes sobre
TIDA CAP A SALAMIS
els alcohols. propostes que s'hauran
Roma, 12. - L'Agèncla S te fan! d'estudiar abans d'entrar de ple en
comunica que han arribat a Rodau,
debat.
al Dodecanès, el creuer rebel grec el El
senyor MAROTO 11 semblen~
«Avero!b, el qual portava a bord el nes les
de la Presidèrr
matrimoni Venizelos 1 altres alts di~ cia i noexplicacions
lnst.stelx en la seva d&rlgents de la. revolució helènica.
Una. vegada
desembarcades les mancla.
El senyor LERROUX puJa a la
esmentades personalitats, el cAve- tribuna
de secretaris 1 dóna lectura
roff:t s'ba fet a la. mar, amb direcció cap a la. base naval grega de a diversos projectes de llei de la PreSalamals, on estava ancorat en es- sidència 1 Guerra..
Els pro¡ectes una vegada llegits
clatar la. revolta.
L'Agència Stefanl també comunl· queden sobre la taula per a passar a
ca que el submarí grec rebel ha ar- les Comissions corresponents encarribat igualment al Dodecanès. Porta regades d'emetre dictamen sobre
ell.s.
7 oficials, 33 tripulants 1 un pat.sà.

Una sessió dedicada a la dis.cussió del pro·
jecte de bases per a una nova llei municipal
oo=

crides a la. base dels
''"'"·""·,·~- dels avions, han fet
que les bales, 1 han
~~\:~~r~:t, el seny als homes molt
"
però aquests esta ven en gade l'esdevenidor del GOamb optimisme, l ha
obtindrà un vot de
e~ celebraran elecha acabat dient:
mal la

de
UN C O M EN TAR I DEL
uO Al LY HERALD»
LOndres, 12. - E~ diari laborista,

~

aUy Herald", publica un editorial
bre la guerra civll a Grècia. Conera que l'ocupació de Creta 1 d'als illes és de poca importància
"comparada amb l'avenç de Struma.
'creu que el ministre de la. Guerra,
'Condylis. conegut amb el sobrenom
'de «El Trueno», vencerà la rebellló.

IE¡cpressa la slmpòtla

anglesa pel

Govern constitucional, sense oblidar
fls serveis de Venlzelos a. la causa

\!els aliats.
\ L'aYudlt diari publica una lnfor.

cló sensacional, en la qual s'afir~
que al darrera de les ambiciona
li>ersona.ls de Vcnlzelos, estan les 1n·
'í rtgues dlplom?.Uquea de Mussoll.n.l.

ma

F

.

Tres documents
interessants
(Va da la 1.• pàgina)

rogar a V. E. que no se vierta mAs
a n g re. Condenando muchos de
otros a qu1enes innecesariamenllevados de un furor sectario y
artidista y reservàndose otros la
reciaciÓn de los motivos que puen explicar tan luctuosos sucesos,
\odos vemos como cosa muy distin'ta y màs tràgica, la ejecuctón, en
~rl o, al cabo del tlempo, por cbedlen·
lQ. de un precepte legal Pagar con
a vida los extravtos y aun los delit.os de orden política, es suceso tan
~xtraordinario y alcanza ta1ea rercu.slones, que sirve para complir el porvenlr, no para despejarlo;
túa de excltante, multiplica. las
C'Drotestas, encona los ànimes y, muy
\lejos de rematar un period.o agitatlo, abre otro de Lndeflnido alcance
de incalculable vlrulencía. No es
pricbosa la aprecia.ción distinta
ue me1·ecieron. en todos los pueblos
en tod.as las é~as los delltos caunes y los políticos. Para cOITOboar nuestro a.serto, bastarà recordar
uàl ha sido en Espafia el fruto de
as ejecuciones politicas desd.e las
opellas fernandi.nas basta los fuamlentos de Jaca.
Por eso tuvimos como un honor
la anterior etapa. republicana el
~

~
~

~

~

dulto de D. José Sanjurjo. Hay

ulen lo reputó error y debnida.d.
osotroa lo m1ramos cuat magno
cierto y qu.eremos creer que qulenes
gtaron la clemencia. en aquella
sión, en que también perdieron
vida. luchando gentes inocentes,
umplldores del deber o s im p 1 e s
cinados, no pueden atravesarse
ésta de ahora, ante hombres que
o ped1mos la lmpunidad y que sólo
r~tendemos un gesto generosa. Lo
f; 1smo que antes, Excelencia, lo mis¡:no que antes.
Crei.mos que la Repú.bllca no eJe~taria penas capitales. Nos rendl~
l!tos a.nte una trlste evidencia. cuan~
.'do la vimos restablecida para los
,atraces seguides de muerte, porqae
~~ dellncuente que sacia su codi.cla
lo oosta de la existencla ajena no
~lene conext.ón con ninguna tdêolo,81a polltica. Pero cuando, con arn~
.~ida sorpresa, h e m o s presenciado
~ ~ eJecuctones recientes, por be-

~
t

~

os de tlpo pollllco, noo ba domi-

do el temor de que ellas puedan
r comienzo de una etapa. No oculmos tampoco que nuestra cong(>
f~ Acrece al ver en pellgro a dos acu~
.....-..08, que f'ueron compañeros nues~tros en las Cortes Constltuyentes y
~n los cuales vivlmos horas màs
tch~. Sl alguten atribuye nues-»o a suplica a
este último interés
peor para el malleloso.
'
I A.sptramos a que este memorial
~g~ como destinatario, no sola~
en el alto espirltu de Su Exce·
,1enç~.a:. seguramente animada por
.PfeJUlcio favorable al perdón, sinó
·:unde todos nuestros compatriotaa,
1os mAs exaltades por el dolor
~rido o por la defensa de concep..
d . respetables. A todos qulstéramos
n~~ies que para defender una eco.I>oc a. Y unas lnsttt-..Iciones, son muy
Verdau cosa el :Pelotón ejecutor y el
go; que la ' - ticia es tanto
lllàs venerada cuañdo menes cruel·
p~c la fe de los creyentes y la dé
;:: i hoDlbres de ideal, es màs nece.
el r 1\ en estas grandes crisis, pues
• mértto del perdón no està en disPensar la mnldad que nos es indi!e·~~e, sino en sobreponerse a cualcad r otro llamamiento, aun justlfl·n
menos noble, y en rasgar
a~1stros pr.>pios sentlmientos para
radcis~rar ~1 duclo d~ los des_vcntu-m · Y qae los destmos de España
de ecos procelosos y lur!Jios que los
en Yros P.aises- sauaràn mucho si
Pasa~ llqu¡clactón cic In revolución
Picte {' se npl\cn. ln jus~ida y se lm·
eangJ· A. arb!t.raricdRd, se escatima la.
Ma~ se derrocba la m1scricorctia.
zu . r d, 7 de !ebrero de It:3S.
ll~L~;~c~, Girat, R~mos, Jaén, BaSerra • arreras, Vergara, Palomo
l::splàno B.ltnnero, Antonlo Velao:
CastrO M(. Rlsço, Fernàndez Clérigo,
seguelXen les slgnatures) .»

°·

f

d.eEl·1~n, de la Junta de Govern
«Exc

eu de Madrid, diu:

l>úbllca~ 0 · Sr. Presidente de la Re-

•- 1& Junta de Gobiemo
t\elNaev9.m
A.te en'-C
J!encil\ nco de Madrid, en cotnci,Q.ue rep~nànhne con la. Corporación
'Qpllte. aese:;~a, se acere&. a v. E. en
p. Preoct~pr!;;1Ulw
te. Le impele a ello
.... 6n por nuestra clvlli-

ELS CAPS REBELS QUE
HAN PASSAT LA FRON•
TERA

LES BASES PER A UNA
NOVA LLEI
MUNICIPAL

Seguidament es reprèn la discussió sobre el projecte de ba.sea per a

eona, 12. - Ela Cape 1 ollclab re- una nova llei municipal.
bels grecs, que ahir travessaren el
continua el debat sobre la Base
territori búlgar, romangueren la. nit xvm del dictamen.
darrera 1 romandran la d'aYU.i, a la
Una esmena del senyor SALAZAR
ciutat fronterenca. de ~jeli De- ALONSO
t!a acceptada sense discusmà, dimecres, seran oodults a Jar·
lovo, on romandran sota 1& vi¡Uàn- sió.
Són llegides, per primera vegada,
ela de les aut:orltats !acala

S'ajorna la discussió de les ba.sea
nicipal que es discuteix es pot ac- 22, a petició del senyor Vega de la
ceptar també a la regió autònoma Iglesia.
Es discuteix la base 24. S'accepten
per tractar.se de problemes d'fndol~
general. Encara que la Comissió ba algunes esmenes a aquesta, 1 queda
rebutjat esmenes simllars, es veu en per a la redacció de1inlt1ya..
El senyor IRUJO defensa una es·
la necessitat de defensar les seves.
Demana garanties precises contra els mena que la Comissió ac-cepta en
part
i s'incorporo. a la Base 25.
monopolis i que es donin els mttjans
per a la redacció de!lnltl·
de gara.nttes als pattlculars davant va.Queda
més, també queda la Base 26,
els acords lesius dels Ajuntaments. a. laA qual
Entenc que es creen nous dreta mu- esmenes. s'han incorporat algunes
ntcipals que poden causar greus perS'accepta une. esmena del senyor
judicis. Amb aquesta llei han quedat BECA MATEOS a la Base 27.
mortes les esperances que s'havien
El senyor DAZA en defensa una
posat en els darrers temps en ma'~ altra que també és acceptada en
ria de munlcipa.lltzacló. Es fa pre- part.
cís respectar els legitima interessos
El senyor BECA MATEOS defen·
de particulars. i les empreses, per- .sa una esmena del senyor Salazar
què ha de tenir en compte la Comis- Alonso que la Com:lss1ó refusa.
El senyor BECA MATEOS es }&sió que seran molt pocs els Ajuntaments que, després d •aquesta llel, es.. menta que la Comissió refusi l'es-tiguln en condicions de municipe.llt.. mena.
El ~yor MONDEJAR en defen·
za.r aquests serveis, i el capital prl·
vat serà. l'única. reserva que podrà sa una altra. que es refereix a les re.
cla.macions contecioso - adml.n1strat1mantenir·lo.
Per això dic que aquesta llei és ves 1 demana modificacions en el
molt pitjor en aquest aspecte que les termlnl.
El senyor VEGA DE LA IGLElleis fetes pels socialistes. Acaba demanant que es mantinguin les ga- SIA s'oposa 1 el senyor Mondejar
demana
votació nominal.
ranties establertes en l'Estatut MuEl PRESIDENT: La votació s'enlclpel
fectuarà
oportunament.
El senyor VEGA DE LA IGLEEs llegeixen diverses esmenes i
SIA: Accepta part d'una de les e's-menes que es refereix que l'acord es suspèn la. discuss:16 d'aquestes bade municipalització s'exposi a la tau seo.
Es llegeixen diverses bases que hala d'anuncis durant 30 dles.
El senyor VIDAL I GUARDIOLA Vien quedat pendents de redacció
rectifica 1 demana que s•establetxfn definitiva 1 s'aprova fins la 15.
Es suspèn aquesta discussió i s'al~
les garanties que fixa l'Estatut Mu·
n1clpal. Amb aquestes garanties ~1 xeca la sessió a les nou de la n:it.
capital segufrà en les M!Ves aporterès del pals. A mt!a, el règim mu-

tacions. Del contrari es pol córrér
el greu perill que els Municipis Do
arribin a la mtmicipalització n1 a

la. coordinació dels seua serveis 1
que el capital privat s'abstingui davant la temença de veure•s lesionat
en qualsevol moment per un acord
de municipalització.
El senyor VEGA DE LA IGLE-

La posició de les minoriet
republicanes
EL SENYOR LARA INTER·
VINDRA
EN
NOM
DE
uUN IDN REPUBLICANA» I
EL SENYOR MARTINEZ
BARRID HO FARA COM A
EX· MINISTRE QUE ES
CDNSI DERA AL·LUDIT

Madrid, 12. -

unes esmenes que han estat presen~
Iodes a la base XIX.
Prossegueix la discussió de la ba.. SIA: El que Jo dlc a V. S. t!a que
daci, la presente y la futura, y !e
a.ixò no succeirà, perquè tindrà el
obliga aslmlsmo a. hacer esta petl- se xvm.
Es posa a debat una esmena del capital privat per a la seva defen~
ción con vehemencla respetuosa, el
sa.. tots els mitjans 1 recursos legals
halo sinlestro en que acentuadamen- senyor AZPEITIA sobre la caça a que la Llet li concedeix, sense que
te se va enmarcando la. conducta. les muntanyes de propis 1 comunals. hi hagi cap necessitat d'establir norEl senyor IRUJO demana que no mes especials amb la Llei que s'està
del Poder público.
En nombre de lo que la Repúbli- es prohlbe1xl la caça del colom a les discutint.
ca qui.so ser al desembocar en la Bascongades, on proporciona ingresEl senyor COMIN, per la Comissió,
Historia: en obedlencla y respeto a sos als camperols.
es mostra confonne &mb l'esperit de
las ilusione,s que la crearen, pensan~
El senyor AZPEITIA demana que l'esmena 1 promet que aquest esperit
do en la unidad de acción como la caça. a les terres comunals no es serà incorporat al dictamen.
pueblo a que indecllnablemente el pot BlTendar perquè es laci d'ella
La Comissió accepta una altra esdestino nos fuerza. y a la imperioslnó que ba d 'ésser el mitjà mena del senyor SERRANO SURER.
sa necesldad de no comprometer esport,
El senyor SERRANO summ delrremisiblemnte la unidad espiritual de vida de moltes persones en deter- fensa. una altra esmena que es refe!de la marca de Espafia., el Ateneo minades èpoques de l'any.
El senyor VEGA DE LA IGLESIA retx a la tarlficacló de servela mu·
de Madrid, seg-.ll'o de ballar eco en
el Jefe del Estado, le pide, inva. per la Comissió, accepta l'esmenS: nictpals.
El senyor VEGA DE LA IGLESIA
cando loe valores humanes a que però afegeix a ell& que en certes
nuestro pueblo, para honor suyo, circumstàncies podrà. arrendar-se la ll coutesta en nom de Ja Comissió, l
ncuu algunes de les observacions
siempre ba sido sensible, que no caça en determinades èpoquea.
El senyor AZPEITIA accepta l'afe- fetes.
se slegue una vida màs. que se slem·
El senyor SERRANO StrnER r~
bra de encono y rencor. «No mà.s git a la seva. esmena 1 aquesta que.
tlflea 1 demana votació nominal.
sangre, ExcelenctaJt, porque no es da incorporada al dictamen.
Es procedeix a la votació i dóna el
sangre lo que ha menester F:spafia,
Després d'alguna discussió entre següent
resultat: 71 vots a favor 1
sino respeto, serena Justicia, mucha els senyors VEGA DE LA IGLESIA
26
en contra. Queda, per tant, l'es-justícia. - Madrid, 8 de febrero de i SERRANO SutilER, s'accepta l'esmena
incorporada
al d.lctamen.
1935. Firmada: Femando de los perit d'una esmena presentada per
El senyor IRUJO explica. el vot de
Rfos, Honorato de Castro, Julio Al· aquest
darrer senyor diputat, però la minoria nacionalista, i es mostra
varez del Vayo, e a r 1 o s Montllla.
Juan Laforca, Rodolfo Llepis., Ber- no el seu text.
contrària a l'esmena que creu per..:
El senyor VEGA DE LA IGLESIA Judica els Municipis bascos.
nardo G. de Càndamo, Juan Saplno accepta. íntegrament una esmefia y Cama.ro.»
Queda pendent de redacció dellnl·
na relativa. als serveis pública mu~ tlva la Base XIX f es posa a discusPer últ1m1, aquest, que signen per- nici pals.
sió la Base XX.
sonalitats iHustres:
Es Receptat el proposat per la Qo..
El senyor VEGA DE LA IGLESIA
«Nos acercamos respetuosos a la missió per tal de conclllar les diver- accepta. part d'Una esmena del se~
persona del Jefe del Estada. Desde ses oplnions.
nyor Iruj o, a la Base XX.
nuestras dlstintas posiciones ldeolóEl senyor VELEZ DEL MOLINO
El senyor mUJO insisteix en l'agicas, ocupades en las mè.s diversas fa ús de la paraula per tal de defen- provació
de la seva esmena, 1
actlvldades, ponemos toda la. espe- sar una esmena, la qual retira poc s·oposa. a total
la modificació que la Coranza en el màa alto maglstrado de després, ja. que aquesta
estA previ&- rr.lRSI~ vol establir.
la nactón. No seria lguaf en todos,
El senyor VEGA DE LA IGLESIA
sl lo compulsàramos, el concepte de ta en la fórmula de la Comissió.
Espafia. No contemplariamos todos,
La Comissió exposa la neeessllal Insisteix en què només pot acceptar
segura.mente, con la mlsma mirada. de fer un resum de les mOOificaclons part de l'esmena, com atxf ho fa.
El senyor MOLTO presenta una
lo pasado y lo porvenir. Nos une, intrOOuides per tal de procedir a la
empero, el mismo amor a la tierra redacció definitiva a la base. Prop altra esmena que es refereix a 18
facultat
dels alcaldes per a Imposar
espafiola. CUalqulera que sea nues-- del procediment a seguir, es produeix
tra representación, alienta en nos- alguna confusió fins que el senyor multes.
La Comissió accepta la modificaotros un imperatlvo de conclencla VEGA DE LA IGLESIA exposa els
que nos veda callar ante el patéttco propòsits de la Comissió.
ció proposada.
documento que suscrlben S64 presos
El senyor ROMERO RADIGALES
El senyor PEREZ DEL MOLINO defensa
en la. càrcel de Oviedo. La persona
una esmena en la qual de..
demana
que
es
llege1xl
una
de
lea
que se encuentra en el àpice del Es~
mana. que es suprimeixi la Base.
seves
esmenes
1
es
promou
un
lleu·
ta.do representa la serenidad supreEl senyor VEGA DE LA IGLESIA
ma. Hay entre 105 humanes la jll8- ger aldarull, perquè la Comissió no s'oposa. Diu que ja està reglaments;..
sap
qUina
esmena
es
referelx,
ja
que
tic1a de los textos escrltos y la. deda la matèria de què es tracta amb
licada y espontànea. nor de la equl- en té presentades quatre.
l'esmena. del senyor Molto.
Es dóna lectura novament a l'esda.d. Condensador del sentimiento
El senyor ROMERO RADIGALES,
universal de la equldad es su mà.a mena. del senyor MONDEJAR, en la retlra una altra esmena.
egreglo representante.
qual demana que es suprimeixi de
El senyor ffiUJO en defensa una
Ni la màs remota anlmosidad. nos la municipalització de serveis la pa- altra.
i el senyor VEGA DE LA IGLEmueve contra entidades, cuerpos o raula «FarmAclaJt. La Comissió no SIA
11 contesta dient que el proble-1nstitutoe. Deseamos que nuestros ho accepta.
ma plantejat pel senyor Irujo està
anheles se cieman sobre las pasia.
El senyor MONDEJAR la defensa resolt amb l'acceptació de l'esmena
nes e intereses. Si cuando pedlmos breument
1
diu
que
és
un
servei
que.
del senyor Moltó.
justlcia dejàramos desparramarse el
Manifesta., per últim, que accepta
pensamiento enconadamente, no ha- al seu judici, no pot ésser munlcluna part de l'esmena del diputAt
rla.mos obra de concordis, sine de palltzat.
El
senyor
VEGA
DE
LA
IGLESIA,
nacionalista.
dlvtsión. En fervorosa comunlón de
El senyor ffiUJO defensa part de
España, juzgamos tmpllcltamente a per la Coml.ss.1ó, diu que el fet que
todos. Horas decislvas para Espafia els serveis !armacèutlcs es trobin re- l'esmena que no ha. semblat, per
estamos vlviendo. Exlste en Espatla gits per titulars no pot constituir part de la Comissió, d'Igual accepta,.
un palpltnnte, tràglcamente palpi~ impediment perquè els Ajuntaments c!ó que la resta.
El senyor VEGA DE LA IGLESYA
tant.e, dolor. Concludadanos nues- no puguin municipalitzar-los, sobretros, centenares de concludadanos tot pel fet que queda establert la diu que la Comissió Ja té en compnuestros, esperau en la. angustia, limitació que solament podrà municl- te el que no pu¡:ui donaN;e el cas
hora por hora, minuto tras minuto, palitza.r una farmàcia per cada cent d'aquesta dualitat de sancions.
que se les acorra en sus congojas. mil
El senyor IRUJO retira l'esmena.
habitants.
Pàglnas dolorosfsimas ho.n sido esQueda aprovada. la Base XX 1 es
El senyor MONDEJAR demana v~
critas con motivo de las ya blstóposa a discussió la Base XXI. '
ricas jornadas. No las hacfa nece- tació nominal.
El senyor BECA MATEOS, en ab-El senyor CALVO SOTELO: Abans sència
sa.rtas la justlcla. Su horror nos esdel senyor Sll.lt\7.J~.r- Alonso,
·tremece. No podemos cerrar los ojos de començar la votació pregunta sl defensa una esmena en la qual
a la evtdencfa. La mayor severtdad la municlpa.Utzacló serà com a m(> aquest soHicita que a la paraula
en la justicia, en la ta.sada justicia nopoli o sense monopoli.
«LlelJt que figura a la Base XXI s'ade las leyes, cumplidora es sin reEl senyor VEGA DE LA IGLESIA: fegeixi
«Votada a les Corts». '
dundanclas de crueldades.
Senae monopoli .
El senyor VEGA DE LA IGLESIA
Las norma-s de la Ley han sido
L'esmena és rebutja.da per 73 vots la rebutja dient que la Comissió no
rehusadas. Ante estos casos, al pen- contra 36.
coneix més lleis que les votades a
sar en España, en lo pervenir de
Són rebutjades Igualment unes al- lE's Corts.
España, experimentamos profunda tres
esmenes dels senyors comte de
El senyor VECA MATEOS la reemoción. El ambiente moral que se
creara con la no satisfacción de la VAIJE,I,ANO, BECA MATEOS, tira.
El senyor VEGA DE LA IGLESIA
justlcin, gravitaria augustiosamente PASCUAL LEONE, ZAM ·' NILLO I
sobre les nuevas generaciones. El altres diputats. Tots ' :lcidetxen accepta ~ esmena del senyor Irujo,
pervenir ideal de un pueblo se for~ a demanar que es suprimc1xi la pa- sempre 1 quan se 11 don1 una altra
ma en lo que ha llamado un clàst- raula cfarmàcla»,tal com demanava redacci>J.
co «los telares de la etemidad». No el senyor MONDEJAR.
El senyor ffiUJO defensa integraEl senyor ROMERO RADIGALES ment ~d seva proposta, encara que
queremos que en esos misteriosos
telares se teja para Espafia un !u- retira una esmena.
recc..nE:lX que la fórmula. de la Comisturo dolorosa. Sería en detrimento
El senyor VIDAL I GUARDIOLA sió és la menys dolenta. Acaba reaun de las misma.s lejanfas de lo defensa una altra. esmena, en la qual tirant-la..
pretérlto. En estos dins en que se demana la supressió dels monopoJis
Es considera rebutjada una esmeesclarece ante el mundo el pasado municipals.
na del senyor Ramos, per no trobar~
de España, con aus hombres y con
se
a la Cambra.
El
senyor
MONDEJAR defensa
sus gestas, nos sentiriamos contris- tres esmenes conjuntament.
El senyor ROMERO IlADIGALES
tades sl tuvtéramos que volver a mL.
El senyor VEGA DE LA IGLESIA defensa una esmena 1 el senyor VErar torvamente esos siglos a la luz
que emana del ren cor. Una bonda accepta una de les esmenes en la GA DE LA IGLESIA, en nom de la
pugna, en definitiva, pugna senti- part que es refereix al termini d'un Comissió, accepta l'aspecte de ma~
mental, de màs bodura que la sim- mes. Manifesta que en la llei es do- teixa esmena.
L'autor la retira.
plemente politica, escindiria en dos, nen les garanties necessàries, 1 re.
El senyor BECA MATEOS defen·
con el negarse a la justicia, Ja rea-- butja la resta de les esmenes per
lidad española. La justicia puede conslderar·les excessivament cn.sufs- sa una esmena en la qual solUcita
protecció per eJs elements sanitaris.
obviar a todo. No plden otra cosa tlques.
senyor VEGA DE LA IGLESIA
quienes reverentes se acercan al jefe
El senyor VIDAL I GUARDIOLA li El
que atxò està comprès en
del Estada.
defensa conjuntament diverses es- la contesta.
pròpia Base i que no es pot geneMadrid, 9 febrero 1935.
menes,
1
diu
que
encara
que
s'ha
n
-l'Lto.a.
.l.lt.::'!s
matèries.
Firmado: Juan Medinaveitta, Va.lle Inclàn1 Azorín, Ossorlo y Gallat- volgut posar de relleu que la minoria
El sen~or BECA MATEOS .. dódo, Sàncnez Romàn, Teó!Uo Her~ regionalista no ha d'intervenir en na per satisfet i la retira.
nando, Juan Ram t- t Jiménez, Oon- assumptes que es refereixen concreS'accepta. p.1rt d'una altra esme-zalo R. La!ora, Plo Baroja, Plo del tament a altres regions, ha de posar ca del senyor RECASENS srrJES.
Río Ortega, Unamuno Orand MOn· de relleu el seu dret e intervenir en
Queda per a la rM.acció definititaigne_.
tota @.la assumptes que afecten a l'in· va. la base 21.

En la discussió de del partit quan es tracti a fons l'

fer en el debat polltic que es pla

proposo parlar en nom dels dos ex~
ministres suposats responsables, els
quals, sense ésser nomenats, es elten en la proposició de la cCeda.».
Crec que aixf ho !aran tots els ex·
ministres del Govern provtsiona.l q,ue
s'asseuen a la cambra. Al meu Judici, al debat sobre la presa a consideració se 11 ha de donar la ma-

Republicana», senyor Barcla, els senyors Martfnez Barrlo. Guerra. del
Rlo 1 altrea diputats radlcala 1 dt
la Ulga.
Segona sembla, en aquesta entre.
vista ea mostraren tots d'acord
reconèixer que l'intent de convert~
l'expedient Alarcón en arma polltl·
ca contra el senyor Azafia era 1lll4
equivocació o una maniobra per par\
dels que tenen aquest propòsit.
També es concretà que assistirla
el senyor Azafia a la sessió del dl•

jor amplitud, ja que d'altre manedonar-se el cas que la Co-

ra. podria

missió nomenada retardés indefinidament el seu dictamen, com succeí

amb la COmissió de ResponsabUllats

o que fossin dissoltes les Corts abanS
de discutir la proposta de la COmlssló. En ambdós casos estaria el senyor Azaña sota. el pes d'una acusació. Jo crec que en el testimOni no
hi ha cap responsabilitat 1 que l'únic
que b1 ha és una mala intenció o
una torpitud manifesta.

Ml~

nistres el projecte de llei del ministre d'Afrlcultura, el senyor vw.a...
lovos salv el seu vot bo 1 manlfes.tant als seus companys de Govern
que ho feia per semblar-U palesa·
ment perjudicial per als masovers.
I , com que la llei aprovada per les
corts agreuja encara més 1a situació dels camperols que el projecte
del senyor Jiménez Fernàndez, no
sancionarà, com a diputat. el que
impugnà al Govern com a ministre.
EL PRESIDENT DE LA
CDMISSID
DIU QUE ES
VOTARA AVUI I QUE NO
PASSARA RES

posició acusatòria contra el éeny ·

Azafía pel contraban d'armes.

AMB EL SENYOR BARCI.\
ES REUNEIXEN DIPUTATS
D'ALTRES MINORIES, EN•
TRE ELS QUALS HI HA EL
SR, GUERRA DEL RID

Jous sl s'arribava a plantejar Ja

qüestió per tal de pronunciar u.Q
disc!lrs que, donada la personalitat
de 1 esmentat senyor, és esperat amb
extraordinària expectació.
¡HAURA D'AJORNAR H
SEU DISCURS EL SENYOR
AZAtlA7
;e
Madrid, 12. - Alguns caps <jo

DAVANT EL DEBAT DE l'oposició creien que, passi el que
DEMA, LA C.E.D.A. CELE· passi, la majoria prendrà en censi
BRA REUNIONS DE PER• deració l'acta d 'acusació contra ~
SONALITATS
senyors Azafia i Casares QuJ.roga

lA LLEI D'ARRENDAMENTS

Codi civil.
En aprovar-se en Consell de

tejarà dijous amb motiu de la p ,

Madrid, 12. - S'han reunit amb
responsabUIIat.
-Malgret tol -afegl-, Jo em el cap de la minoria de «<zqUlerd&

Madrid. 12. - Celebrà interessants
conferències el cap de la «ceda» amb
alguns dels seus ministres, particu·
!arment amb el senyor Anguera. de
Sojo, i mantingueren ambdós una
llarga conversa en un dels paasadLs..
SENYOR sos de la Cambra.

Madt-id, 12. - L'ex-ministre ,se..
nyor Villalobos, parlant amb un ~
riodista de Salamanca sobre la Llei
d'Arrendaments, ha. declarat que Ja
ha comunicat al seu cap polltlc, senyor Melquiades Alvarez, que no votaria la Llei d'Arrendaments, enc~
ra que el Govern la declari qiiesttó
de confiança, puix que 11 fa l'efecte
que és un greuge i una burla per als
masovers, que tindran menys possibtlitats de defensa amb la llei aprovada per les Corts que amb l'act"..Ial

de la C.E.D.A. desprt!a als passa~
sos, la conversa havia estat so~
l'actitud que adoptaren eb mlnlst

la presa a consld.era.ctó de la proposició acusatòria del contraban d'armes, lnterviildrà en nom de Unión
Republicana el caP de la minoria,
senyor Lara.
Segons manifestà. el senyor Martf~
nez Barrlo, creia que en el debat sobre la part tècnica de la proposició
no haurien d'intervenir els que fo.ren minlstres del Governs de la República, que podien ésser acusats de

1-------<4<------L'EX·MINISTRE
VILLALOBOS
DIU
QUE
ND LA VOTARA ENCARA
QUE EL GOVERN EN FA•
CI
QOESTID
DE CON•
FIANÇA

Acabada l'entrevista., el senyor~
Rebles no donà cap referència d
tractat amb el ministre de Tre
però segons digueren al¡:una diputa

Per tant. el senyor Azafia haurà di
llmitar-se dijous a demanar que sl·
gu1 nomenada una Comissió ~
ela! que dictamini sobre l'acta ll

haurà d'ajornar el seu discurs dt
fons per a quan la qUestló Ja diol

taminada, torni a 1a. Cambfe..

-----------:*-----------

La tragèdia
asturiana

assalts efectuats durant els succe~
sos revolucionaris.
rs

L'AUG!o:ENT DE FORCES
DE GUARDIA CIVIL, AS•
SALT I POLICIA

det~gut.s, entre ells el pertodist&
Xa vter Bueno.
1'

Oviedo, 12. - Interrogat el gover~
nndor general senyor Velarde sobre
allò tractat en ta seva. con!erència
amb linSpector general de ta. guàrdia
civil seQyor Cabanellas, ha dit:
-L'esmentat ¡ cneraJ m'ha coMunicat que s'havia. aprovat la proposta
portada pel governador reterent a
1'!!-ugment ~ tor~s de la guàrdia elvil, assalt 1 policJ.& en general, a.1xl
com les de COl)Struccions de casernes
especials a la. zona minaire. En
aquest aspecte el projecte del governador general s'ha aprovat Integra,..
ment i seDSe' cap modificació
Per a Astúries s 'augmenten· 910
guàrdieS cfvils. A Lleó, 260; a Palència, 45 ( Santander, 50. Quant a casernes se'n construiran 68 a Astúries,
4 a Lleó. 2 a Palència t una a San·
tander.
Aquestes casernes ban estat pla-nejades per engiiiyero militara 1

se-

va que a Vtana havien estat trob!L!

des 80.000 pessetes Procedents dets

TRASLLAT DE DETINGU't'll

Gijón, 12. - Procedents de la pre<
só d 'Ovledo ban arribat dos centa

Llegiu LA HUMANITAT
UN PLEC AMB CINC MIL
SIGNATURES

Madrid, 12. -

El diputat federal

senyor Marial lliurà al cap dei Govern uns plecs amb més de s.ooo sl~
natures de famílies de Santander
demanant ela indults dels condem!
nata a mort.
PELS CONDEMNATS 08
MEDINA DE RIOSECD

Madrid, 12. -

Una Comissió

J¡

forces VlVes de Valladolid acom an~ada de l'alc~lde de Medina Pde
Rioseco i del diputat radical senyor
Villanueva, visità el cap del Govern
per tal d'Interessar-li l'Indult dels
condemnats a mort pels successoa
d'octubre en aquell poble. Els comiSSionats sortiren molt ben 1m~
pressionats i manlfestaren que el.
senyor els havia dit:
-Encara que jo en aquestes qüe,;.
tions sóc naturalment reservat per·
què no sóc l'únic que ha de resoldre
us puc dir que ~en marxar tran!
qulls. Per mi nlngu no haurà d'abm·
gar-se els ulls.

ran enfortides en evitació de successos com els passats. A Astúries s'in&En referència a aquest tema, el tallaran
les casernes a Turón, La Felpresident de la Comissió d'Agrlc-..U- guera, Le.btana
i Morada. L'augment
tura., senyor Casanueva, ha dit:
policia a Oviedo serà més del da.
- Fa alguns dies, el senyor OU de
ble
que
l'actual.
Rebles ens cità al senyor Jiménez
Femàndez i a mi. per tal que re·
TRES PETICIONS DE PE•
solguéssim, de comú acord, les pe~
NA DE MORT
tites diferències que existien entre
Gijón, 12. - Per aquesta assessoria
el ministre i la Comissió. En aquesta. entrevista, el senyor Jiménez em juridico-milltar, ha estat enviat a la
va convèncer de la raó que ens as- Fiscalia ~de la VUitena Divisió, per al ¡-------:1<------sistia en relació als desnonaments 1 seu despatx. l'escrit de qualiticació
la causa instruïda amb motiu de
a la substitució del Tribunal Arbi- de
l'assassinat a Oviedo del pare EuEls profanadors
tral per un propietari t un arrenda· frasio.
que es. sol:liciten trea
tari, com a assessors del jutge. Fins penes deSembla
de sepultures
mort.
1 tot en allò que semblava que era
València, 12. - Al poble de B~
cavall de batalla, o sia en el que va
EL REPARTIMENT D'IN• ntmuslen es cometé un crtmtna.l ret
resoldre la Comissió en relació a
a aquell cementlrt.
DEMNITZACIONS
la parceria, aconseguirem l'aquies12. - S'ba reunit la JunEn . ~ssar davant la porta del ce.
cència del ministre. Solament resta taOviedo,
de
Socorsos
per
ta.l
d'estudiar
els
una dona del poble, veié enel referent a l'esmena que fou accep. expedients presentats soHicitant in- mentm
t~e els ferros que a l'interior hi ba,.
ta. del senyor ruanes, sobre certes demnització per danys produïts pela v1a 'QUelcom extraordinari que u Cri·
resolucions de l'Institut de Retor·
revolucionaris. Al final de dà poderosament l'atenció. Tota com~
ma Agrària; però atxò no pot solu~ successos
reunió, el secretari manifestà que mogu~a aaà a donar compte a lea
clonar·se en la redacció definitiva, la
acordat concedir les següents autontats del que havia viat. En ar·
perquè és la supressió integra d'Un s'havia
indemnitzacions: al propietari de la . ri bar les autoritats notaren que lea
arttcle. Per tant, la. llei es votarà de- casa
número
18 del carrer d'Orla, portes presentaven senyala d'haver
mà, dimecres, amb quòrum i no que reclamava 470.000 ptes., se 11 rein estat forçades.
passarà res.
tegraran 336.229; al de la casa núm.
En mig del cementiri fou troba'
11 del carrer de San Francisco, que el cadà.ver de la jove Cèl1a Ortlz Gisdemanava 59.800, 39.808; al de la ca- bert enterrada. fa ctne anys en un
Un projecte de llei establint sa
nlim. 22 del carrer d'Uriam que rúnxol del tercer pis.
soHicítava 57.572, se li abonaran ptes,
Méa endavant fou trobat el cadàver
diverses Comandàncies
49.S46 ; al de la casa núm. 21 del de COnsol VIves Estell'lch, de sel·
carrer de Santa. SUSan~ que demana~ xanta anya, tret també d'un altre
navals
va 16.000, se 11 abonaran 10.692; al ninxol. Junt a aquest cadàver n'hl
Madrid, 12. - El ministre de Ma- de la casa núm. 25 duplicat del car~ haVien altres dos: el de Salvador
rina llegi al Congrés un projecte rer d'Argüelles, que demanava 120.000 Vila Donat i el de Bernard Bened.lde Bel pel qual s'estableixen les Co- ptes. se li reintegraran 83.690; als to Toldrà.
ml\ndé.ncies navals de Barcelona, propietaris de les cases números 20
Llevat quatre o cinc ninxols tota
València, Balears, Màlaga, Nord i 22 del carrer de santa Catalina, de els altres del cementiri aparelxlen
d'Africa, Canàries, 5evtlla, Gljon 1 Gijón, que reclama ven 18.031, els se- amb les làpides destroça.des. En alBilbao.
ran abonades 13.925; l al rector de guns d'aquesta estaven al descobert
Aquestes Comandàncies es crea- l'església de Sant Pere, de Gijón, que els cadàvers.
ran com a orga.nismes subordinats per danys ocasionats a l'esa:lésia ba·
El Jutjat d'Instrucció de Benlmusa les prefectures de ba.se i queda- via reclamat 4.950 ptes., U seran a- 1en instrueix les prlmeres diligències.
ran encarregades d'establir la seva bonades 3.800.
Fins el moment s'ignoren els m0o
creacló en les qüestions m.llltars que
tlus de tan criminal acte st bé ee
se'la assignin i l'exercici dels ser~
FUGIDA DE DOS PRESOS1 suposa que ha estat comès per al·
vels relacionats amb el reclutament
DUES PETICIONS DE CA· guns lndtvtdus sota els efectes d.e
de la marineria, talla, reserves naDENA PERPETUA
l'alcohol.
vals, mobilització maritima i enOviedo, 12. - A Gijón han fugit
llaç amb altres esferes administra- dos presos que estaven detinguts
tives 1 centres productes t fabrils.
amb motiu dels successos revolucioLes COmandàncies navals seran de naris d'octubre.
eléfons dP.
primera o de segona classe. Quan
S'ha celebrat un Consell de
l'exercirà un capità de navili, de guerra contra els germans Josep 1
fragata o de corbeta.
Armand Barreiro, metges de MieLes prefectures de El Ferrol 1 res.
Cartagena 1 Maó, exerciran les funEl fl.scal demana per als proceslmoremta: 14446
cions militars superiors i estaran al sats la pena. de molt. Són acusats
comandament d'un cap del cos ge- d'haver intervingut activ&ment en el
Redacció : 22122
neral amb dest1nacló a la base. moviment revolucionari i d'haver-se
Les COmandàncies navals del Nord presentat. al Banc Asturià de Mied'Africa 1 Vigo seran exercides pel res, per iJrdre del Comitè revoluciocap de Bases de rius de las forces nari exigint el lliurament de 98.000
navals.
pessetes.
Els serveis d'allistament de la ma·
Vençuda la revolució, els avui prorinerJa passarà a la marina militar. cessats fugiren l foren detinguts
S'establirà. un negociat de recluta· després a Lugo. Els foren ocupades
ment al Ministeri de Marina, al 40.000 ptes.
front del qual b1 haurà un capità
En les seves declaracions manifesde navili, dependent del contraal- ten que la quantitat que els fou ocu- Una nota oficiosa de la polí·
mirall cap de la secció de personal. pada pertanyia als seus estalvis.
Els recursos 1 reclamacions pen· També declaren que es presentaren cia sobre un suposat atra·
dents fins a la promulgacló d'aques~ al Banc asturià. de Mieres per dis.
cament de Malgrat
ta llet, seran tramitats pel negociat posició del Comitè revolucionari,
Aquesta matinada a la Prefectura
que actualment els organitza.
puix que foren amenaçats de mort
de Policia fou facilitada la not&
sl no complien l'ordre rebuda.
El fLscal mantingué les seves con~ següent:
De la presó de Fuenterràbia elusions
cDe les noticies oficials tramese1
1 demanà per als processats
la pena de mort per la de reclusió per la guàrdia civil referents ba
han fugit quatre presos
haver aparegut un home mort a IN
peroètua.
E1 defensor aHegant falta. de pro- proximitats de Malgrat I per ¡.,.
san Sebasttan, 12. - Del tort de
Guadalupe a Fuenterrabia han fugit ves demanà l'absolució dels seus pa~ esbrinacions fetes no ea tracta dt~1
cap atracament nJ fet soc.lal ja qti•
quatre presos detin¡"uts en vista dels troclnats.
al mort li foren trobades al seu da-~
successos revolucionaris ocorregut.s
HOM SEGUEIX TROBANT mWlt 50 pessetes. A més a l'esmen· ,
el mes d'octubre a aquesta provincia. Els quatre fugitius ha.vien inDINERS
tada localitat no existeiXen eleme~
corregut en a-reus responsabilitats.
Madrid, 12. - El ministre de la extremistes. Al present s'estan fen
Un d'aquests estava detingut com Governació en arribar aquesta tarda gesUons per tal de posa.r en
autor de la mort del diputat tra.. al Congrés digué als periodistes que s1 és que es tracta d'un crim o
dlclonaHsta. senyor OreJa Elosegut.
el eovemador d.' Astúrtee U com un ie~ d'Wl suïcidi.•

---------*:--------r

LA HUMANITAT
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Ultima hora
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13 dc n,arç del 1935

Barcerona :__ Any

El govern grec dóna per acabOda la

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o
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Ptea.
Suma anterior ... ... 47.630' 15
BEGUES:
Josep Marcè .. . ... .. . ... .. .
1'1'Elisa Font ......... ........ .
1'J aume Marcé .. . .. . .. . ... . ..
Assumpció Petit .. . .. . . .. .. .
1'Joan Marcé ......... ......
1 'J oan Esteve .. . .. . ... . .. .. .
1'1'Concepció Ventura. ... ... •..
Concepció Esteve . .. .. . .. . .. .
1'Un grup de companys de
TONA:
Jo:ln VIl ase ca .. . .. . .. ...... .
J aume Gulteras ........... .
J osep Serd à .. . .. . .. . .. . .. .

J J ....................... ..

Frm1ccs.: Vllaró .. . . .. ... .. .
J acint Piqueta. .............. .
Pere Gulteras .............. .
Enric CMasas .. . .. . . .. .. . . ..
Francesc Serdà .. . .. . .. . .. .
A.M.................... .
J osep Berd à . .. .. . .. . ... . ..
JoRep Pulg1errat ... .. . .. . .. .

R. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. v .....................
J . V. M .................. .
Jo.~eta. Mas
... ... ... .. ... .

Angelo. Cirera .. . .. . .. . .. . .. .
Teresa Barceló... .. . .. . .. . .. .
M.R .................... ..
Ramon Gultems ........... .
J osep Torruella .. . .. . .. . .. .
Un obrer ................. .
Lluis Parés ................. .
J. P .................. .
Un csQ u errà .. . .. . .. . .. .
OLOT:
Ramon Colom .. . .. .
J . c .............. ..
Josep Daus .. . .. . .. .
Manuel Rlgola .. . . ..
Josep Canal Font ...
Carles Clapera . .. . ..
Ramon Corominas ...
Llorenç Camps . .. . .. .. .
Gervasi Pau ... ... .. ... .
~erran Ba.gó .. . .. . .. . .. . .. .
Ramon Bartrlna .. . .. . .. ....
Rrunon Flgueras .. . .. . .. . .. .
Pelai Pladeveya ... . .. .. . .. .
J. c ....... , ............ ..
Pere Barre¡; .. . , .. .. . .. . .. . . ..
Esteve Sol .............. . .. .
Josep Roura .. . ... .. . ... .. .
G. P ..................... .

~

luis Curós .. . .. . ... ... .. .
ere Llagostera .. . .. . .. . .. .
eodor Balaguer .. . ... .. ... .
Joan Sànchez .. . . .......... .
Francesc Rodas ... , ....... .
Lluis Jaoul ................. .
Francesc Badosa ... . .. ... .. .
Ramon Palé .. . . .. .. . .. . . ..
J . Badia ............ ,.... .
J . T. M ..................... .
Jaume VIt'las .. . •.. . .. .. . .. .
Llu ls Torrent .. . . .. .. .......
Josep Espert .. . . .. . .. .. . .. .
Jaume Nogués .. . ... . .. .. .
Pere Anglada. .. . .. . .. . .. . .. .
Robert Lladó .. . .. . .. . .. . .. .
P. Mael ......... , ....... .
.o\ntonl Claret .. . ,.. .. . .. .
Jeroni Serquella ........... .
Esteve Molas ...

Nicolau Punset ,.. ... .. . . ..
Vtnaxa-..................... .
Rnmon Justo ... ... ... .. . .. .
Bartomeu Berquella. ... .. . .. .
Miquel Gir bau ... .. . ... .. .
Josep Rodà ... ... .. . ... , ••
Pere Trladú Bombardó ..... .

S. M ...................

Un esquerrà .. . .. . .. . .. .
Francesc Aumada ... .. .
Josep Rou ra .. . ... ... . ..
Joan Rovira. ......... , ..
Mercè Rovira ... ... ... .. . ..,
Cecllla Surroca .. . . .. . ..
L. Vilanova ........... .
:~·~ R. Bartrlna VIlanova .. .
1'Un olot! ...............
1'- Un Industrial ... ... . ..
:¡•_ Pere Plana ......... , ..

:¡·- A. C............. .. . . ..

2'- Joaquima Cels ... ... . ..

6'- Rosa Cels ............. ..

2'- Joan Boix ............. ..

1'1'-

2'-

2'-

2'2'1'1'1'1'1'1'1'0'60
2'2'0'50

1'-

1'-

1'1'-

1'1'-

1'-

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

1'-

1'-

1'1'-

1'l'~

1'-

2'2'6'2'6'-

Ramon Teixldó ... •. . ,.. .. .
DlOuis FaJula ............. ..
Pere Andrés .. . . . . .. . .. . .. .
Joan Cnsacoberta ........... .
Jo¡;ep Bosch .............. .
Francesc VIla ... , .......... .
Joan Tubert . . . ... ... .. . .. .
Mercé Terma .. . .. . . .. . . . .. .
Ramon Colom ... , .......... .
Joan Canallas .. . ... ... .. .
Francesc Clapera .. . . .. . ..
Josep Nogué .. . .. . ... .. . ...
Isidre Relxach .. . .. . . .. .. .
Ramonet Relxach .......... ..
Pere Ortlz ................. .
Mannlot ............... ··•
Joaquim Carmona ...... .. ,
Ignà.sla Corominas .. . •. . .. •
Manuel MitJà .. .. ......... .
Francesc VIlarrasa .. . •.. , . ,
Isidre Peiró .. . .. . .. . .. . •.•
Joaquim Rius... ... ,.. .. . .. .
Josep Fàbrega ... .........
Domènec Prat .. . . .. ... .. .
Assumpció Girona .. . ... .. .
Manuela Corominas . .. .. . . ..
Dam!à Fargas . .. .. . .. . .. . . ..
Af,ustl Vila ...............
R card Cels ... ............
Marta Cels ...............
Joan Ollveras ... ,.. . .. . ..
Damià Castella ...... , .....
Tiburci PuJol . .. ... ... .. .•••
Montserrat Falguera ...
Robert Juvinya ........ .
Joan Juvlnya ... ... ... oo(
Anna Sucarrats ........... ,
Carme Valera... .. . .. . .. • . ..
Josep Font .............. .
Lluls PuJol ......... ... T••
Azustlna Canallas ........ .
A Iqu el Soler .. . ... ... ... .. .
Baldlri Va llana ... .. . .. . .. .
Josep Vallana ... , ..... ..... .
Bernabè Jordà.............. .
Rafael Vila .. . ... •. . . .. ,.,

2'2'- T. T .................. ; ..
1'- Jacint Busquets ........... .

2'1'1'2'1'1'1'6'1'6'-

~---------*:-----------

Un tal Màrquez ha parlat contra
f Estatut a Derecha de Catalufía.
L'escoltaven setze persones.
L'afirmació cabdal de la seva oonterència ha estat que la sardana
j>rocedetx cle l'illa de Sardenya.
Ens ha ensorrat.

•••
Es prepara un homenatge al se1llf0!" Pic Salaric.
Ja era hora que es tes justicta al.8
mh'tts de la gent.

•••
Ha estat a Barcelona l'Emiliana
I glesias. No sabem que hagi pres
part en cap acte públic. No sabem
que hi hagi hagut disgust al Past etg de Gràcia. No sabem que s'hagi
t1fst amb el senyor Pic ...
Hom diu si s'ha entrevistat amb
~_lguna altra personalitat més perfonalitat ...

•••

La Lliga ja els actes públics per
fnvttació.
Parlen als convençuts.
Els esquerrans jan els seus actes
amb entrada lliure.
I ja ho heu vist.

•• •
El ret de Siam tenia una assegu,.
r ança contra l'atur torçós.
I ara, havent abdicat la corona,
obrarà una important suma.
Això al Borbó -no se li va ocórrer.
Sempre ht ha qut és més viu.

•••
Els de Renovación Española han
organitzat una companyia d'aficf.o..
h.ats per a jer comèdies.

• ••
Entre els monàrquics hi ha aquests
dies la consigna d'anar a aplaudir
Pemàn.
I com que són gent de possibles,
h i aniran cada dia per tal de mantenir el caliu.

•••

Comentaris recollits al vol:
- Ya lo véis. Sl les dejamos hacer

nos ...
- No hay màs remedio que emplear el...
-La única soluclón està en una ...
Etc., etc.

*

ANUNCIS OFICIALS

(~ll~Rill lll~fRIAI ~. ~.
Per acord del Consell d'Admlnls·
Jració d'aquesta Societat I en com·
'pnment de l'article 21 dels Eatatuta,
t. convoca als senyora Aoclonlltes
a la Junta General Ordlnlrla anual,
que es celebrarà al domicili Social,
Ronda Universitat, 11, tl dilluns,
diA 25 del corrent l'Ml, a les ~tre
cie la tarda.
Per a assistir a la Junta serà ne,essarl la poaseasló de deu Aoolona,
J tli Aoolonlltea podran, d'acord amb
'hrtlole 22 dels Estatuts, reunl,.... 1
tonflar la representació de 1te Itv•
foolona, oom a mlnlm deu, a un
l'entre ena.
Barcelona, 1 de mare del 1tN.
El Prtlldtnt del Otnteil
d' Admlntstraokl.

Teresa Llagostera ......... , .•
Joaquim Castanys ... ... ...
Marcellina Torrent .. . ... •..
Josep Juanola ............. ..
Una nena d'esquerra ... .. .
Una dona republicana .. . •.•
Miquel Flgueras .. . .. . ... •..
Josep Gurt .............. .
Miquel Bosch ... ...... ... '"
Teresa Brugada ... ,.. • • "
Joan Bosch ......... ~ · ,,.
Josep Colomé ............ ,;.
Maria Naapleda ... .. ... ...
Pere Colomé .. . •.. . .. .. ~.
Joan Colomé .. . .. . .. ... ...
Francesc Llagostera .. . .. . .. •
Carme Vilarrasa ... , . . ...
Jaume VIla ................. .
Joan Rovira .. . .. . ... ... .. .
Miquel Amargan ........... .
Anna Coramlnola .. . .. . .. .
Francesc Casals .. . .. . .. . •..
Isidre Balsens .. . . .. .. . •.•
Isidre Morató .. . .. . .. . .. . .. .
Joan Comta. ...............
Climent LI ens .............. .
Josep Margui ...... ,.. ... . ..
Josep Llongarrlu ........... .
Narcls Farrés .. . ... .. . .. ..•.
Joan Morató .. . .. . .. . .. . .. .
Josep Morató ............. ..
Joan Callis .. . .. . .. . .. . .. •
Manuel Callis ...... , ....... .
Josep Farrés .. . ... ... ... .••
Pere Picola .. . ... ... .. . ...
Josep Picola ............ ,.,
Pere Pons................. .
Llorenç Pladeverge .. . .. . .. .
Anna Coll ................. .
Josep Picola ...............
Un matrimoni d'esquerra .
Una admiradora de Companys .................... .
Josep VIves .. . . .. . .. .. . .. .
Dolors VIlarrasa .. . .. . .. . .. .
A la memòria de J. Compte
Pere Gelada .. . .. . .. . .. . .. ,
Josep Casanellas ........... .
Joaquim Brugada........... .
Joan Igleslas. ex-presoner .. .
Joan Aull ................. .
Joan Verdaguer .. . ... .. .
Francesc Vilarrasa .. . .. .
Ramon Pla i Coral .. . . ..
Josep Relats .. . .. . .. . .. .
A la memòria de tots ...
Josep Cana llas .. . . .. . ..

R. J ......................

Marina ColleU ............. ..
Francesca Sala ............ , ..
Dolors Busquets .. . .. . ... .. .
Joaquim Martlnez .........
F. Gonzàlez .............. .
Dos cicllstes de Sant Feliu
de Llobregat (tercera. vegada) .................... .
M. B. V. Març .............. .
Fca. l Teodora Ram ió .. . . ..
R. V. A ..................... .
Per la tercera .. . .. . . . . .. . .. .
David, de Sabadell (segona
vegada) ................. .
Clara. de Sabadell (!dem) .. .
Danlelet. de Sabadell (ld.).
Un amic ................. .
J . D. i familia, de Terrassa.,
a la memòria del Primer
President de la. Generalitat
Del bateig civil del nen Jord.l Colomer. del Masnou .
Un amic del President ......
Daniel S!mon .. . .. . .. . .. . .. .
R:lmon Escnrrà ... .. . .. . .. .
Gertrudis Patau .. . .. . .. . .. .
Maria Patau, a la memòria
de Lluls Font ........... .
Miquel Vil ad rosa. ........... .
Antoni Donnln ... ... .. .
El nen Jordi Durbau ... .. .
Pelai Cos ................. .
Dolors Vlvó .. . ... ... .. . .. .
Maria Vlvó ...............
Una catalana .. . .. . ... .. ... .
Un antllerrouxlsta .. . ... .. .
Una republicana de debò .. .
Un excursionista .. . .. . .. . ...
Dues germanes, a la memòria de l'Avi .............. .
R. R ..................... .
Amics del Teatre Català del
Poble Nou (sisena vegada.)
Un grup de dependents de
la casa Fill de J. Bofill .. .
J. G. 8. (segona vegada) .. .
Un grup dc socis de la Cam.
bra de Corredors i VIatJants:
Un corredor d'oli ...
M. o. P., d'Acció CataiaÏià
Pere Clurana Cnstellà

N. N . . .............. ::::::

Frelxa ......... , ...........
Agustí Bel . .. ... . .. .. . .. . .. ,
F. Gispert .............. .
A. Mestre ............... ,,,
J. Juanau ................. .
M. Roca .................. •1•

Valent! Prat ...... ...... 1 ,.
Valls ............ , ........
Jaume Ba.renya ,.. ... .. . ~...
Pere C1urana. ........... , 1 . ,
Josep Ollva MlftJ.l• .. . ,,.
LeopOld Pérez ............ ,,..
Ramon l"arrenJ' ... ••. ,,. rt.

8 . IJ. ••• ... ••• ••t. l"•• ••• -l'l'e

Paul! Guart ... ... ... ... :::1•
Dom~nec VUa ...... , ..... .. .
Dolora Oubel'!-__1 .. ·J ~ ~ · .¡.
o.rmanet. lf11r1 1 auna A .
Morral ...... , ...........

A la memòrta 4t Pranc-'ò

..

o~ <, .. . . . . . . . . . .

l.··

1'-

6'-

2'1'65
1'2'1'1'76
0'25

2'1'-

Els Consells d e :n~~~ ~~~ma.
Guerra d 'a h··r
Contra l'alcalde, el ti·
nent d'alcalde i el ca·
.poral del Sometent de
Vallbona de Noia

Ahir, a la tarda, al saló d'actes de
l'edifici de Dependències Militars,
va celebrar-se el Consell de Guerra
0'76 d'oficials generals per a veure 1 fa0'50 llar la causa instruïda pel senyor
0'50
0'25 Anastasi Santiago Rojo contra els
0'60 paisans Cèsar Borràs Vilarrubf, Pere
1'- Sabaté i Joan Bru, alcalde, tinent
0'50 d'alcalde i caporal del sometent, res0'50 pectivament, de l'Ajuntament de
1'- Vallbona d'Anoia.
1'Presidi el Tribunal el general se2'1'- nyor de Miquel; actuà de ponent
2'- l'Auditor de Brigada senyor Grau
0'50 Singla; de fiscal, el senyor Querol,
1'0'50 i de defensors el lletrat senyor Abel
0'50 Velilla i el capità Sr. Josep Comp1'- te Camps.
1'Segons es desprèn de l'apunta0'50 ment, el dia 6 d'octubre els proces1'- sats varen proclamar l'Estat Català
0'50
0'50 i hissaren la bandera estelada i fe1'- ren sortir el sometent a prestar ser1'- vei de vigilància al carrer. També
1'- fou publicat w1 bàndol en el qual
2'50 hom recomanava al poble serenitat
2'60
0'50 davant el nou estat de coses 1 s'ad0'60 vertia que serien severament repri0'50 mits els excessos.
2'Al caporal del sometent se l'acusa,
1'- també, junt amb l'alcalde, d'haver2'0'26 se lncautat d'algunes armes per tal
2'- d'armar els sometenlstes. Es llegei1'- xen també les declaracions dels pro0'60 cessats que figuren al sumari, en
0'60 les quals aquests justifiquen els fets
0'60
1'- 1 diuen que es limitaren a complir
1'50 les ordres que havien rebut, tota
1'50 vegada que la proclamació de l'Es0'60 tat Català es va fer per ordre ex0'50 pressa de l'aleshores Conseller de
0'50
0'50 Governació de la Generalitat. La si1'- tuació anòmala a Vallbona va durar
0'60 fins a les set del maU del diumenge.
0'50 Les declaracions dels testimonis que
1'- figuren al sumari són totes fa vora0'50
0'50 bles als processats, puix que en elles
0'50 consta. d'una manera clara que l'or0'50 dre no fou alterat el més minlm i
1'- que no fou molestat ningú.
0'50
Es renuncia a. la prova testifical 1
1'- a l'interrogatori dels processats.
1'El fiscal llegeix les seves conclu1'sions definitives 1 quallf!ca els fets
1'0'50 com un delicte d'auxili a la. rebeHió
O'!iO en grau de temptativa i soHiclta la
r - pena de quatre anys per a tots i
1'05lJ cadascun dels processats.
El senyor Velilla, defensor dels
025
0'25 processats Borràs 1 Sabaté, rebat
025 les acusacions del fiscal i diu que
0'25
075 no pot considerar-se com a delicte
\)'25 allò que no és més que. el compll1'- ment d'una ordre provinent d'una
050 autoritat legal, com ho era en aquells
050 moments el senyor Dencàs. Diu tam0'50 bé que no s'ha provat que fos his0'50
0'50 sada la bandera. estelada, i després
0'50 d'unes consideracions acaba dema0'60 nant l'absolució dels seus patroci0'25 nats.
0'25
El capità senyor Compte, defensor
0'25
0'25 de Joan Bru, llegeix el seu informe.
0'25 En ell rebat la tesi sostinguda. pel
0'60 fi!:·~al en qualificar els fets 1 diu que
0'30 el seu patrocinat, com a caporal del
0'50 sometent, no féu més que curar de
0'50 l'ordre per tal que no fos alterat a
0'25
0'50 la localitat, la qual cosa aconseguí
0'50 plenament i, per tant, no s'ha. fet
0'50 creditor a cap càstic. Fa unes consi1'- deracions sobre l'esperit de discipli0'50 na i acaba demanant Ja lliure abso0'50 lució del seu patrocinat.
1'El Tribunal es retirà a deliberar en
2'sessió secreta 1 dicta sentència con0'50 demnant a. sis mesos i un dia de pre1'- só menor Cèsar Borràs i absolt llluè:60 , rement els altres processats, Pere
1 ._ Sabaté i Joan Bru. Aquesta sentèn0'50 cia no serà ferma fins que l'aprovi
1'- l'Auditor.
1'1'1'-

2'1'-

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

0'50
0'50

0'50
0'60
0'2'5
0'50

3'-

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

1'l'-

25'12'50
5'3'2'1'-

1'1'1'1'1'-

1'-

1'0'50

6'1'1'2'10'-

24'80
25'5'-

6'5'8'1'1'1'-

1' -

1'-

1'-

2'6'1'-

2'3'2'2'-

1'2'-

1'-

2'-

6'-

2'1'-

Per insults a l'Exèrcit
Ahir al mati, a la Sala de Con-

sells de l'Edifici de Dependències
Militars es va celebrar un Consell
de guerra per a veure 1 fallar la causa instruïda pel comandant Jutge
instructor senyor Francesc Armengol contra el paisà Francesc Raez
Quesada pel suposat delicte d'injúries a l'Exèrcit. Pres1di el Tribunal
el tinent coronel senyor Gonzàlez
Fraile, actuant de ponent l'auditor
de primera senyor de Arteche i de
defensor el lletrat senyor Pere Grases Gonzàlez.
Segons es desprèn de l'apuntament el dia. 14 de novembre el processat, a l'Hospitalet, en el curs d'una discussió va pronunciar paraules
grolleres considerades injurioses a
l'Exèrcit i als seus oficials, pel qual
motiu va ésser detingut.
El Fiscal qualifica el fet com a
un delicte d'injúries a l'Exèrcit penat en el Codi de Justícia Milltar
i soRicitè. la pena d'un any de reclusió per a Francesc Raez
El defensor llegeix el seu informe
i rebat les acusacions del Ministeri
Fiscal 1 soH!cità la lliure absolució
del seu patrocinat.
El Tribunal es retirà a deliberar
en sessió secreta 1 dictà sentència
absolutòria, la qual, però, no serè.
ferma fins que l'aprovi l'Auditor de
la Divisió.

A FAVOR DE JOAN FER·
RER ALVAR EZ, SE CR ETA-~
RI DEL C. A. D. C. I.
Una representació de les entitats
Federació d'Empleats 1 tècnics de
Catalunya <F. E. T.>; Front Unlc
de Treballadors Mercantils, Sindicat
de la Dependència Mercantil; Carnbra del Viatjant, Corredor i Representant de Catalunya..i_ Associació
Ferretera.; La Unió Ultramarina;
Associació d'Empleats 1 Agents de
Duanes, Consignataris, Armadors i
Similars; Acció Professional social
de l'Agrupació de Comptables de
Catalunya, 1 Associació Genernl
d'Empleats d'Assegurances han visi·
tat l'Auditor militar senyor Ricard
Ferrer, I s'han interessat perquè es
procuri la llibertat provisional 0 la
presó atenuada del que fou secretari
del C. A. D. c. I. en el moment de
produir-se els fets d 'octubre Joan
Ferrer Alvarez, el qual es troba greu
a l'Hospital Clln1c. Per a recolzar la
petició, li lliuraren un certificat del
doctor Cuatrecases
L'Auditor acolll 'amb mol t d'int~
rès 1&. petició
·
MOVIMENT DE CAUS
ES
Tampoc ahir al migdia. no va rebre els ¡:rtodlstes l 'Auditor de la
Divisió. er mitjà. del seu secretari,

va !acUitar una nouHa estat aprovada Ja sentència.
recaiguda en consell de guerra con~
tra Josep Roses. S'ele\·en a plenari
les causes instruïdes contra Salvador Valls i Ricard Gil. Passa a. senyalament per a vista i fall la causa instruYda contra Antoni Sala. Es
sobreseguda la causa número 157 per
ésser desconeguts els autors dels fets
que motivaren la seva instrucció.
L'Auditor s'inhibeix a favor de la
jurisdicció ordinària de la causa instruïda contra Lleó Gewau. Final·
ment, s'arxiven les causes números
530, 481 i 423 de l'any passat 1 les
219, 184 1 226 d'enguany.»

11

desembarcat en una ili a d e J
Do decane's

VENIZELOS HA ABANDO· alts personatges revolucionaris que
N!'.T CR ETA, A BORD DEL porta a bord, calguessin a poder de
CREUER aAV EROFF»
la. nota governamental.
En la persecució de l'«Averot1>> pl'cAtenes, 12 <urgent>. - S'acaba de
rebre la notícia que els alts d1r1gents nen part també, segons s'acaba de
de la rebelUó cretense, amb Venl- saber, diversos hidroavions de l'aezelos al cap, han abandonat l'Uia, ronàutica naval heHènica. S'ignora
sl els hidroavions tenen ordres per 1:1
a bord del creuer rAverofb.
En tota l'illa de Creta ha quedat bombardejar el vaixell rebel sl no
restablert el règim normal i es tro- deté la seva marxa.
• • •
En els cercles informatius estran
Tampoc a la nit no pogueren veu- ben al seu lloc lea autoritats legal&
re els periodistes el senyor Auditor
per trobar-se aquest absent. A la
:·~····-~~~?~~*~;;;r:··-.::::·. ·!-).~.r·
Secretaria fou facil1tada una altra
,·::~~~
nota als periodistes en la qual es
diu:
«Han estat sobresegudes les cau.
ses instruïdes contra Cèsar Broto I
Marian Pujol. S'aproven les sentències dictades en consells de guerra
celebrats darrerament contra Benvingut Royo, Pius Marian Rodrfguez, Baldomer Vives i Lluís Martínez. L'Auditor s'inhibeix a favor de
la jurisdicció ordinària. en la causa
instruïda contra Francesc Porta.»
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SOTA LIESTAT DE GUERRA Venizelos, fugitiu de Creta a
· bord del creuer Averoff ha
La nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
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rebels retugiats a Bulgà
internats 1 Isolats en cam r 15a si!:Utn
centració. Ensems, el Go.fe lle con.
nes soHiclta que les autor~ t ll'~tte.
gares s'lncautin de les lm a s búí.
sumes de què són porte.d P<>rtarits
quals, en uns casos s6n ors, lea
dels assalts a~~ Bancs i PtO<iucte
procedents dels robatoris en alt.rea
a les Caixes mUltar s ¡ nav~esos
El Govem búlgar ha res
·
far.i tot el que pug-ui per ta~~ que
dre les esmento 'es peticions. aten,.
KA MENO S ATRIS
LA DERROTA A LA MUEI)(
CA D'AVIONS
AN.
Sofia, 12.
El general K
cap de les forces revoluciot~~\enos,
Macedònia, en una interviu haes &
que la derrota dels rebels era irn~t
nent, i ha afegit: «Els nostre¡¡.
forços per a derrocar Tsaldaris sl ~
segurar el règim
república est&f:.
perduts, almenys, per ara.»
""'~
Atribueix la derrota dels rebels
la manca d'artilleria pesada 1 A • •
vions.
\4.,.

,._

LA CAUSA PEL TI ROTE IG
DEL CLOT
Ha estat elevada a plenari la causa número 84, Instruïda pel capità
jutge senyor Aguado 1 que fa. referència al tiroteig que el dia 7 d'octubre sostingué un grup de revolucionaris contra la caserna de la guàrdia civil del carrer de les Navas de
Tolosa, al Clot. El nombre de processats en aquesta causa és de sis i
dos en rebeHia.
ELS FETS DE SANT PERE
DE RIBES
Dilluns estigué a Sitges 1 a Sant
Pere de Ribes el tinent coronel jutge senyor Angel Martínez Pefíalver,
acompanyat del seu secretari, i efectuà les dUigèncles de plenari en re.
lacló amb els fets succerts l'octubre
Les t ropes governamentals en marxa eap a el front de Macedònia per a reduir els rebels
passat a Sant Pere de Ribes. Foren
interrogats diversos testimonis 1 es
<Express-Foto)
realitzà una Inspecció ocular als llocs
dels fets, tot aclarint diversos ex- que havien estat empresonades per
gers d'Atenes es suposa que l'uAveUNA PROTESTA DE L'AM•
trems que apareixien un xic con- Venlzelos.
ro!f» es refugiarà a alguna illa del
fusos.
BAIXA DA ITA LIANA
Dodecanès per no atrevir-se a. inAtenes, 12. - El ministre italià
D'ORI GE N ANG L ES ES tentar el viatge fins Egipte o ItàLA CAUSA PELS FETS DE
a Atenes, aquest maU ha visitat el
CO NFIR MA LA NOT ICIA
lia.
MANR ESA
President
Tsaldarls, per tal d'espres.
Londres, 12. - Els serveis de la
PERO L'«AVEROFF>> ARR I· sar-U la seva protesta pel !et que
Avul anirà a Callús, per tal de British United Press confirmen que
BA AL DOD ECANES, ON quan les tropes del general Kondy·
continuar les dlllgències sumarials Venlzelos 1 la seva senyora han fugit
VENIZELOS HA DESEM· lis bombardejaren, ahir, la població
que s'Instrueixen pels fets ocorreguts a bord del creuer «Averofb,
en
comde Kavalla, alguns projectils van
BAR CAT
a Manresa el passat octubre, el tl- panyia dels caps de la revolta crener_:t coronel jutge senyor Martfnez tense, entre els quals figuren l'alAtenes, 12. - Es confirma que el caure damunt l'edlfl.ci on està lns·
tallat el Consolat d'Itàlia, 1 produl·
Penalver acompanyat del seu secre- mirall
Domestikas, l'ex-tnlnJstre d'Hi- creuer revolucionari «Giorgos Ave- ren greus danys.
tari. El nombre de processats en
ro!!» ha arribat aquesta tarda a
senda
Marls,
etc.
Les
personalitats
El President Tsa.ldarls presentà
aquesta. causa abasta la xifra de
venizellstes que han fugit en l'«Ave- l'illa de Kasos, al Dodecanès, que les seves excuses a l'Ambaixador d1·
cent quar,anta nou.
pertany a Itàlia.
ro!b són en nombre molt crescut.
tàll.a, i 11 digué que ordenaria que
A més de Venizelos, han fugit en s'obrís una lnformactó, per tal de
PER PEGAR UN GUARDIA
ELS VAI XELLS DE GUER· el creuer, l'almirall Domestlkas, l'ex- depurar les reponsabilitats que h1
Ha estat posat a disposició del
mlnlstre
d'Hisenda de Grècia Marts haguessin, i, a més, digué que seRA GOV ERNAMENTALS A
jutge m1lltar un paisA anomenat Joi moltes altres personalitats dest&- rien reparats tots eLs danys produits
LA
P
ERSECUC
IO
DE
L'ccA·
s;P Mànez, el qual bufetejà abans
al Consolat d'Itàlia a Kavalla.
cades de la revolució.
VER O FF»
d ahir, en un establiment del ParalEl creuer, després de desembarcar
Atenes,
12
(urgent).
Diversos
lel un guàrdia de seguretat que vesEL GO VERN GRE C DONA
vaixells de guerra del Govern nave- els fugitius, ha comunicat per T. s.
tia de paisà.
PER ACABA DA LA R E V~
guen a tota màquina per tal de per- F. amb la Drassana grega de Sal&LU CI O
mis per tal de d1r que es disposa a.
LA CA USA CONTRA EL SE· seguir el creuer rebel «Averoff>>, únic salpar novament amb rumb a l'eaAtenes, 12. - El Govern diu que,
vaixell
que
es
troba
encara
a
poder
NYOR J AUM E AI GU ADER
una vegada derrotats els rebels de
El comandant jutge Instructor se- dels revolucionaris, que l'utilitzen per mentada Drassana, on es posarà a Macedònia 1 Tràcia per les tropes
la dispcsicló del Govern Tsaldarls.
nyor Enric Blb!ano, ha elevat consul- a fugir a l'estranger.
del general Kondylls, es pot donar
Navegant normalment, !'«Avero!!»
ta a l'autoritat judicial per a elevar
EL GOV ER N GREC DEMA· per acabada. la revolució, ja que els
a plenari la causa que es segueix no ha de deixar-se atrapar per unipetits focus que encara hi poguesMAN A L'EXTRAD ICIO DEL sin
contra l'ex-alcalde de Barcelona se- tats menys ràpides, però existeixen
haver, estan mancats en absoGENERAL KA MENOS
nyor Jaume Aiguader.
Indicis que les seves màquines no
lut d'importància.
Atenes, 12. - El Govern grec s'ha
donen tot el seu rendiment.
Es declara, oficiosament que els
A DISPOSICI O DE L'AUDIEn els treballs de persecució de dirigit al de Sofia per tal de dema- caps de la revolució de l'nia de Cre..
TOR
l«Averofb, cooperen les autoritats nar-U l'extradició del general Kame- ta, abans d'abandonar-la, s'apodeLa policia ha posat a disposició de legitimes de Creta, que es troben de nos I altres caps rebels.
raren de tots els fons <rue hi havia
l'Auditor el detingut Llorenç Nadal nou als seus llocs des la fugida de
als Bancs de Candia 1 d'altres po.
Quixal, d'Arbeca, que fou detlnRUt la Ven!zelos a bord de l'«Averofb. Les
EL GENERAL REBEL PA• blacions, sense respectar els diPòmatinada d'ahir al carrer del Cid i esmentades autoritats comuniquen
NAKO T OP ULOS S'H A S UI· sits del públic.
al qual 11 fou ocupat un revòlver que el creuer rebel ha passat fa poS'ha restablert la plena autoritat
CI DAT
«Crucero» amb cinc càpsules. El de- ques hores el Cap Aforizmenos 1
del Govem d'Atenes a les illes de
Sofia, 12. - El general rebel Ke.- Chlos, Samos i Mytllene,
tingut ha passat a la Presó CeHular.
en les
s'ignora la direcció que porta.
menos ha donat la noticia que el quals, tots els representants del GoTota
l'atenció
pública
està
ara
congeneral Panakotopulos cap d'Estat vern Tsaldarls, que foren deposats
PER ROBATO RI D'EXPLO·
S IU S A L'ARBOS DEL P E· centrada en l'«Averoffll 1 es pot dir major del Quart Cos d~Exèrcit rebel pels venizellstes, han estat reinteque el fet més sensacional es produi- s 'ha suïcidat.
NEDES
' grats, novament, als seus llocs.
El capità jutge senyor Joaquim Es- ria sl el vaixell esmentat amb els
EL GENERAL PLAST IRAS
teller Mufioz anirà avui a l'Arbós del
VAI XE LLS RE BELS QUE
ARRIBA A MARSELLA
Penedès per tal d'instruir d1llgències
HAN
EST AT
ABANDO•
amb motiu de la causa que es seMarsella, 12. - Procedent d'ItàNATS
gueix pel robatori d'explosius del pol- fou Impossible realitzar el transbord lia, ha arribat el general Plastiras,
Atenes,
12. Els destructors
vori d'una pedrera d'aquella població de viatgers en l'enllaç d'Espanya 1 el qual s'ha tancat en un absolut mu- «Psarall 1 «Leo» 1 el submarf «Ne·
França.
tisme en ésser interrogat pels perio- reus», que s'havien adherit als reUnicament es despatxen bitllets distes arran dels esdeveniments de bels, han comunicat per T. s. H. a
ELS DET INGUTS PE LS I N·
CID ENTS DEL DIU ME NGE a l'Estació de França fins a Port- Grècia.
la base de Salamis, que havien es~t
bou
per no garantir el pas als trens
Han estat posats a disposició de
abandonats per tota la seva oficia·
l'autoritat militar els detinguts el francesos.
EL QUE S'ATR IBUEIX ALS l!tat.
L'exprés de Madrid arribà ahir al
Passat diumenge amb motiu dels InEl Govern ha ordenat que es fa·
F ILLS DE VENI ZE LOS
cidents ocorreguts a la sortida del mati a la nostra. ciutat amb dues
Paris, 12. - Ahir, a la nit, els dos cln càrrec dels esmentats vaixellS
mftlng celebrat al Gran Prlce. Els hores de retard a conseqüència d'ha- fUls
de Eleuteris Venizelos, que es els oficials de la Marina, que taren
detinguts són nou; tres d'ells fo- ver descarrilat un tren de mercadefets presoners per Venizelos a ereren detinguts a la sortida de l'es- ries entre Marsà 1 Falset, i la via troben a Paris, han manl!estat als ta i que han estat alliberats despréS
periodistes: «El nostre pare mantinmentat local i quatre ho foren acu- quedà interceptada.
la fugida dels caps revoluciona·
A Barcelona i els seus voltants el drà, sigui com sigui, la independèn- de
sats d'haver xiulat la guàrdia d'Asris.
salt a la Plaça d'Espanya 1 els al- temporal de vent va causar no pocs cia de l'illa de Creta i acudirà a la
Els
destructlrs i el submarf, amb
tres dos pel mateix fet al carrer de perjudicis, especialment a la barria- Societat de Nacions per tal que sl- els oficials que els comandin, s'ili•
da d'Horta.
Corts.
qui reconegut el nou Estat.»
corporaran seguidament a la base
Junt a l'anomenat «Poble EspaAquesta tarda, els periodistes no de Salamis.
nyol», en aquella barriada., és a dir han pogut parlar als fills del famós
al «Turó de la Peirall, el vent va estadista cretencs.
MAN IFESTACIONS
DEL
arrencar una trentena de pins.
GE NERAL KON DYLIS
A diverses torres foren arrancats
EL QUE DE MAN"' EL GO·
Serres tGrècia), 12. - El minl5nombrosos arbres fruiters; també ceVER N GREC AL GOVERN tre de la Guerra general Kon~!~·
diren moltes xemeneies i diverses
BUL GAR
ha concedit una 'entrevista, excJ...,.·
parets.
Sofia, 12. - El Govern grec per va, a un rorresponsal especial, en
mitjà del seu ministre a Sofia ha
demanat al Govern búlgar qué els
eACI\1-t> " '" oàSo -,,

___________*___________
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Continua e l
temporal a tot
Cata unya

~urant la nit del dilluns tornà a
deL'car-se sentir el temporal de Llevant a les nostres costes i va produir-se una gran maror que obligà
diverses embarcacions petites a refuglar·se a l'interior del port.
Les ones causaren o.lgunea destroces a les bar raques 1 casetes situades
Junt a la Platja. Al trenca-ones l'aigua passava Sobre el passeig central
superior 1 foren moltes les persones
qu1 durant el dia d'avui estigueren
a 'Escullera per tal de presenciar
e1 fantàstic efecte produ\t per les
ones en topar contra. les roques.
La motonau postal «Ciudad de
Barcelona» arribà ahir al maU amb
unes hores de retard degut al fet
de passar una penosa travessia.
El vaixell «Elcano» arribà a migdia
al nostre port després d'haver retardat la seva arribada algunes ho·
res degut al temporal.
A la. platja de Can Tunis, diverses embarcacions petites sofriren lmportants a.varies. Una d'elles fou
destroçada completament e n ésser
llen~a. pel mar contr.a la platja.
També algunes cases situades prop
del mar hagueren d'ésser abandona~es pels . seus habitants dava~t el
perill unmment que oferien d'esser
arrossegades per les ones.
Afortunadament, sembla que no
ban ocorregut desgràcies rrsonals.
Ent
Ce bè
re
r re 1 Perpiny va desencadenar-se
una .formidable tempesta de neu 1 per aquest motiu

Milers de ciutadans, reunltt • la pla ça Slntt.gma d'Atenes, segueixen amb
Creta I la Macedònia
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