EL TEMPS. - A catalunya el cel en general apareix serè I estl
gairebé cobert pel Gironès I La Selva I aeml·oobert pel Pollara, Urge·
llet, Alt Empordl I camp de Tarrasona. Predominen 111 venti del
N. 1 NW,. fluixos llevat la vall de Nllrla I l'Empordà on arrlbon a una
velocitat propera a uns 40 quilòmetres per hora. No l'han registrat
precipitacions durant les darreres 24 hores. - Gruix de la neu: 2.70
al Port de la Bonalgua; 10 om. a Ransoll I 8 om. a Angolaster.
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COMPANYS

LA SOLUCIO DE LA CRISI

__ Lenoux, que rebé ahir de S. f. o l'en~àrrec de formar Govern, iniciarà les gestions avui amb el cap de la C. E. D. A.
I

Guió del moment'Un dels aspectes que ha d'ins-

cacló dels esperits, fins a les que
afecten a la situació econòmica 1
financera, cada dia més delicada,
1 les de caràcter social relacionades
amb la producció i el treball 1 com a la
més culminant és lnevcusable reduir
progressivament l'atur obrer que tantea !amilies modestes té reduïdes a
la misèria, molt assenyaladament al
pals basc. Un Govern que amb tal
programa es constitueixi, sense exFa dos dies quo no podem publicar aquest uGuló>>, dos dies precisacloure cap d'aquests postulats 1 que
'
sigui apte per tal de realitzar-los,
111ent en els quals el comentar! resultava indispensable. No és nostra la
cuJpa. La Premsa de Madrid, en la. seva edlc!ó d'ahir, dlssabte, ha pogut
podrà comptar amb el nostre mo-amb
dest ajut L parlamentàriament
donar gairebé sens& excepció la seva opinió sobre l'lnteressantisssim 1
Palau el senyor Ferran de los la nostra co1laboracló.J
tar. El problema econòmic comú a
El senyor Cirilo del Río
El senyor Lerroux al aRios,
¡reu moment politlc. Esperem que els nostres diaris catalans puguin
en representació de la minoria
rots els partits, ha quedat en lloc
socialista, el qual sortf a les dotze
secundari, dificultant la seva soter·hO avui el millor 1 més clar possible. La diferència. no resultaria n1
Madrid, 30. - El senyor Cirllo dal
en punt del mati 1 !acllltè a la
Les despeses públiques han
Palau Nacional
exPlicable ni digna.. Per altra banda., els representants de les esquerres
Per «lzquierda Republi- lució.
Rfo, ha dit:
nota:
següent
la
Premsa
desproporcionat
increment
un
pres
republicanes 1 soclallstes han donat el seu parer a S. E. t el parer es fa
-He aconsellat a s. E. la !orJna.
1La. minoria parlamentària soeJa-a la realitat de la nostra. economia.
Madrid, 30. - A les deu menys llsta en examinar el greu moment
públlc. Els lectors el trobaran en la secció informativa corresponent. No
Barcia
senyor
el
cana»,
La parallt.zacló social va en aug- cló d'un Govern que pugui viure
NacioPalau
al
arribà.
minuts
cinc
aembla lògic, doncs. que la Premsa catalana d'esquerra, òrgan d'exten- nal el President de la República. polític actual, recorda com els !ets
ment; les fonts de riquesa estan no. amb les actuals Corts, la dissolució
han vingut a confirmar perills que
tablement disminuïdes; la desvalo- de les quals no crec procedent en
11$Slm.S sectors d'opinió, hagi de sUenciar el seu criteri davant el moment per tal de continuar les consultes.
aquests moments. i que t1ngul la
Madrid, 30. - A tres quarts d'una
ella assenyalà reiteradament en la
A les deu en punt estigué a Pa- nota. oficiosa, en la qual expressà el oorti el senyor August Barcia d'e- ració dels productes dels nostres major assistència. possible de torces
politic de la. vida de la Repúblle&. Amb més motiu quan ahir, per exem·
contripoder
el
1
general,
és
camps,
dimissionari,
Govern
del
cap
el
lau
als
pa.rlamentàrles per tal de realitlar
lliurà
i
consulta,
seva
la
vacuar
qual
del
seu criteri amb motiu de consulta
ple, podia. opl.n&r un dlart de Barcelona amb un article editorial
senyor ürroux. Passà a les habita~ en antériors crisis. En la. sttuació periodistes una nota en la qual re- butiu ha arribat al líinit del seu en el interior la labor de paclficació
creiem d'interès transcriure el següent paràgraf eloqUentfssim:
dolorós
en
tradueix
es
1
esgotament,
cians de S. E. sense fer manifesta· actual, la solució poUtlca no seria semelx la consulta evacuada davant
tradicional precisa. 1 resoldre f'ls
cSe comprenderà que bablamos objetlvamente, màs todavia que «El clons als periodistes, i a la sortida congruent amb la motivació de la S. E. prèviament aprovada amb f'l atur obrer 1 no presta atenció problemes d'ordre ]urldic plantejats
proaquests
a
Govern
ei
preferent
informadors:
als
digué
vot unànime del consell Nacional
J)ebate», pues & nosotros, dentro de nuestro ideario - lnconmovible ~ri~i, si s'f!'l('ar.rtgués de ronnar Go ·
pafs, i amb respecte a l'ordre ex~
blemes, seguiran en increment. 1 al
-He vingut per tal de despatxar
terior, aconsegueixi Wlif1car l'espe-nos tiene sln cuidada, en el fondo, que se entlendan o no, para gobernar, uns
pot.ser arribaran a ésser insolubles. rit
assumptes pendents, i aprofinacional.
tlementos adictos a un régi.m.en al que somos, y seremos, completamente tant la meva estada a. Palau el SeEl nou Govern haurà de tenir al
a.jenos ruera de lo que tmponen las leyes y el decoro de la. cludadanía;)>. nyor President de la República m'ha
immediaseu programa la ponència
El senyor Sànchez Rocompte dels termes en què es
Quan un dl&ri que ta aquestes curioses afirmacions pot permetre's donat
ta perquè les COrts dediquin les se~
desenrotllaren les consultes d'il.hir.
resel
aconseguir
a
actitv1tats
ves
el luxe d'opinar. creiem que a nosaltres ens serà factible, avui, expressar Quan acabin to~es tornarà perqUè
sor~P-ment de la vida. nacional, base
man
S. E. em doni compte del resultat.
també, encara que sigut molt per sobre, el nostre criteri.
indispensable per a la tranquiHitat
Sense dir res més abandonà. el
del pais. La situació d'Europa i del
• • •
Madrid, 30. ...- El senyor Fellp
Patim Nacional el senyor Lerroux.
món, obliguen també al !3overn a Sànchez
El nostre criteri... Potser podríem centra.r·lo en una sola frase.
després de realitpreocupar-se fondament de la nos~ zada la Roman
ha facilitat una
Aquesta: pensem el qué pensàvem, reforçat el nostre criteri per noves
tra posició especial a fi d'eVitar que nota que consulta.
diu:
els esdeveniments el puguin agafar
raons, durant lea jornades d'octubre, en una de les quals - el dia 4 per la procausada
crisi
«Aquesta.
desprevingut.
es constitui el Govern que ha dimitit.
poota d'Indult obtinguda per majoDavant aquests greus problemes ria de vots del partit radical en el
Però bé caldrà que examinem somerament la gestió realitzada pel
l'opinió reclama que es !orml 1m Govern dlm1ssionarl, ha d'estimar'!'
Govern radtcal-cedista~agrari que es constituí a la vigUia d'una commoGovern que doni la sensació que és se com a un primer pas al ca.mi
ció revolucionària. Que aquesta no ocasionà. sorpresa al nou minlsteri. ho
declslu, sense interinitats pertorba- la concòrdia civil. En conseqüència
dores que esterlli~n la seva actua- la solució d'aquella ha d'estar .tn.s.
demostra la següent afirmació, continguda en la IRelació oficial» dels
El senyor Cambó, per
auccessos d'octubre: IEl Gobierno sabfa que su sola constitución 1ba a.
ció. Els membres més destacats dels pirada fonamentalment en el pro.
partits, no tlndran dret a re!uglr Pòsit d'avançar amb decisió en .t&
provocar el estallldo revolucionaria».
la prestació personal que aquest mateixa ruta de pau. A aquest n.
la Lliga
Missió d'aquell Govern era - segons prometences reiterades per part
greu moment per ~;~. la vida de la l'exercici d'una polltica vigorosa. d&
de tots els líders del partits que hi 'aportaven la seva coHaboracló - paPàtria, ae'la ex.tgeix. La forma en què restabllment de la llei en tots ela
me~.5
onze
les
A
30.
Madrid,
e!lta.n constttuYdes les Corts diuen ordres de la Vida nacional, ha de
cificar els esperits, restablir l'equilibri de l'economia nacional que es deià.
cihc nffñuts dèl mati acudi a. P&Uful
ben clar la. composició que el nou serVir d'estímul a les forces politira·
i
eficàcia.
donar
cbienni»;
havia estat destroçada pels governs del
el cap de la Lliga, senyor FranceSc"
1 socials del país en la seva
Govern ha de tenir. Una coalició de ques
pidesa a la labor parlamentària.; confeccionar uns nous Pressupostos ni- Cambó, el qual romangué deu- Jri1!
major part, per tal de reintegrar-se
mala
constitueixi
centre
1
dretes
entrar en la legalitat republicana.
vella.ts i «racionals»; resoldre el problema de l'atur forçós¡ restablir les nuts evacuant la seva consulta afub.,..
joria parlamentària. Això ha d'és- oCrides
President. En sortir facilità ala
d'aquesta fudole, per crida
ser base per a la. seva formació, del
¡aranties constitucionals; legalitzar ràpidament, d'acord amb la Consti- el
periodlstes la nota següent :
que es !orml, sols pot
amb un programa. nún1m prèvia· fer-seGovern
sesten JIM.III. -._... el ntler6fon en IOt'tlr de patau clet1Mtl
tució, la situació de Catalunya. Segons !rase brillant del senyor Lerroux
«Entenc que ha de formar-se un
aquells partits republlper
periodistes
als
nota
la
donar
cte
represenuna
amb
1
acceptat
ment
cans que no foren belllgerants en la
dAvant de les Corts. amb la seva constitució 1 amb tots aquests propò- Govern que tingui la màxima auto(Express Foto)
tació proporcional les forces que ~s recent llu1ta 1 que per aquest carni
ritat perquè sigui un instrument de
alts, el nou govern es disposava a «continuar la gloriosa història d'Espa. pacüicacló
presidintParlament,
el
en
formen
1 estimo que les carac- ftm als qui, pertidaris de l'aplica- 1 de la minoria parlamentària de
estan en condicions de prestar amb
lo un cap amb màxlma autoritat tota ef1càcia tan importants serveis
llya».
terístiques indicades no són incom~ ció de la pena de mort, inevitable~ «lzquierda Republicana»:
en
actuació
seva
la
en
demostrada
Creiem
Davant
apuntats?
contrari.
deixem
el
tot
que
sinó
patibles,
Ha estat resolt algun dels problemes
ment haurien de portar a una ma·
«Govern de concentració republi- les actuals Corts. A1xi constituït, nacionals. Els altres partits republicans que no puguin en les actualS
oonvenient limitar-nos a formular la pregunta. Que el lector se serveixi la sit.uació internacional, l'accentua- jor angoixa la consciència pública. cana format per partits que no tin- amb
labor intensa en el Parlament, circumstàncies venir a integrar el
preoles
1
econòmica
crisi
la
de
ció
contestar-la ell mateix. Cada Jornada d'aquestes mesades que van del 7 cupacions d 'ordre monetària, crec Pel contrari una era d'aquietament, gUin responsabilitat en la politic:t es podria. arribar a la data oportuna nou
Govern, estaran moral 1 pollti·
de rancúnies 1 exercicis de dret seguida des del mes d'octubre, ple
d'octubre de l'any passat al 29 de març d'enguany, equival a un element que és d'Urgent necessitat que E'S constitucional 1 pau eJvil, impossi- restabliment de la normalitat cons· per tal d'acordar la revisió consU- cament obligats sota la seva pròpia
més de judlcl per arribar a una conclusió categòrica quant a la gestió constitueixi un Govern que lliuri el ble amb pa'ftitS que tinguin per sig- tituclonal amb la legalitat republi- tuclonal, 1 es donaria satisfacció a responsab1litat a no entorpir una
país de la depriment conVicció que ne la crueltat i per norma de la. se- cana i preparació amb temps per a l'jlllhel de la majoria dels espa-del govern dimissionari.
l'ordre 1 la pau sols es manté a pre- va -activitat l'a!a:uy persecutori, exi· la propaganda dels partits d'una nyols.»
(Passa a la pàg. 7)
Moltes suggestions porta. a la nostra ploma aquesta bora política cari en règim d'excepció.»
geix a judici de la minoria socialis- consulta lliure al cos electoral.»
Un periodista ll preguntà si creia ta, un Govern d'àmplia concentració
d'avui, que s'ha trencat en topar amb el dramàtic simbolisme de la Vida
que la crisi seria laboriosa, 1 el se- republicana que faci renèixer en
d'Un home. Caldrà., però, deixar-les per a ocasió més propicia.
L'independent Chapanyor Cambó respongué que s1 no reintegrar-se ell a la Constitució,
quedava resolta avui tindria. una les garanties jurid.iques polítiques 1
Lerroux ha rebut l'encàrrec de formar govern. ¿Com? ¿Amb qui? llarga tramitació.
socialistes, un Govern que permeti
retornar al si dels partits, SindicaLs
Caldrà observar atentament el curs de les seves gestions. De moment
Corporacions públiques, els seus
1
El senyor Santaló, per òrgans
l'òrgan perlodistic de la CEDA reclama que el nou govern ha de pondeMadrid, 30. - En a.z.4\0ilot 1a. seva
legitimst oferint a tots posLa complexa t delicadtssima situació a què ha arribat la porar-se políticament sobre la base de la proporció parlamentària. I afesibilitat de lliure actuació legal, un consulta el senyor Chapaprieta !alítica espanyola exigeii' el ioc net per part de tothom. S'ha perdut
Govern que faci possible la depu- c111tà la nota següent:
l'Esquerra
geix: «Per als partits governamentals de la dreta la crisi d'ahir represen·
«Els diputats de la minoria. repu. molt de temps enmig de confusions, 1 és l'hora de la claredat Han
ració de les responsabilitats contreto. el final d'una etapa.». De I'Xl&nera. que la CEDA - 1 cal no perdre-la
tes P.er autoritats, que en les seves blicana independent, no accepten d'ésser clars els propòsits I els fets. Han d'ésser clares les. actide
quarts
dos
A
30.
Madrid,
de vista. com a punt neuràlgic del problema a resoldre - considera que dotze arribà a Palau el senyor San- ternbles disbauxes han arribat a. cap partl.t, opinen:
a) Que per ara no està indi· tuds f les decisions d'homes i partits.
ba finit una etapa. i que cal començar-ne una altra. tCom? Amb un go- taló, en representació de l'ESquerra considerar de justicia la venjança,
Entre els mals que va portar el 19 de novembre del 1933 el
la dissolució· de les COrts.
cada
sila
davant
que
fi
en
Govern
un
vern la fonna.ció del qual correspongui a la proporció de les minories el qual va. romandre a la Cambra
b) Que ha.n de portar al Par- pitjor és l'haver infantat una Cambra ambigua i uns Governs' de
presidencial un quart d'hora. A !a tuaciO internaciOnal o!ereix1 Wl mí~
parlamentàries, la més nombrosa. de les quals és la. de la CEDA.
n1m de garanties a tota. l'Espanya lament per a. la seVa resolució im· barreja més que de coalició. A hores d'ara hi ha massa gent que
sortida digué als periodistes:
mediata en la mesura d'allò possiAquesta sembla ésser la posició. Ara bé: ¿pot Lerroux formar un go--El criteri de la minoria és idèn- republicana.»
ble, problemes tan aguts com els no se sap ben bé st és republicana o monàrquica, si és demòcrata
vern en el qual no tingui majoria.? tPot tornar a. governar amb els qui tic al d'ahir i al d'abans d'ahir.
de treball, revaloració de la riquesa o dictatorial, si és autonomista o centraltsta, si és parttdària de
pels
Maura,
senyor
El
han votat contra l'indult de Gonzàlez Peña i dimiteiXen quan es troben Considerant que hi ha. una tncom~
i pressupost.
patibilitat d'ordte amb la !unció
reformes o del rigid vel! règim de la propiee) Que amb tal programa ha de la polttica social de
en minoria? Per altra banda: ¿pot lliurar-se el Poder a la CEDA? I, en- executiva del Govern per part d'aconstituir-se el Govern que sumi el tat privada. Els principis, els programes i les tendències han
cara més, si cal atendre's estrictament a. les possibilitats parlamentà- quells grups que no anaren a la
conservadors
major nombre d'assistències a la caigut en una contusió caòtica. I la contusió de les esferes parries, i no h1 ha altra solució, pot Lerroux, ara, apartar·se. negar·se a consulta electoral amb caràcter reCambra i que realitzi una política lamentdries i governamentals s'ha encomanat a la Premsa i dà·
situació
la
de
vista
en
i
publicà.,
Madrid, 30. - El senyor Miquel de concòrdia 1 de pacificació dels
coHaborar, o a presidir, o a recolzar, o el que sigut. amb aquelles torces actual, el punt concret 1 positiu de
duc a extensos sectors de l'opinió pública.
polítiques que entraren a la República i al Poder amb el seu aval? tSe- la consulta ha estat aconsellar a Maura. pels comervadors arribà a. esperits.»
Pa·
Dins un ambient tèrbol no és possible la vida sana. Que lluia
mati,
del
dotze
de
quarts
tres
el
nota.
la
facilitar
de
DespréS
per
rla possible ara, quan moltes coses ja no tenen remei, rentar·se les mans S. E. la dissolució de les Corts
lau, sortf a les 12'25 1 lliurà als pe- senyor Chapaprieta. expressà la seva. tin els partits, que s'enfrontin els idearis, que es discuteixin totes
ll\
1
manifesta
ineficàcia
seva.
la
1 quedar-se a casa?
la següent nota:
creença que aquesta. tarda hi hauria
formació d'un Govern republicà que riodistes
«La minoria republicano-corserva-- encàrrec de formar Govern, ja que les qüestions politiques, socials, econòmiques; però que cadascú
Ens limitem a preguntar. El moment és massa greu i el !utur prou assenti en ordre a. la doctrina i a la
conscient de la gravetat del la tramitació de la crisi anava rà- se situ~. parli i actuï clarament i netament.
incert perquè haguem d'entretenir-nos en un joc de pronòstics. Però conducta els postulats del 14 d'a- dora
des del punt de vista. in- pida.
moment,
Només amb la condició del joc net es pot saber la torça resaquests aspectes de la crisl, mereixen ésser considerats 1 meditats. bril i la ràpida restauració de les ternacional i de ·ta situació del pa.is,
Sc 11 preguntà si seria encarregat pectiva dels diversos elements en pugna.
Només amb aquesta
republicanes.
essències
formació
la
E.
S.
a
aconsellat
sima
ha
veuen
es
que
però
Aquests i altres, en els quals no podem entrar
el senyor LErroux, 1 contestà:
material de la
resultat
el
admès
generalment
ésser
pot
condició
perampli
suficient
el
Govern
d'un
entredeixa.
-El President nd' ho
Ple vista, sense necessitat nl d'apunta.r·los de manera explicita.
El senyor de los Ríos, què aconsegueixi la pau entre els veure, però probablement serà el se- partida entaulada. Només per la claredat serd ¡Josstble la salut
espanyols i retorni a. Espanya la ple- nyor Lerroux l'encarregat de !or- de la República.
Els nostres lectors hauran de fer-se càrrec de la falta de precisió
na normalitat constitucional i pugui mar Govern.
•
socialista
minoria
la
per
afrontar amb l'autoritat indispendel que diem. No és nostra. la culpa. Com no ho és la de Ja prevista La segona República espanyola ·és filla, més que de res, del
sable el desenrotllament a la nació
l dramàtica - trajectòria dels fets que vénen succeint-se en la vida pa.
El senyor Abili Carderon gran corrent popular que s'alçd contra la monarquia i que féu
Madrid, 30. - Moments després d'Una fecunda tranqulllitat interior,
llUca. de la República.
sortir el senyor Santaló, e.rr!bè al mateix temps que una seguretat
oo
sentir la seva acció en el terreny rnoral més que en ez material
1 un autèntic prestigi exterior.»
Al seu dia, caldrà demanar comptes de tot. Avui, en consignar la
Madrid, 30. - El senyor AbUl Es verament l'esperit el qui mena el món, com va dir Maurice Bar:
nostra fe de sempre en la vitalitat del règim - superior a. totes les deCalderon després d'evacuar la seva rés. Els sentiments del poble determinaren la gran pressió que
El senyor Horn, pels consulta facilità la següent nota:
bilitats - consignem una vegada més la nostra !e en el poble. I el per
«He expressat a S. E. senyor Pre- enderrocd el castell de la monarquia I que paralttzd la reacció del8
ble és el del 14 d'abril.
sident de la República la gratitud Interessos amenaçats. El poble del 14 d'abril no era un poble en
nacionalistes bascos
dels diputats de la minoria inde- armes. Era un poble que havia aconseguit una pressió de voluntat
pendent i molt especialment la meFa referència a expedients sobre reMadrid, 30. - A dos quarts d'una va. per l'honor que m'ha dispensat moralment irresistible. Tothom vela clarament allò que el poble
EU FO RIA
clamacions per suposats excessos en
abandonà la Cambra presidencial en cridar-me a consulta amb motiu volia, i tothom es troM davant els dos termes de l'alternativa
l'aplicació de les tarifes d'impostos.
un representant dels nacionalistes de la crisi ministerial.
d'aquell moment històric: posar-se al costat del poble, o apartarAmb tota lleialtat he exposat els se deL cami per on avançava · com un torrent en creixença la
Els expedients, segons el senyor Pic,
bascoo,,_ el qual tambà !acllltè als
judici,
meu
Al
vista.
de
punts
meus
nota:
segUent
la
periOQ.l!:ites
representen una quantitat o.ixi com
«He tingut l'honor d'expc.sa.r a l'interes primordial en aquests mo- voluntat dels ciutadans.
de cinc milions cent mil pessetes, 1
S. E. el criteri que hem format des ments, pel bé d'Espanya., és la cones vénen arrossegant d'ençà l'any
. En aQuez,z.a h_ora de since;ttat, els jugadors d'avantatge, elt
del punt de Vista de la nostra mi- tinuació de les actuals Corts, elegi~ pohticaires d tntnga i de m.a mobra, els professionals de l'habilital
1928 i n'hi ha de !ins el 1933.
noria. en ordre a la situació actual, des amb una autoritat com no co-Cal veure de qui és la responsaespecialment en alió que es refereix n nec una. altra major en la meva i .els ~stuts desbordats van haver de r enunciar a les petites com~
bilitat -diu-. He orldat els caps, i
la circumscrlpdó representada per llarga vida parlamentària.. La seva bmac.•ons I a les grosses aventure~. Calia guanyar o perdre, lluitar
amb el delegat d'Hisenda hem asseaquella. Forçosament ha.Via. de ma~ dissoluc:ió prematura seria altament o. res¡gnar-se. I calta jugar net. D aquella netedat d'esperit i d'amnyalat una data. fixa per à deixar
Important reunió amb
ni!estar que la reconstitució del O<r perniciosa i agreujaria els problemes
els expedients acabats. Al meu en·
vern seria convenient a base que que estan plantejats amb una inten· bumt imposada per la passió del poble en vingué la clara joma/J.a
el senyor Albornoz
tendre -afegeix el senyor Pic-, això
refiexl els prooòs1ts d'actuar impor- sitat poques vegades coneguda. El del 14 d'abril, en la qual les banderes de llibertat esclataren com
s'ha anat retardant perquè ho tan
Madrid, 30. - Aquest mati han tant menys el predomini d'uns o Parlament ha. demostrat el seu sen- esclaten les flors.
tal
per
presa
tenien
no
i
temporers
ni
UN GRAN PROJECTE MES: d'aixi prolongar-se la feina. Ja ho estat a la Presó Model l'ex-alcalde altres dels seus components, que tit governamental no obstruint
Pi i Sunyer el la seva decisió de resoldre ela pro. dificultant la labor dels Governs 1
senyor
Barcelona,
de
PUJA 35.000.000 PESSETES veurem.
Fa mes?s que la República viu malaltissa entre boires, daqual ha conferenciat amb el senyor blemes vitals. Un d'ells és el de no en diverses ocasions s'ha. provat qu~
Lluís Companys fins que les perso- ofegar el ressorgiment del sentit au- existien punts de coincidència. per vant un paU<atgè polttic que s'esfuma I dins un ambient d'incerAhir ar mrgdia, er senyor Pic t Lleg1·u LA HUMA NI TAT nes
que acostumen anar-hi cada dia tonomista en la politica general. A a una labor fructífera, amb elements titud agitat per meteors i alarmat de tant en tant per sotragaPon, va honorar els periodistes amb
d'aiXò s'imposa que procedeixi suficients a la Cambra per tal d'a~
Però, deixem que el senyor Pic ban penetrat al lloc que ocupaven part
una. entrevista. Els va venir de nou
des. Lt convenia, doncs, una crisi. una bona crisi salvadora
a la reposició dels Ajuntaments na~ provar les lleis.
J>erquè ja feia dies que no tenia res ens exposi un nou gran projecte d'a.· les dues personalitats catalanes.
La revolució del 6 d'octubre, la
L~s c~sis ministerials, quan es plantegen i es resolen. amb
decreti el restablisufragi,
del
cuts
cap
el
Presó
la.
a
ta.mbé
estat
Ha
Per dJr-los. D'ençà que es va aclarir quells que han de deixar rastre a la
ment de la normalitat comtitucio- més greu que ha conegut la geneQue el senyor alcalde governatiu te- ciutat. Es tracta d'un Escorxador de la minoria de l'Esquerra, senyor nal en aquelles comarques on en- ració present, en la qual units els sincentat • amb claredat, no tan cap mal a un pals. Les crlsi8
~a una debilltat a. perdonar mul~ nou. La. cosa s'ho val i Barcelona. la Santaló, el qual després de parlar cara no hi és, sense que res ho jus- elements que propugnaven per la ~tmstenals han de servir per a adaptar els Governs a les necesamb el senyor Companys ha. mar- tifiquí, com no sigui una preocupa- desintegració de l'Estat, amb les S'I.tats de cada hora. tot atenent les necessitats constants Ha
, 3 als propietaris. En un altre lloc neces3lta.
-M'han portat els resultats del xat amb el senyor Pi i Sunyer al ció centralista; convoqui ràpida- torces anàrquiques i extremistes del de servir per, a destriar els termes dels problemes i per a tacilt~
d aquesta mateixa edició ja fem
notar ('Om el senyor Pic, que té tan- concurs de terrenys situats a banda domicili del senyor Albornoz. Les ment a eleccions municipals 1 de les partit socialista. produi una inten·
tts atencions amb eLs propietaris, i banda de la ciutat -diu-. Uns a. tres personalitats han sostingut un Diputacions, amb llet o sense llei sa commoció i uns greus danys, que tar, er•. torn d aquests problemes, l'adopció de posicions definides_
ra al dret quan es tracta de fer la banda d'allà del Llobregat, 1 els ampli canvi d'impressions sobre el electoral nova perquè la Uegalitat obliguen el Govern que es !orml a. Han d ésser un filtre per a clarificar les situacions polltiques ¡
r~ar mulles als llog:lters que posen altres a. l'altra banda. del Besós. Veu- moment polítio, en el que es r efereix no perduri; reprengui la tramitació prendre com a primer deure l'evi- un react¡u per a suscitàr la manifestació de la voluntat popular
L~~t' als balcons, o espolsen catifes. rem els que reuneixin millors con- a Madrid 1 Barcelona, 1 han tingut de l'Estatut basc 1 tanqui el periode tar que pugui tornar a presentar-se
Una crist plantejada sincerament 1 resolta clarament ser ve.;;
n0 Ima per aquests desgra0ia.ts que dicions. Es tracte. de fer un «Mata- una completa coincidència en l'apre- transitori i reintegrament a.l seu vi~ conflicte semblant. Haurà de proce~
gor el de Catalunya; acomet! sense dir-se amb serenitat, amb prudèn- sempre la causa democrdtica, fins quan contraria les aspiracions
fi ttingutn propietats per a formar derm> digne de B9.rcelona. El pro-- ciació de la solució dels problemes.
El senyor Santaló ha marxat descans la resolució de les greus 1 cia, amb tota l'energia dintre de la de sectors determinats. Hi ha Governs de moltes menes. Però quan
Par de la Cambra Oficial de la jec te costarà. uns 35 milions. La die{0Pietat Urbana! Què h1 farem· és ficultat està a saber de quina. ma- aquesta nit a Ba.rcélona, 1 dimarts apressades qüestions que queden a llei per tal de tornar la tranquiHl- se sap ben bé què és un Govern i on va, partidaris i adversari&
nera ho farem. De sistemes n'hi ha cas d'estar resolta. la crisi empren- l'anim de tots, des de les que impli- tat a l'opinió pública, que es veu poden situar-se noblement en el lloc que els pertoca. Avui, només
'
Paradls dels escollits!
Vt~; senyor Pic començà la seva con- tres: Un, el prlmer, és el que ba drà. el Viatge a la capital catalana el quen la reparació, a les que no s'ha- preocupada amb la temença que
gi aconseguit ja, injustícies comeses pugui repetir-se si l'acció eficaç del u~a solució clara o franca és capaç de tornar la salut a la Re · •
doc a presentant als periodistes uns adoptat l'Ajuntament de Madt1d; diputat federal senyor Marial.
El senyor Pi i Suny~r probable- a lR primera etapa de la República, Govem no procedeix amb la dlll- bhca, a aquesta República que molt aviat. tard quatre anys,
pu
trac~ents, dels quals donem un ex- ~ fer un concurs, àdlmc entre estran~
ment marxarà a Barcelona dimarts i la regularització de les relacions gència deguda.
en una nota. que va en un
alt
Exlste!x aVUI un pro!und malesentre l'Esglêsia i l'Estat i la pacifi(Passa a la pàg. 1) vinent.
re lloc d'aquest mateix número.
A. ROVIRA I VIRGILI

Espero aconseguir avui el meu
propòsit - afirmà Lerroux, En
el cas contrari, declinaré l'encarrec que se m'ha confiat

=========== = pirar

la solució - diu la nota
LA NOSTRA FE oficial - és la continuïtat en la
Iab or u' t ¡'I de Ies o rts a et u a Is
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PI I SUNYER I SANTALO
VISITAREN EL SENYOR COMPANYS I ELS CONSELLERS

El
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els temporers
els banquers
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COMERÇ .I AGRICULTURA
LLOTJA

MERUAT DE
PREUS
FARINES
Aragó ........................
~6
CastellA (corrent) ......
ó4
Id.
(extra) ......
~~
Força ........................
~¡
Lo,cnl, <:9~ent ·~~-.......
'J
rd~·m extta. ......";'........
u
J:tégtó ........................
e~
Preu' en ¡¡tes. els 100 QUilos.

DESPULLES
Segones .................... ·
2S6~o
Terceres ..... .. •.. •.. .. .. .. ..
20 6~
Quartes .............. " .... .
19 5t
Núm. 3 ... .. .. ...... .... .. ..
2S
Núm. 4 .....................
~'
Preus en ¡¡tes. els 60 QUilos.

I

Arago ••••••••••••••••••••••••

04.11

I dem
(crulxer).
Mancha .....................
Navarra .....................

5(;

60
50

Urgell ,,, 4 , . . •••••••••••••••••

aL

Penedès •••••.•••••••••.••••.

l 15

~

tJO

b1

64

OranJn ...................... .
Selecta .................... ..
Tl'CUCO.t .................... .
Farloa d'arròs .......... ..

/0

65

48

62

MONGETES
Castella (corrent) .... ..
Idem (selecta) .......... .
Est.ro.u¡erea ••••••••••.••••

Mallorca ..:............... ..

Prat .......................... .

:València .................. ..
CIGRONS

~...,.... ;:::::::::::::::::
1

~.................

! ::::::::::::::;:::

l

n~Dt , MORESC I CIVADES
Civada Extremadura ...
I dem Mancba .......... ..
Moresc Plata, dlspon .. ..
Idem pals ................ ..
Ordi¡ Ur¡¡cU ........... a.. .
Esca ola. Andalusia .. ..

1:tli

Floret ....................., ••.

_.

2!1
28

ss

85

45
42

ns 5;,
51

..Jt~~IN OSES

ARROSSOS
Bomba .................... .
Idcm Calaspar ......... ..
Bell-llOO O.............. ..

1··""ft

l!O

18
Menuts ¡¡rlms ........... ,
6~
Segonet .....................
1/ 60 18
Segó .. ... .... .. .. •.... .. . .. ..
18
1d 60
Preus en rals la Quartera de 70 utres

Preus ,,o ptes. els 100 Quilos.

' •~d

~

I

BLATS

~~;:~~<iütà:"<'corrcò'ti:

PREUS

~~~

Jg
~

~

Mar;oo ...::::::::::::::::::

MexiCD.Il.l ...................
li.A.
Paloua .......................
~~
Saue ....,...... ..............
Preus en ¡¡tes. els 100 quilos.

1011

BO
~

l'aves AOOaiUSia """"'
Idem Extremadura .... .
I dem Mallorca .......... ..
Favons Andalusia .... ..
!dem Extremadura ... ..
Veces Andalusia ........ .
!dem estrangeres ...... .
Er!! pals ................... ..
I dem cs~ran¡era ....... ..
Oulxes ...................... .
Pêsols estrangers ...... ..
Idem pals ................. .
Uentllles Andalusia .. .
ldem Salamanca ...... ..

~~

4S

44
45

4U

4050
42 50

42 50

44
95
1011 15

100

I I

PALLA I ALFALS
Al!ala 1.• ..................
o
Aitals ~.• ..................
6
Palla d'Urgell ............
2 61.
Idem curta ......,........
s 61i
Preus en ptes. els 40 QuUos.
GARROFES

..

1

16
45

43

= ~~~0· ~~~~~.:::::::::::
c.5

44
44

:

Mallo!rca ....................
~~ :;
Mata era, ne¡ra .........
80
VRioJa ..........................
83
na.roç, negra .......... ..
Preus ro rals els 42 QUilOS.

8
4

~ gg
211
J;25C
sa 50

En general el mercat encalmat i fins ara no s'adonen en la forma de
revaloració dels blats. En anar a posar en pràctica la segona fórmula,
ràpidament ja va ocasionar una victima que fou la dimissió del governador del Banc Exterior d'Espanya i, per le3 impressions que es poden recollir pel mercat, no sembla pas que s'lla¡! donat el remei adequat.
En aquests moments es pot dir que la revaloració dels preus del blat
ês un mite i que seguim igual que estàvem amb blat econòmic 1 pa car,
gràcies a les grans capacitats governamentals.
Les farines solament amb operacions per al consum i sense variaclons en els preus.
Les despulles es troben encalmades, però com que hi ha poques existències, els preus segueixen sostinguts. Ara, sl en un moment donat les
tàbriques de farines comencessin a moldre de ferm, no b1 ha dubte que
podria esdevenir una devallada.
El moresc més aviat molt encalmat i amb cap perspectiva de reviscolament.
Els ordis i les civades sostingudes.
Els arrossos segueixen el seu normal carni sense cap entrebanc. Es
fan operacions per al consum, la qual cosa, com ja vàrem dir en una
crònica anterior, el consum d'aquest gra sembla que està propens a l'aument.
Cigrons. mongetes i lleguminoses més aviat amb tendència fluixa.
Es fan poques transaccions i amb mercat quelcom sostingut.
La tònica general és de poc negoci 1 paralització o estancament en
els preus 1 tendència quelcom fluixa.

MERCAT D'OLIS
Segueix quelcom fluix el nostre mercat d'olis. Aquesta setmana el
lllstl de magatzemistes d'oli d'aquesta plaça ~glatra un petit descens
tant en ela oliS d'ohva com amb oliS de llmosa.
Ens trobem en uns moments que les mesures preses foren tardanes 1,
per tant, no s'han pogut posar en pràctica a no ésser que s'hagués volgut
anar a un veritable desmoronament, la qual cosa hauria portat un pit;.
Jor malestar en el mercat d'oliS.
Els negocis que es fan en aquests moments són llmltats i el que es
pot fer és prendre posicions per a la temporada o collita propera. No
bl ha més remei que esperar.
En la nostra crònica anterior ja fèiem constar que es notava una
tendència de fluixedat en tots els mercats internacionals d 'olis. No haviem d'ésser nosaltres una excepció.
Les operacions en el nostre mercat no es fan més que per al ç,on.
~;um.

PREUS A L' ENGROS -

OLIS D'OLIVJ!o

Corrent, 166.
Superior, 173.
Fi, 192'00.

Extra, 205.
Preus per 100 qullos.
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: Oli andalús, 2 vagons; 1dem., pafs, 9 vagons,
Port: Oll andalús, 560 bidons; ídem., pals, 56 bidons.
Camions: OU pals, 38 bidons.

Color
Color
Preus
Baixa

OLIS DE PINYOL
(Sense envàs)
verd, de primera, a 126; de segona, de 120 a 122,
groc, de primera, Aragó, a 140.
per 100 quilos.
acidesa., 128/ 130 ptes. els 100 quilos estació Barcelona.

OLIS DE LLINOSA
Cru <sense envàs>, a 150.
Cuit, a 160.
Incolor, a 175.
Preus per 100 quilos.

MERCAT DE VINS
El nostre mercat en el dia d'ahir ja que la nova va venir de sorpresa 1 també degut a la premura del temps, no s'llavia !et càrrec del
Decret Slitlat sobre els alcohols en el precis moment de la crisi.
En tot el mercat es creia que si no fos per les grans existències d'aquest suc que estava en l'actualitat emmagatzemat. creien que la revaloració fóra un fet.
No estan faltats de raó els que això manifesten ja que paralitzant
la fabricació d'alcohol de brisa hi hauria un consum molt més important
per a la fabricació de l'alcohol vinlc.
Ara, com que això toca interessos molt divergents, creiem que quan
es port! a les Corts no b1 hagi múltiples queixes d'interessos més o menys
creats i que hi pugui haver alguna modificació.
Al mercat es fan poques transaccions 1 els magatzems estan proveïita, sense poder donar sortida adequada a tan preciat suc.
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE·
LLER DEL COLLITER
Penedès, blanc, 1'65; td., negre, 1'75; 1d., rosat, 1'65.
Camp de Tarragona, blanc, 1'85; fd., negre, 2'00; fd., rosat, 1'85.
Conca de Barberà, blanc, 1'50; rosat, 1'50.
Priorat, negre, 2'50.
Vilanova i la Geltrú, negre, 1"70.
Igualada, blanc, 1'65; negre, 1'65.
Martorell, blanc, 1'80; negre, 1'85.
Aragó, negre, 2'20.
Mancha, blanc, 1'70.
Mistela, blanca, 2'90; ld., negra, 3.
Moscatell, 3'90.

da Municipal de Barcelona, sota la
direcció del mestre Joan Lamote de
Grignon.
12. Senyals horariS. Continuació
del concerta
13. Programa de discos variats.
13'55. Secció clnematografica.
14. Actualitats teatrals i musicals.
15. Sessió radiobcnè!ica.. Discos
escoll1ts.
16. Programa de discos.
18. Orquestra. de Ràdio Barcelona. «El lleó» (marxa>. H. E. Smith;
«Tanhauser» (selecció), R. Wagner;
«Zambra», E. Granados; <tSerenata»,
A. d'Ambrosio.
18'30. Emissió a. càrrec del tenor
Antoni F. C:lvallere. «L'oreneta», E.
Morera»; <tCançó de traginers», F.
Longàs; (Encarnitmo (cançó), lletra
de M. Cotet, Conrad Glral; «Ulls
blaus... adéu» (cançó). lletra de R.
Barbany, música de Conrad Glral.
19. Orquestra de Ràdio Barcelona. «Ballet egipci», Lulgini; a) Allegro; b) Allegretto; c> Andante; d)
Final.
19'30. Recital per la. soprano Aurora. Ribalta. <lLa maja dolorosa»,
E. Granados; «El majo discreto», E.
Granados; cT'estlmo», E. Grieg; «El
que et diria», E. Morera.
20. Trantmissió des de «HollyWood Bar Dancing». Ballables per
l'orquestra Demon's Jazz.
21. Senyals horaris de la Catedral. Programa. de dil:icos.
21'30. «Reportatge pintoresc», per
Ferran Barangó Solls. Continuació
del ~rograma. de discos.
22 45. Secció d'escacs a càrrec del
Club d'Escacs de Barcelona. Continuació del programa de discos.
FI DE L'EMISSIO
PROGRAMA PER A DEMA,
DILLUNS
12. Senyals horaris de la Catedral. Secció Femenina. Música selecta en discos.
13. Senyals horaris. Programa de
discos variats.
13'556. Secció cinematogràfica.
14. Actualitats teatrals i musicals.
14'30. Butlleti OI!clal de la Generaliiat de Catalunya. Sumari del
número publicat avui. «El Fet del
dia», per Joan Alavedra. Continuació de les actualitats. Borsa del Treball de EAJ 1.
15. Sessió radiobenèfica. Discos
escollits.
16. Programa de discos.
18. Senyals horaris. Programa
del radioient. Discos a eptició de senyors subscriptors de Ri.\dio Barcelona.
18'30. Suplement de «La Paraula» dedicat a la Secció ln!antll de
Ràdio Barcelona. Ro>tdalles, contes,
consells útila etc. Continuació del
programa de11 radiolent.
19'20. eLa Paraula». Noticiari esportiu.
19'30. Conversa de català, amb t>l
«Milita, pel professor Artur Balot.
19'45. Cotitzacons de monedes.
20. «Les emlsslons de «La Pubilcitat». <lLa mitja hora setmanal de
comunicació radiofònica.
Resum de Premsa. Noticiari comentat per J. Navarro Costabella.
20'45. Noticiari de la redacció de
«La Publicitat». ·
20'55. Cotitzacions de mercaderies, valors i cotons.
21. Senyals horaris. Servei meteorològic de la Universitat de Barcelona.
21'05. Setmana còmica. Revista
festiva, en vers, en castellà, escrita
1 recitada pel popular autor i actor
Joaquim Montero.
21'15. Orquestra de Ràdio Barcelona. «Orgia», J. Turina; cCaixeta de músicn, A. Liadow.
21'30. La. mitja. hora de l'estudiant».
22. «La ParaulA». Emlssló de les
deu del vespre. Directament des de
Madrid. Resum de les informacions
radiades durant el dia.
22'15. Sardanes. Concert per la
cobla. <tBarcelona Albert Marti».
«Festa de les Neus a Vilanova», C.
Marrugat; «La Presumida», A. Borgunyó; «Fantaslona», J. Balcells;
«Entremaliada», F. Pujol; «La més
petita», E. Morera; «ZairaJ, J. Garreta.
23'00 Actualitats astronòmiques.
Conferència. en castellà per Josep
Comes 1 Solà, director de l'Observatori Fabra.
23'15. Orquestra de Ràdio Barcelona. «Programa de valses». «Vals
amb sordina», H. Ackermans; cCant
d'ocellS», E. Walteufel; eLa Teresina», O. Strauss; «La casta Susana»,
J. Gilbert; cEl Cavaller de la. rosa»,
R. Strauss.
24. «La Paraula». Emissló de les
dotze de la nit. Darreres inform&cions. F1 de l'emissió.
FI DE L'EMISSIO

EAJ • 39 RADIO BADALONA
Avui, diumenge,- A les 12: Obertura; senyals horaris; música variada. en discos. A les 2: Música de
dansa. A les 3: F1 de l'emissió. A
les 7: Obertura; senyals horarla;
música simfònica. A les 8: Cotitzacions. A les 9: Notícies locals. A les
9,15: Audició de la selecció de «M()o
linos de vientm1. A les 10: «Jazzt.
A les 10,45: F1 de l'emissió.
Demà, dilluns. - A les 12: Obert'.u-a; 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; música simfònica. A les 8: Cotitzacions.
A les 9: Noticies locals. A les 9,15:
Selecció d'òperes A les 10,45: Noticies de Premsa des de Madrid. A les
10,30: «Jazz». A les 10,45: Fi de l'emissió.

DIUMENGE, 11 DE MARO D!L

1sas

LA DONA CATALANA
El número d'aquesta setmana. de l'única revista de modes
escrita en català, és com segueix: Portada a dos colors de tres
elegants figurins. - Mari-Pepa Colomer, fotografia de la gentil avia- _
dora. • Els que canten pels carrers, per Elisenda Montclar. - La
Música al Japó, per Florelle. - (Reportatge illustrat.) No em plauen
els conqueridors, per Margarida Jordà. - OrfUa, per Manuel Serrat. Un homenatge a Berta Singermnn. - El nostre Concurs de Bellesa
Infantil. - C)· pensem fer r.e la sardana?, per Josep Maria Tarrldas. - Medicina casolana. La primera sensació de fred, per Doctor
Rex. - Pensaments. - Consultori Femen! (Modes Bellesa>. - Aclariment a les lectores de la nostra novella «Sirena. • Entre nosaltres.•
Culru: Catalana.• El Gran Problema de l'Amor, per Griselda. - No
val :1. desfigurar les coses, per X. X. - Com a suplement extraordinari la bonica sardana «La més maca de l'envelat», música de Josep
Mart•• Tarrldes. • I quatre pàgines de boniques labors. - 26 figurins
de pràctics i elegants vestits. - I la novella «Temptació de Dona».
ro deixeu dc comprar-la, no ha de mancar a cap llar catalana.

30 ets.

Amb suplement de 16
'"lnes novella.......

11

f

40 ef s.

rletalleu aquest cupó i trameteu-lo, .,ui mateix,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda 14 d'Abril, 418
Cupó especial per a les ledores de lA HUMANITAT
Na •••••••••.•••••••••••••••••••••• _

carrer ...••..................•,

núm. •••••••••, població ..........................., es subscrtu a
LA DONA CATALANA, començant en .........................
trametent per (gir postal-&egeUsJ pessetes ............ __

••••••.••. ••.•.import de ..................................................
Lea subscripcions a Barcelona es cobren, s1 ea desitJa. per
mesos, a raó de 1'00 pesseta mes. - Amb au¡meot setmanal
de 16 pàgines de novella, 1'40 pessetes - Fora de Barcelona:
lm:¡, H'OO pessetes; Semestre, 7'50; Trimestre, 4'00. - Amb suplement do 16 ¡¡è.¡lnea de novel-la, augmenta 1'25 ¡¡esse~es tri·
mestre.

Fer les comandes per telèfon trucant al número 73256

FI-RESISTENT- M.IG COMBUSTIBLE
ESTOIG: · 10 CENTIMS

APARELLS
JlíADlUu: J:'8S8Cig c1e la CIUiteuana, 14, - BARCELONA: VIa Laietana., 2
LIHIA RAPIDA DE GRAH LUXE BARCELONA · CADI I • CANARI ES
Sortides setmanals ets dl&Sabtes, a les lla, ECectuaran el servei Ica motonaua
«CIUDAD DE SEVILLA• I uVILLA DE MADRID»
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
SOrtides cada dJa !llevat ets diumenges) de Barcelona 1 Palma, a les
10 nores. per lea motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» 1 «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA· EIVISSA
LlNIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
TERRANIA, NORD D'AFRICA l CANARlES. - SOrtides QUinzenals de Bar·
celona. els dijous. LINXA COMERCIAL Bn...BAO. CADlZ ·CAN ARlES. AA.lB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SOrUdes Quln•
unala de Bilbao ela c1IJOU8. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). - Sortides el dia 17 de cada mes, amb escales a Valéncla, Alacant (facultativa),
Cartagena (facultatJva), Càdlz, Las PalmiUI. Santa Cruz de l'enerl!e. Río
de Oro (Cacultat1va), Monròvla o Frcetown (Cacultntlva), Santa Isabel c1e
Femando Poo, Bata (facultativa), Kotro I Río Beolta tracultatlva) pels vapora
aPLUS ULTRA» I cLEGAZPh
LIHIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sort1c1es de Barcelona ela dilluns I diJous. a lea 20 bores
•CIUDAD DE VALENCIA1
Preu a coberta: 8'00 pessetn. Bitllet• d'anada i tornada a preua redufta
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA. CAHTABRICA
amb escala a tots ets porta de la Ji'cnlnsula SOrtides de Barcetona els dlmecrea
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN • MRI.I[J A
VILLA ALBUCEMAS · CEU'rA 1 VICE-VERSA
SOrtides de Barcelona cada dlumenae. a les 8 nores; d'Alacant ell cumana
d'Oran els c11mecr•, d'Oran cap a Alacant ela dlma.rte. 1 d'Alacant cap à
Barcelona., els dimecres

AV

S

FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES - CINEMES
PEL-LICULES • PATHE BABY · MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

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

CASA BAGUES

COMPRA I VENDA I CANVI

la humanltdf

VIE~EFE~~ ls~~a~l ES

nous, compostos de 5 arans 1 luxoses
llabitacions, water, lavabo, dutxa, cuina econòmica, safareig, ascensor 1
telèfon, al carrer Parls, números 20,
22 l 24 (entro el de Tarragona 1
plaça d'Ernest Ventós, autobús de la
lletra E)

FARRE PIJUAN

Telèfons de

LA HUMANITAT
Impremta : 1444E>
Redacció : 22122

<prop Rambles> Tel. 1t13l

B AR C E L O NA

MERCAT ·D'OCASIONS
DE MOBLES, PIANOS, RADlOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE coSIR, MALETES, DISCOS, eto.

es complau a fer av1.uent als seus lectors I simpatitzants, que té a la
seva disposició el darrer retrat Ua mUlor producció fotogràfica
realitzada, obra de l'artista Màrius de Bucovich) de l'Honorable
senyor FRANCESO MAClA i LLUSA, Primer President de la (]&.
neralitat de Catalunya.
Edició Popular, al preu de 3'50 ptes., sense marc, i 10 ptes. amb
marc <Descompte als majoristes).
.Per encàrrecs adreceu-vos a les oflclnes de LA HUMANITAT
(Ronda Umversltat, 25) • Telèfon 22122

Pisos a 80 ptes.

Carrer de Sant Pau, 6

TOT D'OCASIO
CORT.S CATALANES,

~]4

BARCELON~

Telèfon 30422

CAMISERIA

Metge especialista
RAMBLA CANALETES, 11, 1er.

~"errer

Batlles

36, Soqueria, 38

Bar Petit Miramar

Especialitats - camises a
Adam 1 model RA·
GLAN <patentada)
MITGES 1FERRO»
(de garantia)

Casa recomanable pel seu peix
freso I menjars d'enoàrreo
Exquisits plats de popets com
enlloc més de Barcelona
Gran terassa pròpia d'h1vern
per a banquets I festes
Calefacció elèctrica
-PASSEIG NACIONAL, 62Barcelona.
Telèfon 19235

Inicia -

P REUS BAR ATl SSl MS

Ybarra y u.a, S. en C.
Unies regulars de grans vapors per a's destins
que es delallen

PRODUCTe Ot LASORATORII fRfiXINtT
"All fit Of IAI' .JÇAN.I3P· Ttl 7t04)· IAACf\O"A

SERVEI RAPID EN'l'RB BARCELONA 1 .BILBAO
Sortides tots ela DIMECRES a la nit cap a Valéncla. AJacant.._MAiaaa,
Sertlla, Vigo, VUlagarcla CorunyA, Musel. Santander 1 Dllbao.
Altetnant-ae les escales de:
Tarraaona, Ceuta 1 Buelva cada ducs setmanes
Sant Carles 1 Ferrol cada dues setmanes
SERVE! CORREN'!' ENTRE .BARCELONA 1 BILBAO
cada dues setmanes
Sortides ela DIVENDRER a Ja nit cap a Tarra¡ona, sant carles 1
VinarQÇ, :Valéncla, Cullera, Alacant: Canageoa, Aguilna, AJmeriina.. Mvr.
Ulla, MotrU. Màlnaa, Ceuta., Cll.dlz Sevilla. Buelva, Vl¡¡o, Mar •
Uagarc1a, Ferro! Corunya Avllea. Muael, San~ander, Bilbao I PasaJes.
SERVEI ENTRE BARCELONA SEfE 1 MARSELLA
Sortldea Qulnzenal8 e18 dljoua cap a Séte 1 Marsella
Servei QUinL.Cnal cap a GENOVA
La càrre¡a ca rep PI Tln¡¡lado de la Companyia Moll del Rebaix.
Telèlon 18586

-o--Lliçó de gimnàs radiat a càrrec de
la Federació de Gimnàstica.
8'20. Segona edició de «La Paraula». Diari radiat de Ràdio Barcelona». Discos.
9. Senyals horaris.
10'30. Seccló ln!antil. Sessió al
UNIO RADIO, 8, A.
Teatre Goya, amb assistència de
nens i nenes subscriptors de Ràdio
Barcelona, alguns dels quals actuadavant del micròfon, i recitaran
Emissió Ràdio Barcelona ran
poesies i treballa en prosa, cantaran
i tocaran instruments etc. InteresPROGRAMA PER A AVUI,
sant projecció de peHfcules.
DIUMENGE
Senyala horaris. Servei m&7,16. Primera edició de lLa Pa.- teorològtc de la Universitat de Barraula» Diari radiat de Ràdio Bare&- celona.
lona Discos
Transmissió des del Palau
8. · senyalS horaris de la Catedral. de Belles Art.!!. Concert per la Ban-

RADIO
*

,11.
11'15.

SERVEI RAPlU CAP AL .BRAI:ilL- PLArA
per moto-transatlàntics correua espanyols
I:>Orçldes tlxes cada. :u dles
Cap a 8ANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortirà el dla ~
d'Abril del 1935, la masrnlflca motonau

,

Cabo Sa11 AI;USflll
LI.

QUe admetrà ¡¡assat~rera 1 mercaderies
.
1
Cl\l're¡a es rep llos la vetlla del dia do sortida, ni tlngladO oum.
del Moll de Balears, Telèfon 18274
VIA LAIETANA. l
TELEFON 22057
Consl¡nntariF:

Fill de Ròmul_Bosch, S. en C.
VIA LAIETANA,

·¡

T~ON

li2Uii7
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Tot gira avui entorn de la crisi, d'aquesta crisi, la solució de la qual no es presenta massa fàcil. La cr1s1 avui
emplena les pàgines de la premsa i és tema-tema apassionant-de totes les converses.
Es per això que donem la importància deguda a aquest
moment de la política espanyola.
A les fosques
No en volen parlar

·LA CULTURA·

L'obra econòmica del
difunt Govern
La Publicitat ta el següent comentart a la nova pròrroga del3
pressuposto3 del di/unt Govem
(e. p. d.):

UN AN IVERSARI

«Les Corts acaben d'aprovar una
nova pròrroga rressupostàrla, for·
mulàriament sl es vol, constltl.l4 \1
cionalment - la segona del pressupost semestral del 1934; de fet, la
~sisena pròrroga del pressupost l'e
PREUS OE '> U B ~CRIPC IO t
neral del 1933.
sarcell'na un ne•
Els fets són prou recents 1 fàcil~
l '6U <>t81
de recordar. El dia primer de gener
fora un trimestre
1'60
•
del 1933 entraven en vigor els priAmèrloa Lla lln'l • Portuaa•
mers pressupostos de la República
un t r im est re
~ elaborats per Jaume Carner. Constiauru o ~ ISO' 1.1 n trtmestrt
18 tucionalment, dins la primera quinCoincideix l'any present en cele- dolença adqulri caràcters remarca
zena d'octubre del mateix any, el
Govern havia. de presentar el pro· brar el ctnquanté aniversari del des- bles per la seva violència.
Seguidament s'ocupà i va descriujecte de pressupost per a l'exerciCI cobriment de la vacunació anticolèseglient; les Corts, però, foren dis- rlca. Fa cinquanta a.ny3 justos que re minuciosament els esforços emsoltes pocs dies abans d'acabar PI les laborioses tasques científiques de prats per combatre el còlera fins
Segon3 el corresponsal de La VanE ls de El Diluvio dtuen que no volen parlar de la crist. termm1 i el nou Parlament - l'ac- l'!Hustre bacteoròleg doctor Jaume
guardia, a Madrid, el perill està en
tual - acordava una primera pròr- Ferran i Clua culminaren en el gran
I ho justifiquen atxt:
el fet que tot seguefxt, com fins ara,
roga. S'aprovava bés tard un pres- descobl'lment.
«Nada
11T'
de
la
crisis.
¿Para
qué?
Fuera
~abaj'J
perdido.
Sl
eS<-ria les tosques:
supost semestral ba.sat fonamentalAmb motiu d'aquest significat es«Se ha. produc!do fatalmente lo ~s biéramos lo que se nos ocurre acerca de la crisis, lo barraria la censura. ment en J'antenor; de fet, una nova de\enlment 1 conforme s'havia anunperado, lo previ3to. El Gobierno està Callemos, pues. ¡Es tan trlstc llenar cuartlllas para que vayan a parar al pròrroga. fins al 31 de desembre del ciat oportunament, la Facultat de
en crisis. Los radlcalcs han cumplido cesto de 1 >a papelcs Inservibles 1
1934. Tot l'estiu pa.ssat fou esmerçat Medlclna. de la nostra Universitat
en l'elaboració pacient, prolixa. - celebrà ahir una solemne sessió d'holo que crelan una mcdlda neccsario.
Retiremos la mirada del presente y fljémosla. en ._¡ pasado, No remon- elevades personalitats, del ministre mena.tge al gloriós català.
para la. politlca de paclflcación, y
de Finances en a111unt, ht consagralos partldos que con ellos colabora- temos mucho el curso de los Uempos. No va.yamos màs allà. del año 1873.
L'acte t ingué lloo a les onze del
ren llargues hores - d'un pressu- ma.ti,
6an en el Gobierno, unànlmemente
a l'ccAula Maten> de l'esmentaEntonces, los monàrqulcos de la vispera, deslizàndose hlpócrltamente post per a 1935.
Gil Robles a les
coincidentes en esta ocas!ón, les han
da Facultat; ocupava
presidència
abandonacto, dimltiendo y obllgàn- entre los adictos al nuevo réglmen, convirtléndose para éste en un germen Corts escombrà expeditivament <'1 el Degà Interí, doctor la
Jesús M. Beprojecte I anuncià un pla ambiciós
de disolución.
doles a dimitir.
de reconstrucció nnancera, tot re- llido, acompanyat de l'tilustre desE&te es el motivo ocasional de la
Primero aparecfan como allados los que después fueron acérrimos ene- corrent al sistema. dels plens po- cobridor. doctor Ferran, 1 el doctor
crisis.
ders .. Passa m1g any; l'impuls del Salvat Navarro. També ocuparen
se ha entrado nnalmente en el mlgos. Pérfldamente prepararon la restauraclón de la monarquia borbó- cap
de la. C.E.D.A. s'esvaeix en fór- llocs representatius el doctor Peyri
túnel de dimensiones ignoradas de nien.
mules I en acords transaccionals en nom de l'Acadèmia. de Medicina;
que babló ayer el seilor Gil Rob!es
Ahora este pellgro no exlste. El réglmen monàrquica ha desaparecldo amb el senyor Marraco; no hi ha doctor Gonzà.lez, pel Laboratori Mu·
a los perlodistas. Y el riesgo prin- para siempre de España. No puede volver. Pero, como ha sucedido en otras reconstruCCIÓ financera;
no hi ha niclpal d'Higiene; doctor Pons 1
cipal està , .. que, despué< de darse
economies, 1 ara acabem de veure
pel Servei Sanitari Municial problema la soluclón que .,ca, no Repúbli~. puede la nuestra transformarse en un régimen dictatorial que pronoga¡; per :segona vegada un Frelxa,
pal; doctor Colomé, per la Facultat
se le saqne a plena luz, a la clai1- en nada se diferenciaria de una. monarquia absoluta.
pressupost provisori, pròrroga efec- de Farmàcia; doctor Agell, per l'A·
FINAL DE ESTOS TR ASTO RNO S dad meridiana, y el Gobierno futura
Vamos por mal camino. La República de 1931 slgue las huellas de la tiva de l'aprovat sota el Govem endèmia d'H1glene de Catalunya I el
MINIST ERI ALES
siga e.vanzando entre tinieblas, sin
Azaña.
L'única variant remarcable doctor Cosme, de l'Acadèmia de Me... del que presldo, por la maf\ana, atisbar el final del corredor subte- de 1873. Republicanes amlgos, procuremos variar de rumbo, slno, estamos de la llei que s'acaba d'aprovar es dicina
dels Sant Cosme 1 Damià.
perdidos
irremediablemente.
segulré siondo s u presidenta ..
rràneo, como venia ocurr1endo ahol'autorització que conté per a emeEl doctor Bellido ostentava a la
<De «Ya»)
ra.
Al Igual que se nos escapó de las manos la primera, nos quedaremos tre mil milions de deute públic.
EL OR. FERRAN
vegada la representació del Rector
Como ocurre slcmpre en tranccs cuando menos lo esperemos, sln la. segunda República que ha sido el suPer a donar per totalment fra- Interí doctor Mur.
que
arribà.
la vacuna. del doctor
como este, de las consultas evacuacassat aquest Parlament l els GoTambé hi assistí gran nombre de Ferran. El doctor Salvat demostrà,
das poco o nada se puede paner en pr ' 10 ideal de toda. nuestra vida.
verns que n'han sortit n'hi hauna
Pero no hablemos para nada de la crisis Punto en boca. ¡Chitón! «Son- prou amb assenyalar els fets rre- professor& i estudiants de les diver- posant en considerac1ó els diversos
claro. Todos los consultados oplnan
processos 1 fases que es desenvolupa.rigidamente de acuerdo con sus po- soniche», como dice el maestro Castrovido.
cedents. Per sl manquesslns agra- ses Facultats 1 nombrós públic.
vants, afegim-hi aquestes dades: ;a
Obert l'acte pel doctor Bellldo, ren per assolir el descobriment, 1
,-;~··!~~~~:=====:t~~~
siciones
politlcas,
de
sobras
conoclSllenclemos,
ya
que
no
de
grado,
por
fuerza,
todos
los
eplsodlos
de
la
liquidació provisional del pressupost tot seguit s'aixecà a parlar el titular afirmà. que la vacuna antlcolèrlca
1
das, v nillguno de ellos se toma el
del 1934, segons dades oficials, ofe- de la càtedra d'Higiene, doctor Sal- del doctor Ferran adquirí el ma.jor
esfuerzo de aportar al plelto una actual crisis.
idea nueva. El señor Gil Robles, de
Pero, mlentras callamos, no estemos lnactlvos. No nos crucemos de ria un dèficit de 592 milions de pes- vat Navarro, el qual amb un llarg grau de perfeccionament que fins
qmen se esperaba a!go destacado, no brazos. Tengamos el firme propósito y la irrevocable resoluclón de que a la setes. però ara el senyor Marraco discurs enaltl l'obra ctentffica del gairebé podríem dir que en els nostres dies no n'hi ha d'altra que la
ens fa saber oficialment, 1 no era doctor Ferran.
~ólo por su ooslclón polftlca, sino
superi.
.._:: _
, -por la larga duración de la entre- presente crisis, siga otra que deflnitlvamente señale la consolidación, sobre cap secret per a ningú, que cal afeL'orador féu un resum històric de
Parlà del desenvolupament de la
gir-hi 160 milions de crèdits extra- - •.
vista ce'ebruc'.a con su e· :clencia, no bases democ1·àticas y lalcas, dc la República española.»
ordinaris, que au1rn1entaren la xifr.\ l'evolució del còlera asiàtic a l'India vacuna d'ençà. l'any 1885. des de la
' ~ ...... 4f"' '
ha dlcho tampoco novedad alguna,
I
els
mitjans
que
hom
emprava.
per
global de l'exercici passat rtotal,
qual data adquirí una preponderàn;::
~ ....-; -._ •
a juzgar por In referencia facilitada
més de 750 milions> més de 200 mi- tal de combatre la malura que tant cia Insospitada. la seva aplicació a
por él mlsmo.
es
propagà
per
tot
Europa
i
singularlions de deute que cal eixugar. En
través de les diverses contingències
..;,...... · .-. ..r~
_,
A juzgar per el ràpldo ritmo que
yó por una. reacción sentimental del canvi, el dèficit del 1933, darrer any ment a Espanya.
de la. Humanitat.
11 ¡1en las consultas, se cree que
noble pueblo español, ante los fusi- del bescantat bienni, va restar xiEl doctor Salvat explicà també els
El doctor Salvat acabà el seu <UsLOS VOLUBLES
maliana a medlodia estaràn acaoalamientos Uegales de Galàn y Garcia frat en 481 milions 1 el de l'exercici estralls que produí 1 les característi- curs
fent un sentit elogi a l'illustre
das y que a media tarde ya se coHernàndez, quieren provocar otra re- anterior en 405 milions.
ques
de
l'epidèmia
desenvolupada
a
home de cièncta i gran compatriota
- No lo niegues, Mohamed. Estàs nocerà la persona encargada. de foracción anàloga, regateando Lndultos
¿Com
queda
la
reconstrucció
fi·
Espanya
durant
l'any
1885.
Dedicà
Jaume
Ferran.
buscando el modo de darme esqul- . mar Gobierno.»
por el Tribunal Supre- nancera, I on són les economies I una e3pectal atenció en descriure els
A continuació clogué l'acte el docEl Liberal publica un editorial aconseajdos
nazo.
fort t abrandat del qual reproduïm ma... Y cuando no pueden evitar el sanejament pressupostar! que ens casos particulars esdevinguts a. Ba.r- tor Bellldo. el qual donà. gràcies als
<De «Ahora»)
esos lndultos. los cotlzan reclamando havien estat promesos? Això, tia- celona, València, Alcira, Carcagente 9.SS1Stents I especialment al fill del
aquest fragment:
les resortes del mando, el traspaso vent interromput gairebé l'obra ct~ I Sant Carles de la Ràpita que la doctor Ferran.
«Cuando
el
Suprema
negó
el
sudel
Poder. so pretexto de reorganizàr la substitució de l'ensenyament reEl corresponsal de La Veu de Caligiós i deixant Intacte el greu protalunya a Madrid diu que tot s'ar- plicatorio que habfa conseguldo de el Mlnisterlo...
blema de l'atur obrer.
ranjarà amb quatre gotes mé3 de las Cortes el fisca.! de la República
¡D.
Alejandro!
No
basta
para
salpara procesar a.l ex presldente del var la República dar la batalla
L'obra financera de les dretes és
dretisme:
a
las
De l'Alemanya feixista
· CONFERENCIES
«Si hi ha. en la polltica espanyola Consejo, D. Manuel Azaña., dimltie- lzquierdas. Es necesarlo darla tnm- literalment un desastre.
ron,
con
el
ministro
de
Justlcla,
los
Ja no parlem de les finances de
Ull tipus de conversa politica amb
bién
a
las
derechas.
Conferències
del Professor Roth•
la Generalitat. També a Catalunya,
els periodistes que no respon a la ministros popullstas. Y pudo evitarlln. - Demà, dUluns, a les 7 de la
Y la ocasión es ésta. De lo que per l'autoritat del governador generealitat, són aquestes converses que se el aconteclmiento polftlco haclén- hoy
tarda,
i
al
sa.ló
de conferències de
ocurra
depende
la
suerte
del
réral, s'ha. anat a una nova pròrroga.
tenen els consultats amb el cap de doles consideraciones sobre la lmpro- gimen.
l'Aca~èmia de Medicina, tindrà lloa
Però ¿de quin pressupost? Qui ho
l'E3tat. Tots els senyors que han cedencla de una resoluclón tan extreH
ll 't
d
t d 1
.
la prunera de les conferències que
Que se queden sl quleren; pero sln sap? ...
anat a. oonsulta han dit el que els ma, sin otro fundamento que una
em ~ un ~cre e minlStre donarà a Barcelona el doctor E.
En nou mesos de gestió del conse- alemany d Instrucc1ó del Govern de Rothlin, professor extraordinari de
ha. convingut des de llur punt de resolución del màs alto Tribunal de condiciones. Que se vayan sl lo esller senyor Marti Esteve s'havien Hitler. Confessem qu~ hem quedat Fisiologia. a la Facultat de Medlclvista. Es d'observar que, en t{)tes la Nación. No hubieran ba.stado es- timan mejor.
valoracions de terveis astcrats. Mal no ha.unem cregut que na de Basilea <Suïssa) ¡ tractarà d
aquestes opinions, només el senyor tas consideraclones de no ha.berse
No hacen falta alguna sl el con- aconseguit
aliado
con
elias
otras
de
distinto
tra.<;pa.ssats per 83 milions, i en man- es pogués arribar a una irractonall- la «Importància fisiolÒgica del ¡0~
orMartínez Barrio ha recordat. i encurso que prestan no es saludable caven
encara
d'lmportant.lsslmes. El tat tan gran. Sempre havíem cregut calci».
deu,
tales
como
la
convenlencia
de
cara com a cosa remota, la. necesal réglmen.»
pressupost que s'havia de presentar que l'Infant havia d'ésser educat
Dimarts, a les 11 del mati i a
sitat d'anar a una comulta electoral dar estado parlamentaria al proceso
al Parlament de Catalunya abans malgrat el seu caràcter, la seva hi- l'Hospital de Sant Pa.u <AudiÚirium
del pals. Tots els altres, àdhuc ~I del alijo de armas, votar la ley de
del primer de novembre darrer no glene 1 les seves malalties heredità- del Professor Esquerdo), tractarà sosenyor Besteiro, han estat partldn- Publicidad, que no llevó a la <<Oncehauria baixat en total de 150 mi- ries.
bre el tema «Eis glucòsids cardiatius»
rls
del manteniment d'aquestt"S ta» la dictadura; la de los slndicatos,
ANALISIS LOGICO
liOns, suposant que a l'octubre no
Doncs bé: aquest decret fa que i el propvinent ~lvendres, a les 12
Corts. Després d'això, é3 natural que que también produce en la Ceda su-Sigamos hablando del a rticulo.
hagués
estat
aprovada
cap
nova
vaels Infants alemanys siguin se- del migdia, ! a 1 Institut de Fisioloel senyor Martlne~ Barrio i el senyor gestlones de mayor cuantfa, y alguHeraldo de Madrid ta els següent3 loració.
<De «El Debate»)
leccionats 1 hom no tindrà. en gia <Aula ntun. 7 de la Facultat de
Besteiro, per exemple, hagin dema- nas otras dc Igual slgnificaclón.
calendaris:
¿Quin
pressupost
podria
formar
compte la. seva lntelllgència, sinó Medlcin&:>1 parlarà sobre ceE! slstenat un govern
d'esquerra, 1 seY ahora se ha prcducldo el mtsmo
avui
el
delegat
de
Finances
que
no• nyors com Gil més
l'estat flslc i llur puresa de raça. Els ma nerv10s vegetatiu».
Robles I Martínez efecto, con el dictamen del Supremo
«Llegó el momento. Por ocho vade Vela.sco hagin demanat un go- favorable a los Indultes. Han diml- tos de ministros contra cinco se ha meni el senyor Portela? No avan- no aris són menyspreats per l'AleL'arquitectura funcional. - Dicem
xifres
ni
judicis.
Algun
dia
poLmanya feixista. Hitler, temperament
vern més de dreta. Això és el sim- tido de nuevo, y de nuevo también concedido el Indulto de las penas de ser podrem establir comparacions
a les vuit de la vetlla ¡ a
violent, té prou cura. de dictar me- marts,
ple joc elemental polftlc.
sc renovaran las promesas para que muerte. Los radicales han procel'Associació d'Idealistes Pràcti~s, el
sures que treguin del cap dels pro- senyor
Aquest mati continuaran les con- no se vayan. Lo del alijo ya està. dido como se habla dlcho. ¡No màs
Josep M. de Sucre donarà uletaris alemanys les seves simpaties na conferència
sultes. I un dels primers consultats en la Comisión de los 21 - hast:l. sangrel Cedistas, agrario y melquiaamb projeccions sopel règim de llibertat lntellectual bre el tema «L'arquitectura
serà el senyor Cambó, el qual l'eva- ahora de los 19-. La ley de Publl- distas. en camblo, no sólo han pefunciodels pobles. Per això els inculca el nal moderna,, L'acte serà. públic.
cuarà en nom de Lliga Catalana. cidad, que permltirà suspender los dido que se apliquen rigurosamente
fanatisme de la raça. El que els inDesprés aniran a con:;ulta els se- periódicos que molesten, e~pera tur- las sentencias-que venfan Informateressa és que la cultura «Sigui ària»
nyors Maura, Barcla I altres perso- no en el orden del dia..
Associació de Periodistes de Bardas en sentldo favorable para la cleperquè l'esperit de raça els torni, en celona - Dissabte de la setmana
nes destacades de la situació polfY luego Irà la. de slndlcatos. y la mencla por parte del màs Alto TriLa Tierra parla del que, amb la conseqüència., feixistes.
entrant, el senyor Josep Bachés, cortica.
Electoral, a la medida de las conve- buna! de Ju3ticla de la naclón-, sicrisi, convé a la República:
En general hom creu que la cri- proyectada por el miniStro de la Go- no que han c·reldo que al trlunfar
NQllaltres creiem que l'Infant hau- resJ?Onsal a Barcelona de diversos
LA PEONZA
sem molt profunda I d'una la· nlenclas. y al discutirse la reforma un crlterio contrario al suyo en es«Es dlffcil, por tanto, predeclr nl ria d'ésser educat sense tenir en penòdlcs francesos, donarà. al saló
Da muchas vueltas pero no sale del si
d'actes de l'Associació de Périodistes
boriositat extraordinària.
bernación para reorganizar la Poli- ta materla tenfan que evitar su co- profetizar cuàl pueda. ser el hombre compte les seves tares, sempre natu- de
mlsmo sitlo
Barcelona, una conferència sobre
El Congrés ha. bullit durant tot cía y el orden público, ya se verà la laboración en el Goblemo. Crisis: que forme el futuro Gobierno y los rals, perquè per alguna cosa són ln<De «El Siglo Futuro»>
el
segilent tema: cEl periodisme
el dia. La. sessió ha durat un mi- manera de que la Direcció General Pre~enc!a del se~or Lerroux en Pa- partidos que lo Integren. Puede de- !ants i no tenen el do de la respcnnut. El senyor Alba. ba fet Uegir el de Seguridad les pertenezca <<POr de- la~~~ e maugurac1ón de consultas por clrse, tan sólo, cuàl serà, al parecer, sabilitat de l'home dav~t la socle- franc~s en general I particularment
al M1gdla de França». L'acte tindecret suspenent les sessions de recho propio». y no se retardarà la pa1
del presidente de la Repúbl1- el primer Intento de solución y· en tat i que educar és la rmss!ó del mes. drà
lloc a les set en punt de la tarda.
Cort> I dient que per a la pròxima reorganización del Tribunal Supremo ca.
qué direcclón se daràn los prlmeros tre. També crèiem que la lnteHigèns'avisarà a domicili. En el minut para ponerle en condiciones
pasos para procurar Ja tor,p· 0 , , úel ela era. el que més havia de tenir-se
Societat
d'Estudis Econòmics. de
que
En
este
última
momento
estamos
just que ha durat la sessió s'ha proGobierno que haya de sustituir al en compte per . a fer cursar als ln- Organitzada per aquesta societat el
duït un petit escàndol. amb motiu no vuelva a aconsejar lndultos... Y • en el lnstante de escrlbir e3tas li- dimltido en las prin1eras horas de la !ants els estudis superiors.
dla 6 d'abril, a. les 7 de la tarda.,
de una nueva combinaclón de man- neas. ¿Solución? Aun no se ve eladel qual els monàrquics han donat dos
L'Infant alemany s'educarà. com tindrà lloc una con!erèncla a càrmUltares se promcteràn la pas- 1I ra. Pero puede vislumbrarse algo, sl tarde de hoy.
visques al rel I els republicans a la tergación
No es aventure. afirmar e • lS Ull soldat I aquest és el fl que es rec del senyor Antoni Rato. Parlarà.
de todo lo que lleve espada descartamos la poslbilldad de que
Repúbllca. E3 la història de semal cinto, sln llevar tamblén en el una dlscrepancla Irreductible entre prlmeros trabajos han de lr encarni- proposen to~ els Estats feixistes, del tema: «Els jurats mixtos: la seva
pre.
los elementos que tienen la fuerza nados al Intento de formar un Go- Mussolini l Hitler eduquen la joven- evolució I reforma». L'acte serà púL'opinió general creu que toma- alma las esencias monàrqulcas...
1 mayoritaria.
blic I es celebrarà. en un dels saTodo
esto
que
les
aconsejó
antes
en. el Parlamento aca- bierno de concentración nacional. tut per a la guerra.
rem a un Govern Lerroux, amb unes
del Foment del Treball naciono produclr la crisis, es lo que de- rrearla la decis1ón de una dlsolución Hay quien entlende que esta seria la
Es 1gnominiosa la mesura que de- lons
quantes gotes m~s de dretlsme »
nal.
terminarà ahora la. resolución de de la Càmara. Y e3te algo es lo si- soluclón màs conveniente para. el creta que els infants que no factn
quedarse, haciendo el supremo sa- guiente: O la. Ceda, conseguido el pals. Per este Gobierno sólo seria po- cas dels preceptes de la higiene 1
Conferència comercial. - La cln·
crüicio que les pide «El Debat.e».
espectàculo de la. crisis con el que slble sl los partidos dejasen a un que no tinguin caràcter fàcil 1 es- quena conferència del cicle que or.
.
.
.
puede pretender salvar sus prlnclp1os lado los muchos a.spectos que les perit de camaraderia, siguin exclo- ganitzat per l'Institut Tecnològic del
La Voz creu que tot quedarà
Pero es Igual, repetlmos, lo mlsmo ante su masa de opinlón, vuelve al separan. Si ello fuera ,JG.,· e- y por 30S de les escoles. Es a dir, que un Venedor, es celebra. actualment, ha
CATOLI CISMO
igual com estava:
da que se vayan que se queden.
Gobierno o vuelve a los escaños ro- anticlpado puede asegurarse que no Infant alemany haurà. d'ésser un estat confiada al senyor Pau GrieEL JESUITA. - ... Y aquellos bàrLas mstltuclones de la República, jos y reallza una colaboración pura- lo es- se querria lr a la formaclón model dc netedat, docilitat 1 campa- ra I Cruz. el qual parlarà del «Vabaros ldólatras sacrificaren a Moloch
¿Y qué ocurrirà? No lo sabemos, y acatando la voluntad popular, según: mente parlamentaria.
d.: un Gobierno de tm
tc1onal que nyerlsme 1 tothom sap. perquè tots lor moral de l'agent comercial». L'actfctlmas huma nas.
no lo sabe nadie. Ayer, la edición ves- sale de las urnas, hlcleron por ellos
palabras de clerto prohombré hem estat Infants, les debilitats de te tindrà lloc a l'estatge social de
<De «El Liberal»)
pertlna de «El Debate» pedia que se cuanto humanamente se puede
En el primer ca.so no habrla he- según
republicana, tendria como mtsión <di- la malnada ¡Els nazis. no concebel- l'Institut. a un quart de vult del vesresolviera. la crlSis dando a Gil Ro- hacer.
ebo sino dar la razón a «El Deba- qul~.:r
en justlcla la revolución astu- ~en el règim de llber~litat ni dintre pre de dimecres.
bles la presldencla del Consejo. Se
Menos la revlslón constituciOnal, te», despu~ de haber mostrado su rlana
y ;a represión subslguiente 1 escola! ¿Què serà. dintre les Unil fundaba en que el cedismo es el gru- de la que se olvidaron al recibir las 1 disconform1dad con el famoso arBosc Gimpera, a La Bisbal. - De1 po màs numeroso de
la Càmara. actas, todo lo demàs lo han visto i ticulo. En el s~puesto de co!aborar procurando asf un acercamiento es: versltats?
mà, dllluns, ocuparà la tribuna de
E.
PIQUS
piritual
de
todos
los
españoles,
para
¿Màs se a vendràn los radicales a ser realizaèo. sm escrúpulos constítucio- desde los esca nos estarfamos en «:I
l'Ateneu PI 1 Margall de La Bisbal
lo cua! se iniciaria, una vez admiI nnos simples y borrosos colabora- nales y con arbitrsria interpretaclón c~so de un Gobierno radical, que VI- nistrada
l'ex-Rector de la Universitat Autòn<>la
justlcia.,
una
etapa
de
l dores de la Ccda? Y por ot ra parte, de las leyes orgànicas.
ma, doctor Pere Bosc Gimpera, el
vtrfa. de la benevolencla de e30s voCanvis
soferts
a
la
Facultat
perdón.
La
flnalídad
de
ese
¡;.esunto
¿no ~e considerarà pellgroso en de- 1 Haberes al clero amnistia anula- tos, o en un Goblemo muy parequal dissertarà sobre el suggestiu
I tcrminndos sitios entregar los man- ción de la ley Agr~rla, devol~ción de , cido al de~ Sr. Samper, sl agrarios Goblerno seria, también, hacer un de Medicina en el règim tema «CUltura popular»,
•
dos del réglmen a partldos que hnce I bienes lncautados a los jesuitas, lat-, o melquiad1stas, o ambos grupcs, rec- pals me.,os pobre, aun a. costa de que
L'expectació que ha despertat la
mcnos de año y media !ban a las ' cismo de la enseñanza en el Estado tlf!ca.sen su actual posiclón. No da el Estado fuera menos rico, sln per- d'autonomia universitària
conferència del doctor Bosc Gim'IL...:P,..I!~IIJ:..al.L.X¡J¡<~t~lf~~ elecclones del brazo de los monàrqui 1 lalco, autonomia de cataluña y otras màs de sí esta Càmar.a, producto de der de vista el momento polltico Inpera és verament extra.ordinària,
ternacional>>.
cos ireduclbles?
tant a La Bisbal com arreu del Baix
muchas cosas que seria prolljo enu- la lngenuidad de noVIembre,
Sota aquest lntere3$ant tema do- Empordà..
Pero toda el mundo està conforme narà. una conferència. el prope~ dJ.
Indudablemcnte, hay que dar la merar, nos hablan del preclo que
va.mos ahora a. examinar el surazón al Sr. Martlnez de Velasco pusieron a los resultades electorales pue3to de la vuelta al Gobierno de en que este Gobiemo de tipo nacio- marts, al Casal del Metge, el doctor
Institut Mèdico • Marmacèutlc. cuando dec!a a los periodistas que to- de 1933.
cedlstas, o de cedlstas y acompal1an- nal es, màs que diffcíl, totalmente Antoni Trias Pujol.
Aquesta corporació celebrarà. sessió
dos los goblernos que se sucedan con
¡ Y aún no tlenen bastante! ¡Aún tes en el deseo de aplicar penas de lmposible. Acaso dos o tres partldos
Aquesta
conferència
fonna
part
científica
ordinària demà, dilluns, a
e~ta Càmara tendràn que ser pare-~ accchan la ocasión de dar el asalto muerte. ¿Cómo volverian? ¿Rectifi· estén conformes con él. Pero el resto. del cicle organitzat per l'Agrupac~dos al del Sr. Lerroux. Es lmpo- de!initivo al Poder! ¡Ya quieren cando totalmente su modo de pensar 111. lnmensa mayorla, se mostraràn ment Escolar 1 Laboratori de Cièn- les deu de la nit, al seu estatge sotan cnemlgos del mismo que el ¡:::o- cies Mèdiques de Catalunya, 1 en el cial Casal del Metge. El doctor FranEi dlablo, harto de ccdemocraciall, se s1ble constituir una ~ayoria s!n el arrojar por la borda a los republl- , en este punto? ¿Dispuestos a. votar yecto
tardarà pocas horas en ser des- qual hi parlaran els doctors Mira cesc Serrallach 1 Julià parlarà de
acucrdo
~rev!o
de
cec;11~tas,
rad1cales
1
canos
radicalesl
¡Ya
se
creen
entrede
dlferente
manera
que
ahora
cuan.
mete fraile
l'«Estat actual de la Terapèutica de
Y. agrarlos. Nmgun Mmtsterio que no nados y dispuestos a prescindir del do se les plantease el problema de echado por irrealizable.
Corachan i Pi Sunyer (August).
' la. Cistopielonefritis».
(De «La VOZ»)
~p?nga de a lo menos dosclentos entrenador!
¿Cuàl puede ser, entonces, la S().
conceder Indultes de la última pevem.c sufragtos seguros podrà vlvlr
y seguros de que la Monarquia ca- na?»
lución? No hay manera de preverlo
con las Cortes en funciones. Para
La~ opin[c-,.,es son dispar
"'ero todo
sostcnerse, arrastrando desde luego
càlculo, todo vatlcinio, es aventurauna vida precarla, deberà cerrar el
do. La crisis puede resolverse en
Pari
r.to y recurrlr al slste:na de
cualquler forma, hasta de aquella en
los decretos-leyes. que es lo menos
l•l que nadie plensa en estos mamenconstitucional poslble.
tos. Pero a la vista sólo hay el In·
¿Disoluclón de la Càmara? Pero,
tento de un Gobierno nacional, qntl
eso, en las clrcnstanclas actuales, sese considera fracasado por anticiria catastrófico. ¿Y a quién se daria
pada.
el decreto de dlsoluclón? Poroue los
Pero si no podemos hacer protecla
municiplos y diputaclones estàn en
alguna, si podemos decir cuàl es la
manos de unas comlslones gestoms
solución lógica que a nuestro modo
de que se excluyó culdadosamente a
de ver y entender el momento que
11
El millor servei a
los partidos que no tenfan en el Govlvlmos puede tener la crisis planteaI
blerno representaclón alguna. Y del
da.
Para
nosotros
esa
soluclón
no
esph·ltu que domina en elias es buepuede ser màs que la formaclón de
na demostraclón, con otra.s que ya
un Gobierno republicana, de un G().
aparecleron en estns columnas, el
biemo en el que sólo entren republlcaso de San Sebastlàn. Unas elecclocanos leales y probados. de un Gones generales serfan un salto en las
EL ENIG MA
bierno de concentración de los parti·
tiniebla.s y quizà el principio de una
- Puede ser que hoy ...
dos amantes del régimen, cuya. mlera
de
perturbaclones
terribles.
No.
•
<De «El Sol»)
slón primordial seria el res~ble~l
Esa eventualldad debe ser descartamiento
de
las
garantlas
const1tucl().
da., si es que la lóglca no fué barrada.
At agó, 270 i 272
naies, Ja disolución de las actuales
del panorama polftico español.
ESTUDIS PR ACTICS
Cortes
y
la
convocatorla
de
unas
Habrà. consultas, encargos de fori Passeig de Gràcia, 45
COMERCIALS
elecciones en las que el pueblo, libre
Cal~at
mar Ooblerno, declinades tras negoCARRER PELAI, 8
de coacciones, sobomos y amaños,
ciaciones diffciles, y al fln como es
Telèfon 11550 i 11 559
pudiera manifestar claramente, ternatural, uiia soluclón. y eS probable
Tel è f on 14370
minantemente, cuàl es su oplnión y
_que dlcha soluclón deje las cosas como estaban.J
~----------::.----------------..! ¡.cuàl es su voluntad.»
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Fa cinquanta anys que l'insigne
català doctor Ferran descobrí
la vacuna anti colèrica
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v ésser ad¡udicot el Premi
Joan Cre xells

Una edició popular interessant

Les Confessions de J. J. Rousseau

Encara és prou viva l'empremta
dels homes de l'Enc!clop&llu, en l'evolució de la Societat moderna, pere¡ .; resulti mteressant conèiKer-los a
fons, fins en l'ordre privat, aquells
homes. Potser que avUi. la situació
politico-social demòcrata de la Revolució francesa ha estat superada per
noves realitats que I!L tomen, sl no
caduca, antiquada. Es qüestió de criteris. Però ningú no pot deixar d 'acceptar la transcendental influència
ex.erdda pel quatrienni 178~-1793, en
la vida de Franca J en la de tot el
món. Comptat 1 debatut, tetes les
convulsions europ~s. fins el 1815,
Amb les formalitats de costum amb la calguda de Bonaparte i més
Ahir va dictnr-se el veredicte d'a~ enllà no són altra cosa que afegiquesta d~cutic:Usstma competició li- tons, a la manera d'apèndix, que
terària..
completen el gran llibre de ~lòria
A continuació donem còpia de l'ac- 1 de sang que fou la Gran Revo;ució.
Aquesta va podrir-t~e, fatalment,
trl e.n la qual el J urat pronuncia el
impulsada. per un gavadal de factors
seu veroo1ctc. Es com segueix:
la. feren Inevitable. Però allò
que
«A ls. c1utat de Barcel0!1a, a les
que va. donar-U la seva p11mltiva i
nobllísima espirltualltat, va. ésser un
llibre, l'Enciclopèdia, a la qual consagrareu un dia d'aquests. Prestem
comentari que com a llibre històric
mereix. Aquell lllbre va estimular en
gran escala l'eclosió d'una fllosofh
nova que repugnava acceptar coses
tingudes fins a~es ho res per sagrades.
Artífex màxim:; d'aquesta obra foren Condorcet, Diderot 1 d'Alembert, tots els quals s'hi .imortalitzareu.
Amb ells va coHaborar Rousseau.
Qut era Rousseu? Tots sabem que
era nat a Ginebra i que fou el propulsar d'aquell famós» «retorn a la
natura», que en certa manera s 'a¡ vançava a certes doctrines dels nosI tres dics. Va nèixer el 1712, quan
encara a França ~ovcmava el «Rei
Sol», el terrible dcspota Lluis XIV.
, Va morir en 1778, quan totjust la cor ona. de Frnnçn es disposava a aixaI fa r sota el seu pes l'mfellç Lluis
XVI i la rrreflexiva caustriaca» Maria Antonieta. Gràcies en gran part
a. Rousseau i al seu antipoda Vol·
talre, les consciències estaven predisposades per a l'ensulciament de
la tirnnia feudal 1 del poder absolut.
La sàtira dialèctica de l'un ! la gmciosíssima, insuperable ironia de l'altre varen enderrocar més fortaleses
que no hauria pas enderrocat la
«grossa Berta» del 1918.
Hem dlt que Rousseau 1 Voltaire
eren com antípodes. En efecte; mentre Voltlllre aman el lu:'tc i l'eleMAR IA T ERESA VERN iiT
gància, era. càustic, atreVIt 1 aploguanyaúara c:tel Prem1 u.Joan Creï• mat i eempre va VIure a la vora de
xellsu amb la sl!va noveHa uLcs rels. magnats 1 aristòcartes, Rousseau
algues rogesll
era sorrut, tímid, poc afortunat en
<F oto Centelles)
amors i adversari de tota ostentació
o disbauxa. Les seves produccions
dotze hores del dla 30 de març del escriLes en general, són eixutes 1
de
aula
1935, es reuniren, en una
mancades de literatura. Contra el
l'E.<;cola. de Bibliotecàries de la Ge- que podem constatar en les de ·.'olnera!itat de Catalunya, els senyors taire on l'estil Impecable, la moderque inlegr~n el Jurat del Prem! l)itat elegant I la més fina 1esp-e«Joan Creixcllsll: Prudenoi Bertrana. qcupació dissimulen el fons a ~erat
pr!!s;dent; Carles Soldevila; Miquel q e la sàtira. De Rousseau són el f !l.Llor; JJSep Maria Capdevila i To- m os!sslm cContract~ SocialJ i les
màs Roig l Llop, com a. secretari, obres didàctiques «Emili» i «La Noper a emetre el veredicte entre les va EHqïsa». totes les quals s'ha fet
sel'es la posteritat.
26 obres presentades.
Les seves «confessions» són inteLa. pnmera votactó donà el re::;ulper tal com eus ajllressantíssimes
tat scguent: «Zodtac». d'Alfons Maseras (quatre vots!; «Les algues ro- den a comprendre la psicologia
ges•. de Mana Teresa Vernet (qua- personal.íslima del pensador ginebrí.
tre vots!; «Una rut», de Domènec I ens fa veure com i de quina mar.f'Guansé (tres votsJ; «Camins de ra leo incidències de la vida varen
França», de Joan Puig 1 Ferreter anar martellejant,-11 l'ànima fins a.
(quatre vots I: «Camins de nit», de fer d'ell allò que, ,o !'.tiLithamen~. ha.
S. Joan Arbó td~ vots! ; d'resons estat en la història.
Moltes han estat •lS edictlons que
obert~». de J. R.olg 1 Raventós (dos
fet de les «Confessions» de
vot-5>; «La burgeseta», de J. Nava- s'han
Rousseau. Generalment. però, han
rro Costaoella <un votJ; «Rubeu. estat
voluminosos i cars, d'ade Jeroru Moragues ~un vot>; «Vida quells llibres
que no arriben a la multitud.
triomfal», de Joan Duc 1 Agulló (un Per això
és de lloar la iniciativa ue
vot> ; ((Un dta. de la vtda d'un home»
de Mercè Rodoreda (un vot); 11Perot
1 l'estel». A. Pusté Valldeperas (un
voti; i «Vals», de Francesc Trabal
(un vot).
Un llibre sensacional
Es proceàeJ.X al desempat de les
d'imminent publicació
obt cs «Camtns de nit» i «Presons
obertes», que han obtingut dos vots
cadl4 una d'elles. Queda eliminada
l'obra ú'rel)()ns obertes».
En la segona votació obtenen:
c.Le3 algues rogeS» <ctne vots); cUna
nit» !cinc vots); «Camins de nit»
(un vot); «.lodiac» <quatre vots); 1
de PERE FOIX
«CallllilS de França» (ctne vots).
Queda elurunada cCamlns de nit».
En la tercera votació: «Camins de
França» <cmc vots!; eLes algues roLa veritat sobre els esdeve-ges» <quatre votsJ ; «Una nit» (quatre vots> 1 «Zodiae» (dos vots).
nlments del mes d'octubre a
Queda. ellmma<ta l'obra «ZodiaC».
Catalunya
Es procedetx a la. quarta votació:
La totalitat dels beneficis de
«Una nit» l tres votsJ ; «Les algues
roge:~» <quatre vots» i cCamins de
l'edició serà per a engru1xlr la
França» 1tres YOt&J .
subscripció
Es procedeix al desempat. entre
Pro Presos de Catalunya
«Una nlt>> 1 cCatruns de França».
que han obtwgut tres vots cada una
d'elles. Queda. eliminada l'obra <<Camins de França».
I en la. cinquena i darrera votaexemplar. Descomptes als corció Obtenen ~ «Les algues roges» (tres
responsals a partir de e l n e
vots> 1 «Ona mt» <dos vots) .
Atès el prect:!dent resultat, el J urat
exemplars
acorda per majona a<ljudicar el
prcffil de nove.ll.a cJ oan Crelx~lls»
corresponent a l'any 1934, a l'obra
«Les algues roges•. de Maria Teresa Vernet.»
L'escri¡Jtora premiada va. pronun- via viscut sempre profundament I.H.uciar des del microfon de «Ràdio slonat en la sort de les meves proAssoclació de Catal\mya», el parla- duccions Ara només desitjo que
aquells que no coneguin encara la
ment de gracies següent:
«Tinc una alegna 1 una pena al meva obra prermada, «Les Algues
m ateix temps, per baver guanyat el Roges», lA. llegeixin 1 els plagui com
Premi CrelXells. Una alegria perqaè ha plagut als senyors del Jurat que
és l'assoliment d 'una fita importan- m'han votat>>.
LA HUMANITAT troba justa la
Ussima en la meva carrera literària;
1 una pena perquè em ve aquesta. decisió i felicita cordialment Maria
alegna quan fa pocs dies que valg Teresa Vernet, que compta, entre
perdre el meu estlmat pare, que ha- nosaltres, amb veritables amics.

la «Casa Edltorlal Maucci» en Uançar al mercat una nova edició c..e
tipus popular, que conté, tot allÒ de

N'HA ESTAT GUANYADORA
MARIATERESAVERNET, AMB
B. SEU LLIBRE «AlGUES
ROGES»

I

«B ARCELONA,

6 D'O CTU8RE»

*

QUATRE pessetes

____________*___________

J, .J, ROUSSEAU

les «Confe&:;ionS» que pot interessar
al poble.
L'obra està molt ben traduida al
castellà per Lorenzo Oliberea i va
precedida d'una nota biogràfica,
molt documentada, que signa el nostre amic J. Brissa. El text ocupa dos
volums! d'unes quatre-centes cinquan..
ta p:lgines cada. un, de lletra clara
1 llegidora. Creiem que el poble s'interessarà per aquesta obra 1 aviat
n'exhaurirà l'edició.
8 . o.

S'està exhaurint el llibre de
formidable èxit

REVIStODE COMPTABILITATS
per Ricard Piqué Batlle
La millor arma preventiva contra les

irregularitats administratives de tota
mena d'empreses

4 pessetes
Llibreria Bosch, Rda. Universitat, 11
Llibreria Bastlnos, Pelai, número 62

L'homenatge a Narcís Oller, a l' «A. B.»
Breu notícia biogràfica
El dijous, a la nit, va ésser inaugurat als salons de l'Ateneu Barcelonès un magnífic bust de l'eximi
nove~ta català, incorporador del
naturalisme a la. nostra literatura.
Cert que del naturalisme d'un Zola o d 'un Huysmanns el de Narcís
Oller, hi va un món de distància.
En la nostra Batcelona, sota l'alcaldia de Rius i Taulet, cap escriptor
no podia amscar-se a crear novelles dures, combatives i d~carnades
com «La Terra» o «La-bas». Si encara avui es fa dificll que el gros
public que llegeix novelles deix! d'esgarrifar-se st li parlem massa clar
imagineu-vos què haVIa d'ocòrrer . xi
un temps que una. dama duia damunt allò que avui duen vint, i les
cases de banys no es feien pas nques. Els banys, en els pisos particulars, eren una raresa que servia per
a exhibir-la com un canari-flauta
o un mantó de la. Xina. No pas per
a fer-la servir.
Amb tot, Narcls Oller, home del
tercer estat, coneixia mol~ bé el tarannà de la nostra gent, sense haver de recòrrer a tintes grasses n1
~tinyar morbositats. va desfer
l'encarcarament classicista de la
nostra incipleut nove.ll.a i encertà
a escriure narracions interessants
emotives 1 plenes de veracitat. EÍ
llenguatge de Narcls Oller vist d'avul estant. queda un lC.lC defident.
Però cal tenir en compte que l'any
1888, l'heroiSme d'escriure en la nastra llengua compensava c1e bon tros
moites llacunes
Deixant de banda la Influència de
Zo<a damunt del nostre Oller és
indist'tttlble que ell va ésser el 'primer, entre nosaltres, que va tenir
tm concepte modt>rn d'allò que cal
que sigui l:l noveHa.
La lllsta de les seves obres és !a
següent: «La papallona», «L'Escanya Pobrcu, «Vilan1u», teLa febre
d'on>. eLa bogeria», «Croquis del natural», «Figura 1 paisatge», ú'ilar
Prim» 1 altres de menys envergadura.
L'any 1883 va publicar un recull
de contes amb el titol «Notes de color». A més. va tradulr cL'Inconsolée», una noveHa sentimental que
Dumas fill llan('à al mercat amb t:l
pseudònim de Benjanú Barbé.
També va traduir obres de Tolsto\, de Tu4)uènev, de Paulosky 1 ••1gunes comedic;; de Glacosa.
Trobem molt justa la commemoració que hom ha tributat al novelllsta i ens hf asgoc!em de tot cor. No
estem tan sobrats de valors perquè
puguem fer el desmenjat davant
dels autèntics com Narc11 Oller.

ECOS
CARRERES PRACTIQUES AMB DIPLOMES
DE PRESTIGI I DE SOlVENCIA
Cap Liceu Dalmau no celebra tinals de cursoa amb datrlbucló
de premis o diplomes per a acontentar alumnes o famllies. On
Llcau Dalmau només atorga Certificats i Dtplomes a aquelles per·
sones, ulurunes d un Liceu Dalmau o no, però que r ealment posse!lix.en els coneixements i aptituds que volen fer constar en un
Certificat o en un Diploma seriós i solvent.
NI el director, ni cap professora o professat, dintre d 'tUl Liceu
Dalmau, no pot intere:>Sar-se per cap altra finalitat que l'eficàcia
docent per a cada alumne individualment. L'ambient especial din·
tre tot Liceu Dalmau fa natural aquest únic 1 exclusiu interès
d' instrucctO.
Si posselll coneixements o aptituds de cultura general, comercial o poliglota, podeu acudir a un Liceu Da lmau per a demostra·
ho sense cerimònies, p ublicitats tú solermutats, i sl reeixiu us
serà atorgat el Certificat o Diploma que ho farà constar. Sl voleu adquirir o perfeccionar-vos en alguna bran ca de cultura pràc·
tica general. comercial o poliglota, acudiu a un Liceu Dalmau, 1
ho aconseguireu amb la. màxima perfecció 1 la màxima facilitat.
Demaneu tot seguit prospecte gratult a la Direcció General:

Carrer de València, 245
Carrer de València, 243

<per a Joves 1 senyors>
<per a senyores i senyoretes>

B ARC E L O NA -- Telèfon 78352

Domènec Guansé
nove"ista cent per cent
Cap allà. l'any 1927, nosaltres viviem a Horta, a. poca distància de
la torre del gennà Gussol, aleshores
exiliat a França. Cada mati compràvem «La Publlclta.b al qulosc del
carrer Perls Mcncheta i, al tramvia.
lentíssim en aquell temps, ens era
donat llegir de cap a cap el volgut
col:l.ega. Fou aleshores que començàrem de trabar conel.xeno;a esplrttual amb Domènec Guansé, el oual,
si la memòria no ens és lnfldel, tou
aleshores que començà de ru '>rlcl\1'
t reballs responsables a la. Premsa catalana.
Ens va plaure de sesuida 1 estil del
novell - per a nosaltres- cs..:rtptor,
i no deixàrem mal de ll('g!r lllO que
tenia a bé publicar . No tentem cap
Idea de com era ell personalment 1
ens fabricàrem un Guunsc a la mlda de la nostra Imaginació. Ll atribuïrem uns cabells llargs, unes ull!!res de carei, com a bon ateneista,
1 un caràcter una mica altiu. Més endavant, en ocasió d'haver publicat
l'editor de música Josep Maria Canals un opuscle que contenlo. lletres
de les sardanes per ell publicades 1
entre elles moltes de nostres, un
amic ens va dir:
- A la. «Pubil» diuen que les pitjors lletres de sardnnes del recull de
Canals són les nostres. Ho signa Domènec Guansé. Diu que el pseudòIlinl -ac1 el meu nom i cognom- no
honora gens qui el porta.
Jo no h o valg llegir, però vaig
creure el que hom em dela. D'aquesta feta val.¡ cobrar antipatia per
Guansé, no pel judici advers sobre
les meves lletres -potser era poc
dir que no eren bones- sinó pel fet
de negar-me personalitat 1 creure'nl
un cpseudònim». AL'tò em morti11cava i el meu disgust va estilitzar
encara més la seva figura Imaginària
1 va. atribuir-U un seguit de defectes
d'aquells que solen atribuir als inteHectuals els que n o hi simpatitzen.
Quan el que això escriu va. publicar
la seva. primera novella, per indicació de l"amie RoVIra i Vlrgill va. dedicar-ne un exemplar a Guansé. I ho
féu en unn forma eixuta, ben poc
amablP, ..

En oca.tió d'una vaga ge11eral que
a portar molta cua, varen ésser de-

J

tinguts P" atzar a la Ta¡JÍ1teri{1 dt..
versos amics nostres, entre ells FoJtt
i Farran i Diego Ruiz.
En arribar a cJefatura» es suscità
un i ncident de trista recordació, que
noméa ro tenir de bo que Font t
Farran t altres amics pogues¡iJt terse e.scàpols. Dicgo Ruiz no tou tem
amatent i tou portat a dins i interr ogat:
-¿Su nombre de usted?
-Doctor Diego Ruiz.
-Protultm...
-Productor d e tdeas.
El polfcía que anotava va creure
que IUJ havia entès malament. Ho
féu repetir. I davant la insisthtcia
del doctor va arwtar el seu ojici de
«productor d'ideen del qual mat no
·
n'havia tingut idea.

O OMENEC QUANSE

I heus acf que a les darreries del
1929, xeunlts al domicili del doctor
Leandre Cervera, uns quants patriotes catalans per tal de prendre alguna iniciativa eficient, hom va
anunciar:
- El senyor Guansé.
Vaig tenir una forta Impressió.
Anava a acarar-me al que -equivocadament, mai no ha.via ell escrit
allò que em digueren- suposavu la
meva inexistència. I la meva sorpresa fou èpica en trobar-me davant
d'un home del tot düerent del Quansé que jo m'haVIa lmaginat. Des d'aquell moment vàrem ésser companys
de causa 1 nJ una sola vegada ha
deixat d'ésser deferent i correcte amb
ml. El transcurs del temps ha apro!ondit la nostra coneixença 1 a vul
Guansé i nosaltres ens professem una
franca. í sincera amistat.
No podria dir-vos per què se m'ha
acudir contar tot això. Naturalment
que no treu cap a res en relació al
judici crític que pugui merèixer-nos
l'obra de Guansé. però tenicrn ganes
de dir-ho i ja ho hem dit. Crec que
aquesta introducció pintoresca plaurà més a l'arulc que una freda presentació protocolàrla.

gf:

-Tal ht 114, que permetria amb
relativa condescendència que tU z•embrulé$siU en la mare o en el! fills.
Però no tolerarà que us embruteu,
de paraula, en lo comèdia que acaba
~ llegfr-VOI,

ha una sola on manqui una. inconfusible catalanitat. Afavoreix ac¡nesta
circumstància el domini absolut que
té de 11dioma 1 la seguretat corprenedora amb què sap esgrimir la
gramàtica, que per a ell no té secrets nJ paranys.
Algú dirà que nosaltres no som
qui per a emetre judicis i que ens
manca autoritat per a donar patents.
Com que no és això el que ens mou
a escriure l'acusació, de suscitar-se,
no ens posarà cap pedra al fetge.
Nosaltres estimem tant Catalunya.
que voidriem que tot allò que d'ella
neix fos bell l perfecte. I quan, en
el cas de Guansé, ens trobem davant
d'una obra global que s'ajusta als
nostres desigs, no podem dlsslmular
el nostre entusiasme 1 aprofitem la
primera ocasió per a exterioritzar-lo.

•••
I avul l'ocasió ens la brinda l'aparlcló d 'aquesta noveHa, curta, més
«nouvelle» que «roman», que sota el
titol «Una nit» ens ofereix un acabat
estudi psicològic de tres personatges
centrals, un dels quals, Aurèlia, intervé en l'acció després del seu traspà.s.
Només un escriptor de gran envergadura pot sostenir la tensió 1
l'interès durant 132 pàgines -que
trobem curtes- d'una acció delibera.
dament circumscrita a Ü\ pintura.,
ex.cellent, això si, de tres caràcters,
dues dones i un home, els quals no
es mouen d'una habitació, on un
dels retratats està de cos present.
El setanta-<:inc per cent dels novellistes que ens vénen a la memòria
-incloent-nos nosaltres- no reeixirien pas a aconseguir-ho.
Maurici, el protagonista, rep una
crida imprevista per tal que acudi
a veure morta Aurèlia, la dona que
havia adorat, sense esperança, en
vida. Amb hàblls pinzellades retrospectives, l'autor ens descriu les in·
cldències d'aquest amor frustrat l
suaument, sense forçar cap situacló
l'enamorat es troba. a presència dé
les despulles de l'amada. L'ha cridat, tot just, Joana, la germana d'aquella, antípoda seu moralment 1 físicament, durant molt de temps 1
ostensiblement esquerpa al timid amador. I és en la nit, sota el crepitar dels blandoru!, al costat del
cos inert, que es produeix el miracle de transformar-se la Joana hermètica i eixuta en rtdeal de Maurici
identüicant-se amb tot allò que ei
seu abrandament havia idealitzat en
la morta ...
. No es plasma, però, l'ldUll dclinlttu com en les noveHes blanques
o_n tot acaba bé. Prèvia una. sugges:
hva concatenació d 'episodis, arribem a l'acabament amb la sensació
de l'enigma, que no encertem a solucionar. L'amor de Joana 1 Maurici
obre un interrogant, embolcallat encara del misteri d'aquesta. nit vi'!Cuda. entre l'amor i la mort...
.~o tenen. gaire valor els meus judicts dc cntic, però si els tenen els
del lector assidu de tot allò que em
ve a la mà 1 de collega de l'escriptor,
que esttma tant com ell la. tasca de
erenr noveHe~ però que, dintre la
meva. modèstia, he estat classificat
com a cfúlletinistaJ 1 amic dels arI{Uments complicats i la multiplicitat de personatges. Sl tot 1 easent
~xi m'emociono i m'inclino davant
d «O!!a rut», que s 'aguanta sense dlnamtSme ni profusió de personatges.
no falg altra cosa que reblar la
sinceritat del meu elogi.

F.

LLEGINT...
LA PLACIDA RIBA
oer Delfl Escolà I Figuerola.
- Tàrrega, 1935.
«La plàcida rlbu és el titol del
nou .volum de poesies que acaba de
pubhcar Delfi Escolà.
Heus aci un novissim valor entre
la joventut que cultiva la poesia catalana. Recordem que en la seva
darrera producció - Seuhal- els
versos d'Escolà ja ens oferien una
bella realitat poètica.
<<!.& plàcida riba» és una obra que
ens evoca des del primer vers fins
al darrer una tnagnit!ca arquitectura poètica 1 un estil ben amable.
Delfi Escolà h a. reeixit plenament.

per Ricard Piqué Bat lle.
Barcelona, 1935.
Sota els ausplds de l'ABaoclactó
de Comptables de Catalunya acaba
de sortir un nou llibre, bellament
imprès, de Ricard Piqué Batlle, amb
el titol de ~visió de Comptab1lltats».
El senyor Piqué, autor d'altres
obres de caràcter tècnic, en aquesta darrera producció h a tet una
magnifica aportació als estudis d&
la c1ènc1a comptable. «Revisió de
Comptabtlltats» és un llibre que in·
teressa llegir a tots els comerciants,
industrials. banquers, caps d'empresa, adTocats, titul&rs mercantila,
comptables, etc., etc. El llibre de
R . Piqué Batlle és d'Un alt valor didàctic i constitueix alhora la primera obra que tracta la qtie&tió de
la revlstó comptable d'una manera
completa, posant al descobert - sense palitatius - l'enorme quantitat
d'irregularitats que són comeses en
l'organització 1 compta.bWtat de l ea
empreses comerc1als, Industrials 1
bancàries en el triple aspecte de n&¡ocl& normala (suspensió de pagaments 1 fallides) 1 consideració tributària. donant normes encertades
per tal de prevenir-les 1 evitar-les.
Sota el punt de vista pràctic 1
cientific l'obra del senyor Piqué és
d'una màxima eficàcia per a la persona encarregada. de la r eVlsió de
comptabilitats perquè tinguin ela
coneixements indispensables 1 n&~ssar18 per al seu comès.

EL RETO DEL NORTE
per w. B. Mowery, Ed itorial

Molino. Barcelona. 0'90 pt11.
En w1a nuta ~ ..... e,\ dedicada a
aquest autor, es dlu que «W. B. Mowcry és un autor que sent com pocs
la bellesa de les r..olltàries regions
de les neus 1 amb tant d'enc1s les
canta ... ».
Aquestes paraules us donaran la
tònlca de l'obra de W. B. Mowery.
• •venLes seves novenes envC'
tures - caçadors, cercadors d'or ,
cc •..:La,- tenen una gràc1a. ingèmta.
com convé al gènere, que .s fa
d'una. '~ct'lra fàcil 1 amable.

Elecció de nous acad' .

em,cs

En la darrera. sessl.ó
mia de Bones Lletres r~e l'Acac¡~¡.
~
ses per unanimitat les ren
dos nous Acadèmics N~01>0Stes de
del senyor Lluis Faraudo erarts: la
brir la vacant del sen or per a ~
nil8. 1 la del senyor crrlesP~re llar.
per a cobrir ia del seny anlleby
or Rarae1
Carreraa 1 Balbuena.
El senyor Lluia Fara 0
Uüdat les seves act1V!ta~ haVIa
amb la publicació, Juntam~~ràtiet
els senyors Ignasi de Janer 1 "~>~
Mollné, del «Recull de textos"" u~
cat.,.
lans antics», que aViat anà
inte¡rament a les seves m a Parar
au1 amb la traducció al e~ &.
fes «Cròniques de Gargantua» 1 c1e
dició d el «Pronòstic per a , l'&1~
1533». Després d'alguñes
clons de destmacló lnlantu PUblica.
traducctó dels «Viatges de ó1 11 la
ve11
«Perot l'escabellat» 1 eLa Jo
de Pantagruel», emprengué lavrntu\
de retornar a la llengua catal asca
«U1bre de disputació de l'A:!na el
Turmeda, del qual la Prlnú · », c1e
dacció catalana pot tenir-se tiva r&o
f'm itivament perduda Més ~ <lebilcà 1& traduceló dèl primer
del «Gargantua., de Rabe)are
acompanyada de notes erud!ttJ'
mes, 1 d'ara recentment 11 és deífU·
da la primera edició del curiós ·
coatl, lllbre de la. figura de l'U~·
que mestre Joan Jacme haVia
duït de l'àrab en ple segle xrv'
Aquestes publicnctons, sempre acu:
radl<;slmP~ de torma, han portat un
guany evident a la conelx.ença històrica de la llengua, 1 han fet que
el pseudònlm de LllllS Deztany pren.
gués un lloc ben destacat en el món
de les lletres.
El. senyer Carles Sanllehy, amb la
publicació del seu llibre «La successió ~ Carles. Ib, ha establert 1 estudi a~ els pnnclpals esdeveniments
succe1ts a Europa a conseqüència de
la lluita per a ia corona d'Espanya
entre les cases de Borbó 1 d'Habsburg. El punt de vista de cada w1
dt'ls paisos que intervenen en lrs
gestions d!plcmàUques I més tard 1-n
la guerra, està exposat clarament a
base, sobretot, de l~s publicacions
oficials contemporànies dels fets 1
dels estudis poUtics més inunediat.>.
AquestA. obra. publicada al matet'\
temps en català l en castellà, omnle
dos volums ben !Hustrats 1 és gWl\
eficaç a qui vol r essegtúr el caml
laberlnUc de les ambicions dinàstiques de comen ços del r;egle XVUI
relacionades tràylcnment amb la
nost ra terra.
El doctor Joaquim Balcelis, A~
dèmlc electe, ha lliurat el discurs
P"'r a l'acte de la seva recepció a
l'Acadèmia. El tema és: «Cató tl
vell I la seva teoria drmocràtlca. de
la Història. L'Acadèmic Or Eo:;ch
Gimpera ha accepta t l'enct.rrec ee
la resposta, L'acte tindrà lloc dintre
del mes d'abril pròxim.

f¡ïl

tr:·

per Marlo Verdaguer. Edt·
t orlal Apolo. Barcelona. Pessetes a
•.n
Dc '~ !ario Verdagu..._
unt'S traduccions de Papini, una novc!la., Lc. filia <.!t ~ro. q ue ens intere.::sà, i unes ....J .. ,"f:;; ue la .c.......
ción, que és una obra francmne..'lt
deplorable pel seu cqrt va!or històric. En La tsla de oro, aL En La
i sZa de oro h1 havia un novellista . 1
lú h aVIa, aobrclot, Ull interpretado•
del paisatge. En La l sla de oro ell
personatge centtal, el protagonista
és el palsa.tge, vis~ i sentit poèt ica
ment.
E3 per alx.ò que h em comença•
amb marcat interès ir. 1-:ctu~:a d"

su carc·

'

rurr:·

UN INTELECTUAL Y SU
CAR COMA

Un tntezectual 11

•

•

va obra de Marto Verdu-;>•e!.'. Pcrè
llastimosament, en Un fnt-rlectiULZ J
su carcoma no hi h em d.'I:Dat; l'artista personat 1 indf'p::ndent de La
tsla de oro. En aqttesta cbra d'ara
Maria Verdaguer se'ns presenta, <'
:::!lltr::s
a1xi ens ho si'Illbla a
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Fiveller, 24 • 26, primer

*

PAGAMENTS PER A DEMA
Administrador de Correus, pessetes 13.670'84; Manuel Alonso, pessetes 203.474'95; Ignasi Alguavives,
9.104; Josep Alberges, 76.334'64;
Eduard, Albors, 5.881'97; Elies Alejandro, 2.574'58; Josep Antonlo Busquet, 10.968; Ramon Bardla, 5808'22;
Josep Bt:ltran, 3.771'04; Caixer de
la. Comandància G. C., 216.440'61;
19 terç G. C., 611.59:l'ó6; Josep Maria Castellvi, 161.146'75; Francesc de
P. Comenge, 27.572'26; Ricard Casanoves, 40.015'47; Guillem Casares,
139.816'66; Llorenç Cabos, 284.639'69;
Octavi Chimet, 4.327"14; Joan Delclòs, 37.532'88; Ignasi Domènech, pessetes 7.314'17; Ramon M. Dau, pessetes 64.378'82; Pere Garcia, 12.811'06;
Ildefons Garcia, 2.008'34; Francesc
Garcia, 8.736'88; Josep Girbal, pessetes 31.822'50; Josep Jofre, 10.423'6'7;
Districte Forestal, 4.485; Enginyer
S. o. R. v. V. R. E., 2.450; Eugeni
López, 3.:l:ll':W; Amadeu Llopart, pessetes 14.939'48; Manuel Marquès, pes-

setes 51.299 '36; J osep Mar f à, li 22166;
Santiago Morera, 931'66; Paull Ml}
rell. 2 ~4' 17 ; Antoni Molltserrat. pes·
setes 31.736'26 ; R::tmon Marquès pessetes 6.014'17; Cas1mir Manzanares.
799.99; Novell Germans. 1.020; Fe·
!ip Miralles, 1.503'60; Antoni Muset,
2.447"30 ; Francesc Naves, 16.783'30;
Llufs .Núf1ez, 320'00; Robert Oms,
150.555'70; Jaume Poch, 11.349'46;
Josep Ribot, 23.718'10; Joan Rubío,
1.187"97; Emili Rovira, 524'36; Ma·
nuel Rodríguez, 13.285'13: Ramon
Sala, 29.563'06; Balbi Sanjuan, pes·
8.636'40; Successors GUillardó, 102'n;
Margarida Salat, 1.124'25; Vicenç Sebastiàn, 500; Constanti Sànchez.
733'57; Manuel Tamayo, 67.771'51;
J osep Maria Ugarte, 1.683'33; Angel
Negro, 205'33; Ramon Vilar, 2.677'07;
Manuel Vilches, 2.547'63; Dde!ons
Vid&l, 500; Josep Marla Xabart, pes·
setes 8.831"27.
------~*:-----------
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Guansé és escnptor p~ls quatre
costats i un dels nostres mlllors
estilistes. Això no m'ho fa dir l'atnistat. Una simple ullada a la seva
producció ben diversa és prou J)(r
a. corroborar-ho. Ultra la collaboracló
cons~t als nostres primers periòdics L revtstes, Guansé ha incorporat a la nostra novellístlca excel:lents
volums. tots ells plens d'escalf d'' ··~
manitat i palpitació de cosa viva.
Passant per alt les seves traduccions - mestrivoles - de Prevost
Voltaire -eom ens recorda François
Arou et, de vegades 1'expressió de
Guansé- Maupassant i Plerre J -,.
uys, alxi com les seves obres de teatre <cal consignar que ha exceHit
brillantment com a crític serè 1 lm~cial>, allò que desvetlla més 1
millor la nostra admiració per aquest
escriptor són les seves noveHes Dlriem que és en les novelles on i·ànima I el talent del nostre amlc troben un camp més proplc1 per a fruitar esponerasos.
Encara que la nostra erudició és
molt limitada i desconeixem bona
part de les signatures que més alt
e:; cotitzen al món, hem tingut ocaSl,ó ~e llegir-ne algunes en l'Idioma
d ongen. I sostenim que les novelles
de Guansé resisteixen vigoroeament
la comparació amb moltes de les estran.geres .que han emplenat de ¡lòria t proftt els seus autors.
¿Vol dir això que el Ouansé de «La
Clínica de Ps!quls•, de eLa millor de
totes•. de «La venus de la Careta»
l especialment el de cCom valg as:
sassmar Georgina» i «Les cadenes
d'Eva» slgul un l.mitador de la. tècnica I el gust d'ultra les fronteres?
De cap manera. Domènec Guansé
és català, racialment català, 1 totes
les seves obres, s i bé equívalen a
còd?ls enèrgicament llençats en les
algUes una mica somortes del concepte català de la novella, no n 'hi

•••
Ens deta un autoritzat cr!tic literari:
- Fugiu com d'e::oalc!ar-vos d'escoltar llegir com~dles. Es la cosa del
món que porta. més ene?nistatr.
1 després de rumiar una mfca, aJe-
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AQUAREL-LES
I el més uuportaut assurtuu~:m
de O R A V ATS de Barcelona
EXPOSICIÓ I venda a preus In
versemblants a
1\li!.l ttO P OLl T A t-.A

Llibreria vella 1 Nova
c an..olia, 3t tballros Sala Mozarll

Caixa d Estaavi de la Generalotn~
de Catalunya
1

Caixa General d' Estalvi Popular, sotmesa al Protectorat Oficial del Ministeri
del Treball i Previsió, Segons Dec ret del 14 de maig del 1933

OPERACIONS QUE REALITZA
Estalvi a la vista
d'estalvi

Comptes
Estalvi a termini
Comptes de contribuent..

OFICINES CENTRAtS: Barcelona, Palau de la Generalitat
•
I

FONT ANELLA, 7
Sucursals:
REUS: Raval Alt de Jesús, 29 I 31
SANT FELIU DE GUIXOLS: Rambla
A. Vidal, 35
SANTA COLOMA DE FARNES: Plaça
de la República, 4
MASNOU: Prat de la Riba, 1 (Edifici SOLSONA : Plaça Sant Joan, 7
de l'Ajuntament)
TARRAGONA: Apodaca, 5.
OLOT : Passeig de Blay, 45
VILANOVA I LA GELTRU: Rambla
PALAFRUGELL: Santiago Rusiñol, 9
Francesc Macià, 1

BADALONA : Francesc Layret, 149
GIRONA: Praça de l' Oli, 1
IGUALADA: Born, 2.
LLEIDA : Carme, 34
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EL TREBALL •

l'OBRA SOCIAl DE lA CEDA
El senyor Anguera de Sojo,
abans d'abandonar el Minis·
teri del Treball dictà la següent ordre sobre els jurats
mixtos

5

AJUNTAMENT

LA REORGANITZACIO DE LES ASSE·
GURANCES SOCIALS, A FRANÇA

•

ENDARRE•
EXPEDIENTS
RITS A L'AJUNTAMENT

Un interviu amb el Sr. Jacquier,
ministre del Treball francès

A la zona d'Eixampla existeixen

1.379 finques pendents de llquldacló,

repartides de la manera següent:
llart. - Josep M. Pi L Sunyer. - A.
1930 es trobav~m. amb Les Corts, 597; Sn.nt Me.rti, 199;,
del
llei
la
de
dos
presentat
ha.
francès
govern
El
Moles Caubet. - Jawne Vicens.
41; Barcelona., 178; Lea
projectes de llei referents a. les as- motiu de llur edat, fora del camp Gràcia,(Saus)
Antont Colomer. -Josep M. Girona.
364.
segurances socials. L'un tracta dels de la. seva a plicació; aquells als Corts
finques signifiquen un
Aqueetes
- Ambrosia Carrion.
quals s'ba acostumat a designar amb
S'ha
«exclosos».
dels
l'altre
i
«caducS))
Aquest curs amb el doctor Bosch
cllmo. Sr.: Aunque los ténninos demanat al senyor Jacquier que tin- el vocable de «exclosos». Per a. ells deute per exercicis corrents de pes..
Gimpera. hi havia el propòsit de fer del Decreto de 21 del actual estable- gués a. bé de preci.sar l'envergadura el legislador del 1930 no havia pre- setes 1.388.042'88 1 per resultes de
extensius els estudis a totes les po· ciendo reglas sobre las condiciones y d'aquests proJectes l ha contestat vist res 1 encara. que havien nascut 3.063.730'94 pessetes, amb un tots!
blacions de Catalunya que s'interes· requlsltos que han de (eunir las de- amb aquestes paraules:
nombroses proposicions de llei a. llur de 4.451.773'.B2 pessetes.
casc antic existeixen pendents
sessin per ells. Hom anava a posar- mandas por las que patronos y obiecUna de les firialitats essencials favor, cap no havia adquirit solidesa. deAlllqulclacló
pels conceptes de parse en comunicacló amb els Ajunta· ros hagan uso de los derechos que de les assegurances socials és la. de
Jo m 'honoro d'haver·me esforçat
ments 1 entitats culturals (amb al- les concede la ley de Jurades Mixtos, resoldre el cruel problema de la ve- a remeiar la situació d'aquests des- ticipacions pel 16 per 100, 10 per
S,475 finques, d'elles
100,
guns d'ells ja era un fet) per a esque no havien tingut més 100 l 8 per
ElS Estudis Universitaris per a delegats obrers de la Ponència.), que tablir cursets a càrrec de l'esmen- tlenen la precisión necesaria para su llesa dels treballadors. La llei ba graciats
300 pertanyen a Barcelona 1 3.175
masnascut
d'haver
l'equivocació
que
l'esdevenidor
a
per
disposicions
pres
Obrers, foren el fruit del treball se'n anava tota en les despeses de tat professorat. De més a més, la recta aplicación, se han suscitada garantint els assegurats, a partir sa. aviat. El projecte que he presen- a Gràcia.
determinadas dudas sobre algunes
d'UDa ponència integrada per ele. propaganda, impresos, etc.
Per un exercici corrent algnJf14
Generalitat, amb el Patronat, crea·
dels 60 anys, una pensió calculada R. tat el 21 de febrer darrer a la CamJllents universitaris de la Facultat de
El professorat treballava gratuita- ven 100 beques; la intelativa parti- de sus preceptos indicàndose también manera de salari 1 de forma que bra els assegurarà una pensió de 360 quen un dèbit de 266.990'61 pessetes
sanciones
1mponer
de
conveniencia
la
FUosofta i Lletres (professorat i a- ment amb el major entusiasme. Més cular en feia d'altres 1 els universiposi els treballadors a l'abric dc Ja francs fins que hagin arribat a l'e- i per resultes la quantitat de pesseturnnes) 1 representants d'entats tan tard, les gestions del Dr. Bosch Gim- taris estudis e.naveo a fer la beca a los contraventores de las reglas eu misèria: però la llei no tindria ple dat de 70 anys, la qual els donarà tes 474.786'61, amb un total de pessegura
741. 777'22.
medlo
como
contenldas,
él
destacades com el Centre Autono- pera, aconseguiren que la GeneraU- «Rafael Campalans». S'havia dema.efecte fins després de diversos anys. dret a l'abonament d'assistència. He setes
Resulta, doncs, que h1 ha penJlli.StA de Dependents, l'Ateneu Poly- tat donés Wla modesta subvenció nat, i estava ja acordat, un Batxi- de consegulr su mejor cumplimiento Alxi mateix, les mesures s'imposa~ de subratllar que aquesta mesura
tecnlcum i l'Ateneu Enciclopèdic Po- per a contribuir al sosteniment dels llerat nocturn, gratuit i oficial, per y eficacia.
ven a favor de les generacions ja d'humanitat no costarà res a les fi- dents de liquidació 4.854 finques,
Las observaciones y consultas se properes a. la vellesa 1 sue no po- nances de l'Estat. car els recursos havent de percebre l'Ajuntament,
pular. D'aquestes reunions va néixer estudis. Aquesta subvenció l'adminis- a obrers, que hauria estat un altre
Wl Estat que un cop aprovat pel rec- trava el Patronat Universitui, t1ns èxit tenint en compte l'abundància refieren, sobre todo, a la forma como dien gaudir de les condicions nor~ necessaris han estat trobats en una d'!ioctivar-se llur Uqu1dacl6, per contribució urbana, la quantitat de
tor, (aleshores era. el Or. serra Hun- a l'octubre proppassat en què es co- de les insoripcions de demanda ... Tot se ha. de hacer efectiva en los Jura- mals d'entrar en el dret de pensió. nova distribució dels fons dels se- pessetes
5.193.551'04.
dos mixtos de traba.jo, sin lesionar El legtalador del 1930 havia institu\t gells assegurances-socials administer) es posà en vigor. Aquest Esta- municà. haver-se esgotat la consig- se n'anà en orris.
derecho legitimo, la disposi- un règim transitori en profit dels trada per la Caixa dels Dipòsits 1
tut pOSJ.va els Estudis sota la di- nació.
Quan passat els fets d'octubre s'aU- ningún
CONCURSOS
recció d'un Comitè, que presidit pel
La matricula del primer curs fou toritzà el funcionament de les clas· ción encaminada a corregir el abuso assegurats que haguessin cotitzat a.l· Consignacions.
Per tal que no pugui alle!n.r-se jg..
el
que
esperar
a
complasc
em
Jo
suceslvaprOducirse
pueden
que
de
d'aquesta
anys;
cinc
durant
menys
Rector tenia representants de la Ge-- un èxit. En el curs general passava ses de la Facultat de Filosofia 1 LleParlament votarà, dintre de poc, a- norància n1 ocasionar per udicis a
neralitat, de l'Ajuntament de Barce- d'un centenar d'alumnes: en el curs tres, es féu la pregunta al rector mente demandas escalonadas que manera el veuciment previst seria al quests
dos textos legislatius. He tro- ningú, novament es fa púb ·e que el
proper.
juliol
de
primer
conel
ú.nico,
titulo
un
de
proceden
de
Treball,
de
lona, de la Conselleria
especial de Les Idees econòmiques i accidental, doctor Mur, si també hi
bat prop de la Comissió d'Asseguran- termini per a la presentaeló de plecs
bajo
sólo
cual
el
trabajo,
de
trato
Lletres,
1
Filosofia
de
t
Facultala
e\ dret obrer donat pels Drs. J. M. anaven inclosos els esmentats estuces de la Ctunbra i dels seus dos al concurs per a l'adjudicació de
del Patronat Universitari i dels pro- Pi 1 Sunyer l Moles Caubet, se'n dis, la resposta fou que no es podia un· aspecto meramente termal perPROJECTE SOBRE ELS
ponents. senyors Piessel i Corsln, u- les obres de .reparació de la sostra..
o.CADUCS))
piS alumnes. Aquest Comitè elaborà van inscriure cent setanta.. En el curs començar sense l'ordre del comissari, mite la distinción entre unas y otms
na coliaboració que els he de re- da del Mercat de la Revolució fini·
el pla d'estudis, nomenà el profes- present la. matrícula ordinària ja su- senyor Prieto Bances. Quan vingué causas de pedir; Y al procedimiento
Ells m'hauran ajudat a a- rà demà, dilluns, a la una de la
graciar.
la
a.
inherents
tribulis
els
Sempre,
sorat i obri les classes.
perava a. la de l'anterior, però els aquest rou visitat pel secretari ge- que ha de ser observada cuando, a~ posada en marxa de la nova insti- fermar simbòUca.ment una de les tarda.
-Havent d'adquirir-se lmpermea..
En començar no es comptava amb fets d'octubre del 19S4, tallaren la neral dels estudis. En l'entrevista el gotados todos los recursos para pro- tució, atxf com la gravetat de la cri- concepcions principals de les assegu·
altra cosa que el petit ingrés de la inscripció. CJ.l dir que, d'haver-se com.issart digué conèixer l'organitza- curar la avenencia de las partes, és- si econòmica han donat per resul~ ran ces socials: la solidaritat de to- bles per als agutzils d'aquest AJun·
matricula, (val a dir que el fer pa- pogut anunciar la data del comença- ció i la. reputà de molt superior a. ta no se constgue y han de tramitar- tat que nombrosos assegurats no tes les generacions, de la joventut tament, s'irivita els Industrials als
gar una quantitat petita per la ma- ment del curs, era segur arribar als la de Madrid 1 superior també a la se acciones de distlnta.s que tienen complissin a.mb les condicions d'in- a. la vellesa, en la lluita contra la quals pugui interessar, perquè presentln ofert..es al Negociat de Comtrícula fou acordat a proposta dels 300 alumnes. Molts dels qul havien que ell havia. organitzat a Oviedo, señalad.as en la ley plazos de Lnter- versions minimes necessàries per a misèria.
pres <tercer pts de les Cases Con"
y formalidades diferentes, tenir dret a pensió. Ha semblat ede matricular-se, en veure que no però posà l'obstacle que havia des- posiciónfàcil,
slstoria,ls) abans del dia. 15 del mespara evitar toda consiendo
~------*--------- se'ls podia donar cap seguretat, deci- aparegut amb els fets revoluciona- fusión, aclarar aún màs el texto de quitatiu dispensar-los del venciment ' SIMPLIFICACIO DE LA LLEI
d'abril pròxim,
Però hi ba una altra pregunta, seincorregut, tot autoritzant-los a ediren fer-ho a Centres culturals on ris la consignactó per a pagar el
preceptes del Decreto, sln que fectuar retroactivament les inversions
el permitien ensenyaments suspesos personal. Se li contestà que el pro- los
nyor Jacquier. Es tracta de la professora.t estava. decidit a treballar quepa, por el contrario, trnponer san- necessàries 1 fent menys rigoroses posició
a la Universitat.
de resctnssió presentada al
ciones en materia contenciosa donde les regles de les mateixes inversions;
El
mena..
cap
de
salari
cobrar
sense
senat per M. CavUlon, re!erent a la
El pla dels estudis és el següent:
La personalitat d'Henri de Man
senyor Prieto Bances contestà que a no hay condena de costas y es sufi- aquest ha estat l'objecte del projecte slmplificaclo de la llet. Quin és en
adquireix, amb el seu ingrés al O~
Curs general, - Història de Cultu- la seva tornada a Madrid es podrien ciente ejemplaridad y castigo el de llei presentat a la Cambra ra alvern belga, un nou relleu universal. - Dret. - Geografia. - Història obrir els estudis. Una comissió d'a- enervamiento de la mlsma acción., gunes setmanes. Aixi serà estalviada aquest aspecte, hom ha preguntat,
coneixen el ra. - Història de l'Art. - Biologia. lumnes obrers intentà veure'! sense que lleva aparejados el decaimiento als obrers propers a. la. vellesa una la. posició del govern?
Els nostres lectors
I el ministre respon:
«Pla d'Acció)) del qua és autor Hen- general. - Legislació obrera. - Fi- aconseguir-ho. Encara esperem que y pérdida de un poslble derecho a amarga. decepció.
Participo de la preocupació que
ri de Man i que ara sembla que a- losofia. - Història de la Literatura. torni.
declarar cuàndo aquella es ejercltaté origen en la proposició de rescinpllca.ran. Ja ho déiem dies enrera
ELS
SOBRE
PROJECTE
circustancias
en
o
destiempo
a
da
Comistemps.
el
passat
s'ha
Aixi
sió de M. Ca.villon. Em dedico, Ja
Curs d'ampliació. - Matemàtiques
ESTOMAC 1 INTESTINS
en comentar la solució de la crisi
«EXCLOSOS»
d'obrers han visitat repetida· que suponen una presunctón de doho sabeu, a. simplificar la llei, Cada
DIABETIS - ALBUMINUbelga.. S'ha de fer constar que aquest - Química. - F1sica. - Cosmogra- sions
la
de
desdicen
menos,
cuando
o
lo,
sense
Mur,
doctor
rector,
al
Estudio
ment
possible.
és
aiXò
que
vegada
Un problema. més delicat sorgeix
RIA - INFANCIA - ETC.
ml.niSteri l'integren catòlics, liberals na. - Geografia humana l econò· que m&lgrat el bon desig d'aquest buena fe del litigante y contradicen,
coses
les
totes
suprimir
de
mitjà
el
1 socialistes. Cosa impossible de rea~ mica. - Geografia fisica de Cata- s'hagi pogut fer res. S'ha insinuat ademàs, el espiritu evidente de la en el que es refereix als vells treinútils.»
promulgació
la
de
des
que
Liteballadors
Utzar al nostre pafs. A Bèlgica, amb lunya. - Lletres clàssiques.
CARRER LLURIA, 62
lnona.rqula, es respecta una Consti- ratura. moderna. - Literatura. cata- als alumnes que se'ls tomarien les Ley.
En vlrtud de lo expuesto,
Centre Consell d~,. Cent 1 Aragó)
lana. - Història de l'art català. - mat.ricules, però han respost que a
8ALMERON, 222
Este Mtnisterto se ha servida dlsEsquema de l'economia moderna. - ells això no els interessa, sinó els
poner:
tos, habrà de comprenderse dentro rado mixto constase la notortedad MANSO, 72 <davant del Mercat);
Municipalisme. - Els problemes po- ensenyaments.
anterior
ocultación
la
de
hecho
del
1. Los Jurades mixtos de Trabajo de ella las demàs del mismo caràcter
La conducta dels alumnes ha estat
lltlcs de l'Estat modern. - Les èpode admitlr las demandas que y naturaleza, presentàndose la. de- e indebido. de las cuestiones planteaques primitives de la Hwnanitat sempre d'una absoluta correcció. No habràn presenten
con arreglo a las manda dentro de los plazos actual- das en la. reclamo.ción, o por Ja exles
se
(Etnografia) Prehistòria, - Les re- s'ha produït mat la més petita quel·
alega.da por el demandada,
volucions espirituals econòmiques i xa contra ells. Assistien a les clas- disposiciones de la. Ley de 27 de No- mente en vigor y a los efectes que cepción
NOTES POLITIQUES
que tendrà caràcter perentorio y que
ses amb una regularitat i un ordre viembre de 1931, dàndoles la traml- se expresan en la regla siguiente.
socials del segle XIX.
préviamente.
tramitada
serà
correspondiente.
tación
El que no tenia classe
Eu el acta de conclliación, que
Curs especial. - Llengua catalana. exemplars.
6. El demandada podrà oponerse
Incumbe a los demandantes, cuan- se4.verificarà
centre radical que es separa
s'estava de set a nou de la vetlla
conforme al articulo 48 al ejercicio de las acciones no transi- doUn
I el professorat és:
accioLerroux. - Degudament avalada
distintas
ejercer
de
hayan
do
llegint a la Biblioteca de la Facultat.
de
Noviembre
de
27
de
Ley
la
de
gides en el julcio de conciliación,
la. nota que segueix:
Drs. Joaquim Xtrau. - Josep Xt- Dels resultats del curs sols cal dir nes dimanadas de la aplicación del
Jurada inten- por via de acción reconvencional ne· rebem
d:n Assemblea general extraordi."au. - A. Garcia. Banús. - Jaume que dels que se sotmeteren volun- propio contrato de trabajo, llacer 1931, el Presidente delsobre
las
todas
conciliación
la
tarà
Serra Hunter. - Llufs Pericot. - tàriament a una. prova final escrita, constar en Ja primera demanda que cuestlones litlgiosas enunciadas, re- ga.torla, que se tra.mita.rà. con el jui- nària celebrada el dia. 10 del corrent,
i per majoria de vots. la Unió RepuJosep M. Balcells. - Angel Rubió. el professorat va poder equlparnr el presenten, de un modo sumario o cabando les expllca.clones necesa.rias clo principal.
Si el demandada no hiciese uso del blicana del Camp de l'Arpa acordà
Leandre Cervera. - Joan Ra.s. llur treball al dels alumnes de la concretamente, las demà.s reclama- de las partes sobre los distlntos exde la direcció del senyor
separar·se
Marcel Chevalier. - Alexandre Ga- Facultat.
clones a que se crean con derecho, tremes objeto de las diferencias pro- derecho de reconvención y no hubiera exlstido avenencia sobre recla.ma.. Alexandre Lerroux, per creure que
expresando la causa de pedlr.
evnl'eo:;àndose concretamente clones que tengan por disposición le- s'aparta. del programa del Partit Raa. A este fin, si la demanda pre- ducldas,
hay o no acuerdo sobre c-:ada uno gal tranlitación distinta a la ejerci- dical.
sentada es- de las que determina. el sl
elles y haciéndose constar tam- tada en primer término por el deNo obstant, seguirà defensant l'iarticulo 47 de la ley de Jurades de
bién de modo preciso e lnequivoco mandante, éste, una. vez hecha la deari republicà com ha. tet sempre
mixtos <Despidos), aparte de los re- las
e1 major zel i desinteressat conamb
acciones que no queden transtgt- declaraclón de que se reserva. el ejerquisitos que en dicho articulo se extcurs per al bé de la República.»
das.
que
las
sobre
acetones
las
de
ctcto
clase.
esta
gen a las demandas de
5. Si, tramitada. una demanda sln no se logre el acuerdo, podrà entase habrà de expresar concretamente
qué otras sanciones se consideran que en ella se formule màs reclama- blar las correspondientes demandas
procedentes <abono de salarios, dl· clón que la que sea causa y funda- dentro de los plazos ftjados por las
ferencla de jorria.les, hora.s extraor- mento de la misma, se presentase Leyes vlgentes.
Lo que dtgo .a V. I. para su conodlnarias, vacaciones, etc.), como con- después ante el propio Jurado por
secuencia de la ruptura del contrato el demandante otra cualqulera por clmiento y efectos. Madrid, 26 de
de trabajo o en virtud de la. ejecu- concepto distlnto fundada en hechos Marzo de 1935. - Anguera de Sojo.»
anteriores a su presentactón y de la
clón del mlsinb.
HENRI DE MAN
El plazo de la. presentación de la. cual no se baya. hecho la lndicación
NOTICIARI
CAMISERS
demanda serà el fijado en el refertdo a que aluden las t'e1Z'las anterlores,
de Dependents de TauSindicat
El
tucló liberal I laica per part dels
inpodido
ello
por
habléndose
no
Del nostre coJ.Iaborador Josep Sol,
«Catalina Blumn, d'Alexandre Oli" articulo 47.
Indústria Hotelera 1 Cacatòlics. Aci, amb Repübllca. els ca- cinc volumsr
3. Si la demanda se re!iere a una tentar en momento oportuna la ac- lell de la Barcelona
mas.
posa a coneixede
tòlics fan semblant d'acatar el nou
o.Sels falsas novelal>l, de Ramon
las reguladas en el ción concillatorla, la nueva. demanda fetera
de
reclamaclón
Cristòde
TanemburgO)l
de
«Rosa
1
associats que
tots
de
ment
règim per a desfer-lo. Aixi ho diu Gómez de la Serna.
articulo 65 de la ley de Jurades mix- serà rechaza.da de oficio st el Ju- cal que passinelsperseus
for de Tanemburg.
Secretaria de
la.
constantment Gil Rebles.
d'Enrlo Blanco.
«Boston-Barcelona)),
l'entitat per a comprovar si estan
A Bèlgica el teòric socialista pot
uHèctor servadaoJl, de Jull verne.
«El plan de Ja a¡uja», de Blalse
------------~*-------------inclosos en les llistes exposades per
coHaborar amb els catòlics. I no us Cendrars.
uLa Mujer», d'August Craven.
anar a recollir les cartes de trepenseu que Henri de Man sigui un
aMisterlos del Destino».
Tolstol.
Lleó
de
«ResurrecoiónJ),
ball.
bome mansoi. Es tracta d'un home
lstratl.
Panalt
de
Alducsll,
«Los
- L'Associació d'Obrers Empaped'acció i de talent: és flamenc i par• • •
La sanyora Antònia Crusat, per
radors de Barcelona convida els s~us
la i escriu e. la perfecció el francès,
«prode
I
«cultural>>
tasca.
Ja
de
Idea
vult
tramès
ha
ens
puix
vegada,
lectors,
segona
nostres
els
saben
Com
LES SARDANES
a l'Assemblea general exassociats
l'anglès 1 l'alemany.
No cal dir com agralm aquestes que ho anunciàrem oportunament, selitisme» del feixisme internaciotraordinària. que tindré. lloc el pro--El dia. 'l d'abril, a les quatre de
Recentment ha. escrit una obra, volums:
naturalment,
1,
aportacions
valuoses
nombrós,
acudeix
hi
públic
El
nal.
«El Brlk del OlabiOll, d'Emili Sal• esperem que serviran d'estlmul per a Parla s'obri una Exposició Interper dilluns. dia 1 d'abrU, a les 18 la tarda, primera. competició de sareLa. .:dea socialista», en alemany, Ja
nacional contra el feix1sme. Diu la amb tot 1 que els feixiStes france- hores, Bl. seu estatge social, per a. danistes de Catalunya, organitzada
qual és motiu de moltes d.lscussions sari.
ats nostres lectors I amics quo enca- premsa parisenca que, malgrat la sos - camelots du rai - han llan- donar
compte de les bases presenta,.. per la Lliga Sardanista de Catalu·
en diversos països, car «La idea so«Hazaftas de Rocambole» (primer ra no ens hagin tramèt llibres per
manca del nombrÓs material de mar çat pedres a. la façana de la casa des als patrons i les contrabaSes dels nya, l'Orfeó de Sants, amb la cobla
cialista» ha. estat ~raduYda a nom- 1 segon volum), de Ponson du Tentil. als obrers parats.
l'Exposició.
tnsta.llada
està
on
1'e1els
i
nazis
els
utllitzen
que
ttrl
cas de no ésser acceptades Barcelona, que tocarà, a més a més,
obrers,
brosos idiomes.
uResurrecclón de Rooambote (seQue pensin que l'organització de xlstes italians i austríacs, l'ExposiEs tracta, doncs, d'una manifes- les primeres.
ctne sardanes per a ballar el públic.
En aquesta obra. és on ha inscrit gon volum), de Ponson du Terral!.
la Biblioteca no podrà començar-se ció és força interessant.
Donada la transcendència de dita
tació documental contra. el feixis-L'Agrupació Sardanista de Ba.r4
l'autor el seu «.Pla d'Acció».
sessió 1 per tal de responsabilitzar- celona b.a organltazat per a avui, a
uLas miserias de Londres», de fins que no tinguem uns dos milers
Henrt de Man ha viatjat molt 1,
Dóna, no obstant, l'Exposició, una me.
se amb els acords que es prenguin. les cinc de la tarda, una. audició da
de llibres.
naturalment, coneix Espanya. El 1932 Ponson du Terrall.
cal que hi acudiu tots els associats. sardanes al seu estatge social, FranuQuo Vadis)l, d'Enrlo Slenklewioz.
Visità la. capital de la República esJa en tenim un nombre considera·
cesc Layret, 101, a oà.rrec de la copanyola i pronuncià una conferèn·
«El v~conde de Bragelonnen (prl· ble, però per a una Biblioteca pública
bla «Catalònia.».
cia a la Residència. d'Estudiants. mer 1 segon volums), d'Alexandre ou- per a obrers no n'hi ha per a co-Avui, diumenge, al mati, se celeMàa
Després passà una temporada
mençar.
mas.
brarà una audició de sardanes a. la
laga, per motius de salut.
llibreautors,
dels
prop
Insistim
oe la senyoreta Tomasa Novlals 1
Plaça de la Bonanova, a càrrec de
Els socialistes belgues volien que
ters I editorials. Alguns han respost,
la cobla Popular.
Henr1 de Ma.n ocupés la cartera d'E- Nasarre, catorze volums:
cal
que
proporció
la
amb
na
però
-El dia 4 d'abrll del 1935, a les
conomia per considerar-lo molt ben
uEI cercle màglcn (primer I segon
esperar.
nou del mati, seran venuts en púpreparat en assumptes d'aquest mi- volums>, de .Joan Puig I Ferrater.
simnota
a
com
notar,
fer
de
Hem
blica subhasta al Mont de Pietat de
nisteri. Els catòlics s'hi han oposat.
«VIda de Nuestro señor Jesucris- pàtica, que les millors I més nombrola Mare de Déu de Esperança., or- Llegiu LA HUMANITAT
Han estat nombroses 1 extenses les
ses aportacions són de trebaHadors
ganisme de la Caixa de Pensions
entrevistes, les negociacions. Per fi tO)l1 de Remigi Vllarifto.
Durant el corrent mes de març,
cEl atma devota de la Santlslma que, fent un sacrifici, es desprenen
per a la Vellesa. 1 d'Estalvis, els em- han estat sancionades amb la multa
S'ha acordat que l'autor del «Pla
de bons llibres de llur biblioteca parpenyoraments d'objectes i robes ven- corresponent 216 denúncies que la
d'Acció» ocupi la cartera. d'Obres Eucarlstfan, de Joan sta. Paganl.
çuts abans del dia. primer de gener Policia Urbana. ha fet a la Delegaci~
Públiques, reabsorció de l'atur for«Esbarzer)J, de J. Roig I Raventós. ticular per a contribuir amb el sou
del 1935. L'entrada a la sala de Municipal del Districte Vè motiva,..
çós.
uLos vencedoreS)l 1 de Pere Gaur- ajut a la creació d'una Biblioteca
subhastes és per la Plaça de Jon- des la majoria d'elles per deixar roLa participació dels socialistes en don.
per ala obrers en atur forOós, Que,
queres, 2, entresol.
el ministeri fou aprovada en una
naturalment. haurà d'estendre's a
ba o matalassos als balcons, 1 per
«ErrorJ>, de Maria Sepúlveda.
reunió del COnsell general del Partots els treballadors que vulguin acuespolsar des dels mateixos o galeuLa batalla de la vida», de carles dir-hi.
Ut Obrer Belga, per 66 vots contm
ries. Aquella Delegació prega al veiAquestes 18 Dickens.
14 1 18 abstenclons.
Aportacions, a la nostra Redacció1
nat en general que s'abstingui d&
abstencions corresponen als 18 memcE l amigo Alberto», de J. M. Folc a qualsevol hora dels dies feiners,
contravenir el que es d.lsposa. en les
bres que constitueixen la taula del I Torres.
Ronda de la Universitat, 25.
Una escola feixista
Ordenances Municipals respecte a
Consell.
aquells particulars car en cas con~OSEP PRIM I JOAQUIM
trari se'ls imposar&, també la sanció
corresponent.
ROS.
El senycJr Pic ta donar aquesta.
S'ha fixat la data d'Inauguració
de l'exposició de pintures de Josep nota pocs dies després d'haver conque ha perdonat les multes
fessat
M. Prim per al pròxim dia 6 d'abril.
de Sanitat i Higiene als propietaris.
coque
quinzena
la
amb
Coincidint
en
treballador
al
vida
la
de
cost
al
relació
fan
que
ofioials
dades
unes
publicat
ha
«El Boletln del Centro de 1nvestigaclonea especia les o labora torlo de estadfstlca»,
mença el dta, també exposarà a Nosaltres trobem just que qui contravingui les ordenances pagui la
Syra l'escultor Joaquim Ros.
les capitals da provincia.
seva culpa, però trobem un delicte
les ciutats més Importants.
a
referència
fa
que
el
reprodulm
d'Interès,
Per creure-ho
MIQUEL VILLA molt major ten1r un dipòsit d'aigua
Miquel Vlllà, l'exposició del qual en condicions perilloses per a la. saLLEGUMS
GREIXOS
a les galeries d'art Syra ha estat ja. lut dels ciutadans que no pas posar
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La Universitat està tancada
per als obrers catalans

cal que es reprenguin les tasques culturals
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Biblioteca per als obrers
en atur forçós

M!S & ROCA

Les aportacions que diàriament
rebem, són nombroses i valuoses

L'exposició internacional sobre el feixisme

Noticiari

Les Arts

Et cost de la vida de l'obrer en algunes ciutats espanyoles
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El GOVERNADOR GENERAL, SENYOR PORTELA,
QUE NO TINGUE CAP IMPORTANCIA lA MANIFESTACIO
QUE VA PRODUIR-SE AlA SORTIDA DE LA CONFERENCIA
OEL SENYOR FABRA ·-· PARLA DEL CONFLICTE COTONER
I DEL PROBLEMA DELS HOSPITALS
El Governador ~eneral parlà, ahir,
amb els periodistes.
-Res, res, senyor~. Unicament
vull saludar-los. Les noticies no són
aqul avui Corren per les llnies telefòniques i t~>legràf1ques.

Llegiu LA HUMANI TAT
-Hl ha alguna noticia de Madrid'/

-De Madrid, res. Només la conlulto. que ha evacuat el senyor Cambó 1 que vostès ja deuen conèixer.
Aquest és aquell tombant de cem1
del qual ja els parlava fa dies.
J a hi som.
-PoSSibilltats ... ?
-Qui sap. No hi ha res més d.lt1lill que profetitzar. Per altra part.
el meu càrrec...
-Pot dir-nos quelcom de la suspensió dels actes. No deurà celebrar-

te'ni:t~· ~f~~ Naturalment,
1

els actes polltics 1 socials. Són mesures generals a tot Espanya, adoptades pel
Govern, que com a. d1m1sslonar1 pa.ra a.tenció exclusivament als afers
de caràcter urgent, d'una. manera
e:spec1al als que afecten l'ordre públic.
-Està assabentat de la. ma.nifestació que uns estudiants orga.nltzaren
ahir, a la nit, a la sortida de la conferènc1a que el senyor Pompeu Fa,.
bra. va pronunciar a l'Ateneu Barcelonès?
-No. Inventen vostès cada cosa...
Sl sortien d'una conferència, és cla.r
que anaven en grup. Però de manife¡¡tació, no...
-No és un invent, senyor Governador - replicà el periodista-. Pr~
clsament vaig trobar-me en l'incident.

Llegiu LA HUMA N1TAT

de diners. S'ha de solucionar per al
bé i prestigi de la ciutat i de catalunya No és cosa que pot fiar-se
solament a les aportacions de particulars.
-Es cert que l'Hospital de Sant
Carles. de Madrid, té una subvenciO
de l'Estat més grossa que no l'Hospital Cllnic?
-Es cert. Tinc entès que l'Estat
subvenciona el Clinic amb 350.000
~ete&, i el de Madrid amb 1.500.000
pessetes. Cal, però, tenir en compte
que allà l'Hospital depèn de la Universitat, 1 aci el Clínic té vida independent i l'Estat hi té intervenció
tan sols per a estudis de la. Facultat de Medicina.
Després d'això, el senyor Portela
s'acomiadà dels periodistes.

El «Butlletí Oficial»

En la seva edició d'ahir publica,
entre altres, les següents disposicions:
Prestdèn4ia. - Decret deixant sense efecte el nomenament de Jutge
de primera instància i mstrucc1ó del
Jutjat núm. 13, dels d'aquesta capita.l, fet a favor del senyor Josep
Alonso 1 09.rro per decret del 21
de març del 1935.
Decret (recUHcat) nomenant jutge de primera. instància 1 instrucció
de Barcelona. el Magistrat d'AudienCJa, senyor Lluls Lorenzo 1 Penalva,
en el sentit que el Jutjat que haurà
de servir és el núm. 13.
Deoret nomenant Jutge de primera instància. 1 Instrucció del Jutjat
núm. 7, dels de Barcelona, el Magistrat d'Audiència, senyor Antoni
Bruyell Mèndez.
Decret nomenant jutge de primera
instancia 1 instrucció del Jutjat número 16, dels de Barcelona, el mag¡strat d'Audiència, senyor Joaquim
Vilches i Burgos.
Ordre donant publicitat al Decret
de la Presidència del Consell de Mlnistres, del 21 del mes que som, conferint a la Junta Mixta d'Urbanització 1 Aquarterament de Barcelona
la facultat d'adquirir terrenys i construir tres oosemes per a l'allotjament de les force& de Seguretat 1
Policia.

GER

EL CONFLICTE ITALO-ETIOPIC

Després
de la revolució grega
LA CAMBRA FA UNA 0·
VACIO AL GOVERN, I
TSALDARIS ACUSA VENt·
ZELO S
Atenes 30. - La Cambra ha. tributat una sorollosa ovacló al Govern
en reprendre's les sessions parlamen.
tàries després de le. seva suspensió
amb motiu dels passats successos revolucionaris. L'ovació ha durat diver:sos minuts i s'han donat nombrosos visques patnòt!cs.
Ha estat aprovada per unanimitat
una. moció aprovant l'acció del Govern en reprimir la. revolució.
El cap del Govern, Tsaldaris, ha
pronunciat un discurs execrant l'actitud de Venizelos en coHocar-se al
front del moviment revolucionari.
Tsaldar!s ha afirmat que s'ha pogut demostrar que fou Venizelos en
persona qui el primer de març donà
el senyal per a la revolució. Després
d'aquestes paraules, Tsaldaris ha.
tomat a atacar el poliUc oretenc 1
ha emprat termes molt durs
·
CONSELL DE GUERRA
CONTRA 19 OFICIALS
Salònica, 30. - Aquest mati s'ha
iniciat un Consell de guerra contra
dinou oficials rebels. H1 ha la impressió que seran demanades diverses penes graviss!mes.
S ON ALLIBERATS EL S
AUTORS DE ~ATEMPTAT
CONTRA VENIZE LOS
Atenes, 30. - Aquest matí han estat posats en llibertat els suposats
autors de l'atemptat comès contra el
senyor Eleuteri Ven!zelos, en juliol
del 1933. Nomès roman a la presó
un d'ells, reconegut com a bandit
profes3ional 1 autor de molts altres
delictes.

La situació internacional Itàlia no vol portar la qüestió a la Sacie.
(Ve de la pàg. 8)

ajuntant la. força militar de França.
Rússia, Estats Bàltics, la Petita. Entesa, l'Entesa Balcànica i Itàlia, en
promesa de preservar la pau europea.

I

ALS CERCLES GOVERNA·
MENTALS DE VARSOVIA
PENSEN PODER CONVEN•
CER EL SENYOR EDEN
Varsòvia, 30. - Als cercles politlcs
polonesos hom dóna gran l.mportànela a la visita. del ministre anglès,
senyor Eden.
L'òrgan oficiós del Govern, «Polska Zbojna», diu que, sl bé la. vlsita.
d'Eden solament té caràcter informatíu, no hi ha cap mena de dubte
que les conferències que celebri amb
el Govern polonès aportaran nous l
valuosos elements de judici a l'actual Situació politlca d'Europa.
Afegeix que Anglaterra ~s farà
càrrec, necessàriament, de 1 objectivitat _de la. polit!ca que ha segu1t
Polòrua.
L'Agència oficiosa «Iskra» diu q-ae
Eden tindrà una magn11lca ocasió
per a poder-se convèncer que tota.
la polltlca internacional de Polònia
ha esta.t encaminada a favor de Ja
pau, i que, malgrat d'haver signat un
pacte de no agressió amb Rússia 1
Alemanya, Polònia ha tingut sempre en compte la seva aliança amb
França i Romania.
La mateixa Agència, referint-se
al Pacte Orienta.!, diu que Polònia
no podia dona.r el seu consentiment
anticipadament per a concedir el
pas lliure pel seu territori a totes
les forces mlllta.rs europees.

-No té importància.
-H! ha alguna solució per al confllcte de cotoners?
-Bé que treba.llen dues o tres !àbriques.
-Però, hi ha solució definitiva?TITULESCU OPINA QUE
1ns1st1 el periodista.
ESTA D.E COMPLET
-Tinc entès que han trobat di·
ACORD AMB LAVAL
ners per a aquesta indústria, i que
Paris, 20. - El senyor Titulescu,
no són precis.. ment de l'Estat ni de
de les seves converses d'a-----------*--~------- parlant
la Generalitat, sinó de la banca priamb el senyor Lava!, ha declahir
vada, que alleugerirà la situació de
rat, categòricament: «El senyor LaDepartament d'Obres Públiquesles fàbriques
val 1 Jo estem d'acord sobre tots els
Anunci de la subhasta del prover- I del problema dels hospitals?
punts.»
-Es un tema digne d'estudi. Tot · ment de pedra menudallada per a
La general impressió és que Ttituel que depengui de la Generalitat, es la reparació del ferm del cami de
lescu, en les seves visites a les dlfarà, ja que l'Hoopita.l Clinic no pot Manresa a Calat, per Fonollosa,
verses capitals e;¡ropees, ostenta la
continuar en aquest estat. COm ja Aguilar 1 Sant Pere Salnvinera amb
r epresentació de la Petita Entesa, 1
valg dir, aquest afer té diversos as· ramals a Rajadell i Camps 'qullòque actua de portantveu d'aquesta..
·
pectes a tractar, 1 no tot és qüestió metres 9 al 17.
ES DESMENT QUE VON
RIBENTROPP HAGI CAl·
MOVIMENT DE CAUSES
GUT EN DESGRACIA
E.í IIL . L senyor lglt;:;.&~ • ...¡zfensor
En rebre ahir al migdia els perioBerlin, 30. - De font digna de
del processat Raventós, llegeix el distes, l'Auditor els manif~tà que crèdit,
hom desment rodonament
seu informe i diu que estranya molt havia ordenat l'arxiu de les causes que Von Ribentropp, home de conque se l'hagi barrejat amb els fets núm. 77, de l'any passat, i 87 d'en- fiança de Hitler per a les qüestions
de Sant Pere de Riudevitlles, quan guany, 1 el de la núm. 774, aquesta internaciOnals, hagi caigut en desell no es va moure de la. seva resi- per rebell!ó dels autors dels fets gràcia.
dència de Sant Sadurnl d'Anoia 1 que motivaren la seva instrucció.
afegeix que els únics càrrecs que
HITLER DONA COMPTE
La vista de la causa consten al sumari es desprenen de
VISITA
DE LES CONVERSES AL
sel'ex-governador
migdia,
a.l
Ahir
seves pròpies declaracions. TamSEU GOVERN
pels fets de Sant Pere les
la
de
l'Auditor
vis!tà
Moles
nyor
absolubé acabà demanant la lliure
Berlin, 30. - S 'ha reunit eJ GabiDivisió. Preguntat pels informadors, net de Ministres del Reich. El canció del seu patrocinat.
de Ríudevitlles
El Tribunal es retirà a deliberar el senyor Ferrer els manifestà que celler Hitler ha donat compte de
Ahir, al mati, a la. Sala. Biblioteca en sessió secreta. i dictà sentència havia esta.t a saludar-lo com a degà les converses polltlques celebrades
de la Divisió va tenir lloc el Con- condemnant Antoni Parellada a vuit del CoHeg! d'Advocats, per absència amb els homes d'Estat anglesos.
sell de guerra per a veure i fallar mesoo i un dia i Ramírez i Raventós del titular, i que havia estat una
ITALIA POT MOB ILIT ZAR
la causa instruïda pel comandant a sis mesos I un dia d'arrest major visita de cortesia.
SET MILIONS I MIG
jutge senyor Fernàndez Gordon, con- sentència que no serà. ferma flnS
D' HO MES. MES MATER IAL
ELS FETS DE LA CONCA
tra els paisans Antoni Parellada. i que l'aprovi l'allditor.
DE GUERRA
DEL BERGUEDA
Bages, caporal del sometent; Enric
Roma, 30. - Al Senat s'ha discuEl comandant jutge, senyor Artur
Ramírez i Izart, secretari de l'AjunContra uns sometenís- Galan, confirmà ahir als informa- tit el pressupost de Guerra, i ha
tament i sometenlsta, ambdós de
el sobresseïment per a quaran- pronunciat un important discurs el
Sant Pere de Riudevitlles, i Pere
tes del Camp de l'Arpa dors
dels processats amb motiu sots-secretari de l'esmentat departata-sis
Raventós i Galimany, vei de Sant
de
Ahir, a la tarda, a la Sala
ment, general Baistrocchi (la carSadurni d'Anoia. Presidi el Tribunal Consells de l'edifici de Dependèn- dels fets ocorregut3 el passat mes tera l'exerceix el propi Mussolini).
el tinent coronel senyor Jacob Ro1- cies Militars va tenir lloc el Consell d'octubre a la Conca del Berguedà, o
La base del discurs de Ba!strocdan, actuant de vocal ponent l'audi- de guerra per a veure i fallar la cau- sia als pobles de Berga, Cardona, cho la constitueix l'afirmació que
tor de segona senyor AUred Agulle- sa instruida pel comandant jutge Borredà, Puig-reig i algun altre.
guerra, Itàlia. pot mobilitzar
cas
Els únics que resten processats p r mé~ de
ra, de fiscal el tinent senyor Mes- senyor Josep Urrutia tt Jntra els paide set milions 1 mig d'homes.
Carde
l'alcalde
són
sumari,
aquest
tas i de defensors els lletrats senyors sans Mateu Ramia i Coma Jaume
L orador ha dit que «l'exèrcit itaPalau i Rabassó pels dos primers, Gironella i Mas, Pasqual ..sêrrano 1 dona i dos veïns de Borredà.
lià és perfectament adaptat a les
l Edmond Igléslas per Raventós.
exlgè~cies de la. guerra moderna.
Damià, Francesc Rial i Antoni PeLA CAUSA PELS FETS DE Ja. ve1eu com es parla de guerra i
De l'apuntament es desprèn que dreira I Fernàndez. Presidia el TriAt~DRE U
SANT
la nit del 6 d'octubre, segons sem- bunal el tinent coronel senyor Casco~. ~ situa la guerra entre les
La causa núm. llO, que havia co- ex1genC1es d'avui».
bla 1 sense que hagi estat compro- tor C!!lvino, actuant de ponent l'ausecomandant
el
instruir
a
mençat
El general Baistrocchi ha sotmès
vat es proclamà a l'Ajuntament de ditor de segona senyor Martfnez LaAraujo, pels fets ocorreguts el a l'aprobació del Senat un prograSant Pere de Riudevitlles l'Estat ge, de fiscal el tinent senyor Mestas nyor
passat mes d'octubre a la barriada ma que enclou els següents postuCatalà dintre de la. República Fede- l de defensor el lletrat senyor Joan de
Sant Andreu, ha passat al co- lats:
ral Espanyola, hissant la bandera es- Lluis Pujol l Font.
mandant jutge senyor Araujo, el
«Servei militar obligatori i totaliteleda al balcó de l'Ajuntament i
De l'apuntament es desprèn que
continuarà la instrucció de les tari; revisió integral de la seva ordestruint un retrat del President el elia 6 d 'octubre al voltant de les qual
causa.
d'aquesta
diligències
ganitzaCló per a fer-lo més adequat
de la. República. De tot això no nou de la nit, els processats, que
a. la dinàmica direcció actual· configura la comprovació al llarg del ocuparen un cotxe, foren detinguts
DELS FETS DE SANTA CO· reu d'un principi de moralitat, que
sumari
en passar davant de l'edifici de DeLOMA
solam· -· ta Itàlia feixista pot 1 sap
Els càrrecs que es fan contra An- pendències Militars. En ésser detin1 resoldre.»
Ahir es va presentar, a la Coman- enfrr; ·
cap
de
resistència
oposaren
no
guts
toni Parellada 1 Bages són que el
d ància dels Mossos de l'Esquadra,
La Part més interessant del dlsporque
armes
les
lliuraren
I
mena
dia en qüestió ordenà que sortfs
Jaume Segú Cortinas, que estava re- curs aei sots-secretari de la guerra
el sometent, d'acord amb l'Alcaldia taven.
clamat 1 en rebell!a, acusat d'haver l'ha constit'..üda aquella en la qual
processats
del
declaracions
les
De
1 el jutge municipal, amb l'objecte
pres part en els fets ocorreguts el ha analitzat les forces amb què Itàde mantenir l'ordre l atenent ins- e; dedueix que el dia 6 d'octubre es passat mes d'octubre, a Santa Colo- lia podria comptar cas d'un confllctruccions rebudes del cap dels so- varen congregar al Camp de l'Arpa ma. Jaume Segú ha estat posat a te armat. El balanç és veritablement
metents de Catalunya. Se l'acusa on havien estat convocats prèvia- disposició del jutge instructor d'a- impressionant. Itàlia. - ha dit també d 'haver requisat un camió i ment, per tal de celebrar una con- questa causa, senyor Josep Urrutia pot posar en armes prop de vuit mialguns cotxes i amb ells haver mar - centració de sometenlstes, en vista. 1 després de prestar declaració, ha lions d'homes, compresoo entre els
21 i els 55 anys; d'ells, 3.800.000 per
xat els sometenlstes aquella nit pri- dels rum. •s que corrien que la F.A.I. pa.sSat a la presó.
a. l'acció directa 1 la resta en quamer a Sant Sadurni d'Anoia I des- intentava pertorbar l'ordre. Sembla
de reserves.
litat
SENSE NOTICI ES
prés a Martorell, amb la intenció que, una vegada allà, un individu
L'orador ha anunciat que Itàlia
Ahir a la nit, l'Auditor manifestà
d'arribar a Barcelona; però, en arri- alt I del qual sols saben els procesprepararà una altra dlvlsió de guerbar a l'esment.ada població de Marto- sats que s'anomena Vil~. els va donar al3 periodistes que no tenia noticies ra,
anomenada la «Sabauda». A
r ell 1 en assabentar-se que s'havia unes armes i els invità perquè, en per comunicar.
aquest efecte, s'està fabricant amb
rendit la Generalitat, retornaren a un cotxe que hi havia en aquell intota rapidesa. material de guerra:
Sant Pere de Riudevitlles, dessistint dret i que havia estat requisat prèbom~s de mà, granades i canons
del seu propòsit l lliurant les armes viament, anessin a donar un tomb
«MaX!», que serà. distribuït a les
per la ciutat i la recorreguessin per
a l'Ajuntament.
tropes durant aquesta. primavera.
Els càrrecs que es fan contra el diversos carrers I que, en el cas que
El gener.al Baistrocchi, escoltat
Pere Raventós no són altres que observessin alguna cosa anormal
atentament pel Senat ha dit bml'esmentat
a
els d'haver conduït un cotxe ocupat :• visessin telefònicament
bé, que ningú no sabia quan podria
per sometenistes i haver-li estat ocu- Camp de l'Arpa, tota vegada que,
declarar-se la guerra; bé pro-a podria
la
que
deia
es
dit,
hem
ja
com
pada una pistola vella l gairebé inésser, sobtadament, dintre uns dies
F.A.I. intentaria pertorbar l'ordre.
servible.
co~ a conseqüència de la tensió pO.:
clarament
ben
consta.
sumari
Al
llt1ca actual a Europa.
Per fi, els càrrecs que se li fan a
de
prop
fou
detenció
de
l'hora
que
Enric Ram1rez 1 Isart, són els d'ha. També ha declarat que la reducCIÓ del servei militar en aquests maver abandonat l'Ajuntament per a les nou de la nit I que foren trasments no era possible i en canvi
incorporar-se a la mobilització dels lladats a la caserna de les Drassae~a precisa l'anunciada reorganitza:
sometenistes, a la. qual organització nes. No fou fins al cap d'una hora o
c1ó completa de l'exèrcit.
més dr la seva detenció quan s'oïren
pertanyia.
Ha añnnat que cada ciutadà itaEs llegeix una denúncia que figura els primers trets a la Rambla.
lià té l'obligació patriòtica de pracEl fiscal i el defensor interroguen
al sumari, signada per un individu
ticar-se en els cursos de preparació
anomenat Pere ~ter i Casanov~ els processats Francesc Rlalp i Paumilitar.
Es llegeixen també altres d<:clara- me Gironella, i en vista. de les declaHa. revelat que les valls de l'alta
clons de diversos veïns de Sant P~ racions contradictòries, el fiscal solmuntanya, al nordest d'Itàlia - que
r a de Rludevitlles, les quals són totes licita la lectura de les declaracions
durant la gran guerra facUltaren
favorables als processats. També hi dels processats que figuren al sumari.
Uol
la invasió de la Peninsula - són
A continuació declara el sergent
ha una declaració de l'alcalde, en la
ara inexpugnables 1 serviran de
qual diu que no es va proclamar Delgadillo, que intervin., · en la de1 tomb.a a l'enemic.
l'Estat Català i que si és cert que tenció dels processats, el qual fa
Ba1strocchl ha estat ovacionat.
1
va veure la bandera estelada al balcó constar que no oposaren resistència
i que quan foren detinguts ja s'hasl bé no sap qui la hi va. posar.
NO SERAN LLICENCIATS
El fiscal i les defenses renuncien via fet Ja proclamació de l'Estat
TOTS ELS SOLDATS I
on
cotxe
el
que
ta.mbé
Diu
Català.
a la prova testifical.
SOTS-OFICIALS ITALIANS
El Ministeri Fiscal llegeix el seu anaven els processats portava una
Roma, 30. - Aq-ae&t mati ha estat
estelada.
bandereta
Informe 1 qualifica els fets com un
publicat un decret, en virtut del
Declara després el soldat Aller, el
delicte d'auxili a la rebeHió en grau
qual el Ministeri de la Guerra manmanifestales
amb
coincideix
qual
de temptativa i solllcita per a Parecom a sometenistes es limitaren a té en servei actiu tots els sots-ofillada la pena de cinc anys, per a cions de l'anterior testimoni. Es re- complir les ordres que els foren doRaventós la de tres 1 per a Ramirez núncia a l'interrogatori de nous tes- nades pels seus superiors geràrquics
la d'un any de presó correccional, timonis.
i que en el moment que foren detin·
A continuació, el representant del guts no s'havia proclamat encara.
substituïble per igual temps de presó
menor amb abonament de la presó Ministeri Fiscal llegeix el seu infor- l'Estat de guerra ni tampoc havien
me d'acusació. Qualifica els !ets ree.litzat els seus patrocinats cap
preventiva soferta.
El defensor de Parellada 1 Ramí- com un delicte d'auxili a la. rebelUO acte que es pogués considerar derez, lletrat senyor Salvador Palau, 1 soll!cita per a cada un dels pro- lictiu. El senyor Pujol l Font acabà
GRAN OCASIO!
r ebat les acusacions del flscal, el cessats la. pena de quatre &fiY8 de el seu brillant Informe demanant
qual diu no dubta. a fer una acu- presó correccional, que es pot substi- la lllure absolució dels seus patro- ,
REGALS ALS COM·
sació sobre una base ta.n falsa com tuir per igual tempa de preaó menor elna ta.
PRADORS TOTS ELS
és la de que, segons sembla, es va amb l'abonament de la presó prevenEl Tribunal es retirà a deliberar, :
DIES
procl<>.mar la República Catalana. Fa tiva. soferta.
en sessió secreta, 1 dictà sentència j
El lletrat senyor Pujol i Font lle- condemnant els processats a s is meunes consideracions r especte de la
1
disciplina deguda al superior l acabà geix el seu informe de defensa. Cv- 806 1 an dia d'arrest major. Aques- •
TALLERS, NUM. 16
demanant la llture absolució dels mençà dient que no es pot inculpar ta sentència no serà ferma fins que
de cap delicte ell processata, ja. que l'aprovi l'Auditor.
1 eeus patrocinats

Sota l'estat
de guerra
*

Els Con seUs de

Guerra d'ahir

"'
....
-"'e><

....

I

MiTGES

tat de Nacions ••• Molt aviat marxarà
una nova Divisió italiana cap a Eritrea ....
Diuen els italians que no és cert que
hagi començat la guerra

clals 1 soldats actualment en files,

~.que

el Ministre disposi el con-

EL JAPO HA COMPRAT
A ANGLATERRA I ESTATS
UNITS MES DE QUA'1' RE·
CENTES MIL TONES DE
VA IXELLS PER A CON·
VERTIR • LOS EN VAl·
XELLS DE GUERRA
Els preparatius
Londres, 30. guerrers del Japó han determinat,
segons els tècnics navilers internaclonals, l'adquiSició per part del Japó, de molts vaixells a l'estranger.
La publlcació marítima «Fairplay's Annunal Summart», ha revelat que el Japó ha comprat en els
darrers tres anys 86 vaixells, amb un
tonatge total de 597'315 tones.
Un corresponsal de la United Pre&s
interrogà, no fa molt, a l'almirall
Yamamoto, sobre aquestes adquisicions del Japó.
«En cas de guerra, d1verses embarcacions adquirides pel Japó a
l'estranger podrien ésser utllltzades
com a vaixells navals auxiliars, particularment els que es caracteritzen
per la seva velocitat I ofere!xln adequada se~etat.
El Japó s'ha vist obligat a adquirir vaixells a causa de l'augment del
seu comerç. Com en moltes altres
coses -ha dit l 'almirall- els japonesoo utilitzen molt a gust materials
que altres nacions consideren massa.
velles».
Segons una versió oficial Japonesa, el programa de construcció i destrucció naval, portada a cap des
d'octubre del 1932 i maig del 1934,
ha comprès la. construcció de doscentes mil tones de vaixells nous 1
la. destrucció de 400.000 tones de vaixells vells.
Les adquisicions del Japó a l'estranger durant els darrers mes06 del
1934, foren molt diverses, des de
quatre petits belleners noruecs d'unes
200 tones cada un i relativament
nous al vell «Adriàtic» anglès, de
24.679 tones, pel preu d'una lllure
18 xelins, 11 penics per tona per
brut.
Gairebé totes aquestes adquisicions
les ha fet el Japó al mercat anglès.
Del 1932 al 1934, Anglaterra U ha
venut al Japó cinquanta vaixells de
totes classes, amb un total de més
de 400.000 tones.
Si aquestes compres les fa el Japó
arn~ finalitats guerreres, els Estats
Umts no tenen perquè queixar-se
ja que, almenys, vuit vaixells nord:
americans han passat a ésser propi~
tat del Japó durant l'any 1934. En
juny del 1934 han venut al Japó
tres vaixells de 6.000 tones cada un,
per un preu de 60.000 dòlars cada
vaixell El mes de novembre els
Estats Units han venut al Japó' cinc
vaixells amb un tonatge aproximat
de 2.500 tones, al preu de 4.500 dòlars
per vaixell

A ABOIS ABEBA ACORDEN
TR ENCAR LES RELACIONS
DIRECTES
Abdis Abeba, 30. - Hom confirma oficialment que les negociacions
directes entre Abissínia i Itàlia han
estat trencades.
El minlstre de Negocis Estrangers
d'Ab!ssfnia s'ha negat, en conseqüència, a seguir les seves negociacions
amb l'ambaixador lta.llà.
Ablssinia ha expressat el seu desig que la s. de N. s'encarregui de
cercar la fórmula de l'a.rbltratge per
a solucionar el litigi fronterer entre
Itàlia 1 Abissinla,
A ROMA, NO VOLEN ANAR
A LA S. DE N.
Roma, 30. - Oficialment, hom sap
que el Govern d'Etlopla ha abandonat les negociacions directes amb
Itàlia.
La decisió del Govern d'Etiopia de
cessar les negociacions directes amb
Itàlia, coHoca els dos països en una
situació de difícil solució. Abissínia
Insisteix que la Societat de Nacions
hauria d 'intervenir en la discussió,
1 Itàlia rebutja la. intervenció de
l'organisme internacional de Ginebra i inslsteix que les negociacions
directes haurien de continuar.
El ministeri de la. Guerra d 'Itàlia
ha donat una ordre en la qual diu:
«En casos de necessitat, les fam1lles r esidents a l'Africa de l'Est se-

,.U

ITALIA TRAMETRA
TROPES A SOMALlA
Roma, 30. - S'anuncia que Itàlia
trametrà la tercera divisió a l'Atri
C&
Orienta.! italiana.
Hom desment categòricament que
hagi estat declarada la ¡uerra entre
Itàlia i Abissini&. Aquesta noticia h&
circulat aVUi amb gran profusió a
di versos pa'isos.
EL MINISTRE D'ETIOPIA
A FRANÇA VISITA LAVAL
Paris, 30. - El senyor Lava! ha
rebut avui la visita. del ministre d'Etlopia. a aquesta. capita.!.
EL GOVERN ANGLES PREN
PRECAUCIONS
Londres, 30. - El Govern, com a
mesura de precaució, ha ordenat ala
seus funcionaris de la. Somàlia anglesa que estaven pròxims a retornar
a la. metròpoli que segue!xln als se114
llocs !!ns a nova ordre.
QUATRE MIL OBRERS E·
GIPCIS A ERITREA
El Cairo, 30. - S'anuncia que en
breu 4.000 obrers egipcis sortiran cap
a Eritrea per a construir les novea
piStes entre Hassua i Ab1sslnla.

----------------*:----------------el Congrés del partit, justlf!cant lea
ca.uses de la seva participació al
Govern de Van zeeland.
Vandervelde digué que Ignorava
sl el Senat votaria la. confiança al
OBTE UN VOT DE CON· Govern amb una majoria que satisFIANÇA DE LA CAMBRA faci el cau del Gabinet.
PER A DESVALORAR EL
FRANC 11 UN PLA ECO·
NOM lC
BrusseHes, 30. - Pot dir-se que la
BOLIVIA DIU QUE NO VOL
Cambra belga ha registrat durant
POSAR OBSTACLES A LA
les darreres vint-I-quatre hores una
PAU
activitat que constitueix un veritaLa Pa.z. 30. - No s'ha fet pública
ble rècord. Ahir, divendres, celebrà cap declaració oficial sobre les daràmplia sessió a.l mati. A la. tarda, reres gestions pacifistes, propo&adu
hi hagué nova sessió, i a. la nit !ou pels Governs de Xile 1 de l'Argenti·
celebrada la tercera, que ha acabat na. per a solucionar el conflicte del
a. tres quarts de set del mati.
Chaco.
A la sessió d'anit, el primer miMalgrat això, es creu saber que h1
nistre, Van Zeeland, pronuncià un ha la millor disposició a la Cancelleimportant discurs en el que va ex- ria boliviana per arribar a un arranpressar-se sense eufemismes-, 1 ha dit jament de dret so.>!Jre la q üestió <{el
que un Govern digne de ta.l nom ha Chaco, que al mateix temps comde dedicar tots els seus afanys a prengui la suspensió de les host111la. solució del paorós problema eco- ta.ts i entri de ple en el plet terrinòmic sense donar temps que aquest torial.
es faci més profund.
S'afegeix que a la Cancelleria de
Una de les parts més interessants Bollvia es té bona disposició per a
del discurs de Van Zeeland fou la acceptar les garanties donades pela
que decllcà a examinar l'obra de res- estats veïns de Bolivia 1 el Paraguai,
tauració econòmica portada a cap pel per tal d'assegurar la vigència del
President dels Estats Units, i féu pla de la S. D. N., que rebutjà el
grans elogls de Roosevelt, 1 vingué a Paraguai, justificant la seva actitud.
dir que s'enorgullia de seguir el seu principalment, en què el pla de reexemple.
ferència no oferia. les seguretats neLes paraules del cap del Govern ces'anes per a la seva execució.
Per aquest procediment es vol evi·
indiquen clarament que, obtingut el
vot de confiança demanat a laCam- denciar que Boliv1a no vol obstacubra soHicita.nt amplis poders per es- litzar de cap manera la solució del
pal d'un 9:ny, lmpla.nta.rà a Bèlgica. confllcte, 1 donarà cabuda, en la foruna. espèc1e de New Deal amb el ma més àmplia, a una de les exiqual creu possible llulta.r amb avan- gències del Paraguai, i en la qual fonamentava la seva r esistència i destatge _contra la. crisi econòmica.
El discurs de Van Zeeland, que fou prés la. seva negativa, a acceptar Iu
precedit d'una Intervenció del senyor recomanacions de la Societats dt
Jaspar, produi a la. Cambra molt bon Nacions.
efecte i s'adverti de seguida que un
A LA PAZ DESMENTEP4
bon nombre de diputats havien torQUE HAGIN ADQUIRIT
nat del seu acord de votar contra el
ARMES PER MEDIS IL·LI•
Govern en demanar la. confiança.
OlTS
La votació fou favorable al Qo.
La Pa.z, 30. - Es desment d'una
vern per 107 vots contra. 53. Hom
ressalta que ahir al mati es creia manera categòrica que el Govern de
que la votació seria negativa o que Bolivia hagués hagut de servir-se de
en tot cas donaria al Govern una recursos vedats per a l'adqu!sici6
lleu majoria.
d'avions 1 armes als EE. UU., estaA les dues de la matinada s'havia blint-se que, segon el disposat per ~
presentat una proposta. demanant S. D. N., s'aixecà l'embargameno
que fos aixecada la sesslS¡ per tal d'armes a favor de Bollvia, al q~
de reprendre'la. aquest mati a les s'a.dheri el Govern dels Estats Un!....
Als cercles bolivians C$ creu que
deu, però la Cambra rebutjà aquesta.
es tracta d'un recurs sensacionallata
proposició a mans alçades.
que ha buscat el ministre del Pa:!:
.JASPAR ATA-cA VAN ZE· gual a Wàshington, amb l'objeu..
ELA ND
d'ev1ta.r que els fabricants dels EtBrusseHes, 30. - Durant el debat tats Unit3 venguin avions a ~~~
entaula aquest mati a la Cambra sense considerar, que no su=l'ex-ministre senyor Jaspar atacà du: l'embargament d 'armes sinó contra
rament Van Zeela.nd i digué cate- el Paraguai, Bol!via està capacitada
gòricament que no hl havia cap ne- per a realitzar totes les a.dqulSicioUS
cessitat de desvalorar el belga, 1 més que consideri oportunes.
quan el Banc de França ofert a l'excap del Govern senyor Theunis un
L18 AUTORITATS ANGLf
SES EMBARGUEN SIS •
prèstec de 3.000 mlllons de francs
VIONS DESTINATS AL PA•
al 3 i míg per cent d'interès anual
RA GUAl
per tal d'ajudar el Banc Nacional d~
Londres, 30. - S'ha sabut que les
Bèlgica a salvar la crisi monetària.
autoritats han retingut sis avions
de lluita. al moll del Rei
anglesos
AUTOMATICAM ENT, E L S
BOTIGUERS AUGMENTEN Albert en descobrir en el darrer moELS PREUS EN UN 25 PER ment que anaven a ésser embarca.Jt
100 I ELS INDUSTD IALS amb destinació a Paraguai. La
RE-c LAMEN UN 30 PER 100 cència d'exportació e3pec1flcava un
BrusseHes, 30. - Hom comença altre destinatari. Els avions baguaf
a notar la. desvaloració del franc r en d~ésser desembarcats d'un v ;
belga, especialment en la. indústril xell quan aquest estava a punt d
Ja que tots els fabricants han anul: sortir.
lat les demandes que havien de servir, a menys que se'ls pagui un
trenta. per cent mès de la. quantitat
convinguda en signar els contractes EL GOVERN DE SUISSA DON~
A les tendes de BrusseHes dedica: INSTRUCCIONS AL SEU MINIS
des a la. venda al detall, han estat
TRE A BERLIN
augmentats els preus en un 25 per
Bema, ~o. - El Consell feder~
cent.
helvètic ha tramès instruccton¡ tul
~r~u de .BClgica el públic ha en- seu ministre a Berlin perquèdele~
vaït els comerços I ha comprat tot determinades gestions prop e l'ael que ha pogut als preus d 'ahir ¡ vern alemany, relacionades amb b
dies enteriors per tal d'evitar el fer del periodista Bertho!d Jaco ·
pagament dels augments.
El petit estalvi està molt estemordit amb la desvaloració, les conseqüències de la qual Ja coneix per Preguem ats nostres lectors,
anteriors experiències.
Hom tem que el Govern Van Zee- que, en fer llurs compre~,
land, degut a les extraordinàries cir- rlonin preferència als establi·
cumstàncies que travessa el pals, dimiteixi, amb la qual cosa deixaria ments anunciats en aQuestes
en un estat caòtic els problemes polític i financer.
planes

EL NOU GOVERN

BELGA

I

La guerra del Chaco

l N NOU COS MILITAR
FRANC ES
' a ri s, 30. - La Cambra ha
aprovat un projecte de llei creant
el cos d 'Enginyers mUitars. Aquesta
disposició té relació amb el projecte
del servei de fabricació d'armaments, afecte al Ministeri de la.
Guerra.

EL GOVERN ALEMANY
T REBALLA ACTIVAMENT
PE R A LA IMPLANTACIO
DEL SERVEI OBLIGATO·
RI
·
Paris 30. - Comuniquen de Berlin
a l'Agèneia Havas que el Govern ja
haurà adoptat les llels per a l'aplicació del servei militar obligatori
1 es diu que no ha esta.t publicat
per raons de pol!t!ca exterior.

ran requerides perquè abandonin el
territori.» La nota. afegeix però
fins ara no n'ha sortit cap. • que

I

ELS ESTATS UNITS AUG·
MENTARAN EL SEU EXER
XIT
Washington, 30. - El Parlament
ha aprovat definitivament el pressupost de guerra que preveu l 'augment
dels efectius de l'exèrcit i de la guàrdia nacional.

LA SITUACIO
DE FRANÇA
S'AJORNA LA MODIFJ·
CACIO DEL CONSELL DE
PARIS
Pa.ris, 30. - Aquesta tarda, la
Cambra ha acordat ajornar per al
dia 2 d'abril, el debat sobre el proj~cte de llei modificant la composiCió del Consell fu.unlcipal de Parts.
Els grups de dreta s'oposaven a
l'ajornament, i els socialistes 11 han
donat suport. La votació ha donat
el resultat de 491 vots a favor i 53
en contra.
ELS ESTUDIANTS FRAN·
CESOS CONTINUEN LA
VAGA CONTR ELS ES·
TRANGERS
Pa.ris, 30. - Dill'ant el dia d'avui
ha prosseguit, pacificament, la vaga declarada pels estudiants francesos de Medicina, per tal de protestar de les facilitats que diu que
troben els estudiants estrangers per
a practicar la medicina a França, en
acabar llur carrera a les universitats
franceses.

L'ANY FINANCER ANGLES
Londres, 30. - Lallqu!dació de
l'any financer de l'Estat anglès, que
acaba avui, mostra un s-aperàvlt de
7.562.000 lliures esterlines.
La recaptació de 716.441.000 lliures esterlines ha excedit prop de deu
milions del que hi havia calculat en
el pressupost, i les despeses s'han
elevat a 708.390.000 lliures esterlines
i han excedit també en tres milions
dels fixats.
La recaptació per impostos ha estat de 229 milions de lliures ellcedint en 9 milions del calculat. Per
Duanes han mgressat al Tresor 290
milions exactament el fixat en el
pressupost. En les despeses s'hi inclouen 12.343.000 lllures esterlines
pagades per deutes.
El deute flotant d'Anglaterra es
actuall.nent de 833.380.000 lli-ares esterlines C• 1ntra 844.710.000 en l'any
anterior.
Els mgressos per serveiS de Comumcacions postals i telegràfiques,
hau ascendit a 12.250.000 lliures cstcl1me:.. que és 1.250.0í>O lli11res
m¡; ·~:; dei calculat. El descens s'atribueix a la recent r eüucc¡ó cu les tas..
ses telet ~moues

EL RAPTE DE JACOB

-------*-

LA COTITZACIO O E L ----~----~*---------FRAN FRANCES
BrusseHes, 30. - La cotització del
Conferència rts de
a la se.ssió d'avui a la.
belga
franc
Avui, diumenge, a dos qaam anY
Borsa s'ha. obert a 290 francs fran - set de la tarda, el nostre c~a~cès.
cesos; ha balXat després a 280 ¡ ha de Redacció, Josep Maria
el te'
tancat a 285.
donarà una conferència sobre resma «La República. de Plató», a (Pla·
VAND ER VELDE IN FORMA ta.tge de la Biblioteca Te?sòfie3al cos·
DAVANT DEL SEU PARTIT ça de Sant Miquel, 3, pruner.
BrusseHes, 30. - El líder socialis- te.t de l'Ajuntament\
ta. Vanderveide ha in[ormal; davant
L'acte serà públic
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Sembla que la tramitació d aquesta cr1s1 sera molt laboriosa
1

El s~!!yor lerroux després de berenar amb els periodistes a Villa lba, va fer interessants declaracions

er

;:: z ' z · Io

parlamentaria que tuvo antes, o con nal. Ptro esta cUterencia entre la
(VI de la V pàgina) me, tindré molt de gust en invitar·
!uerza. real parlamentaria y la reDesprés
de
parlar
amb
otra,
de ser posible ballarla.
vos a berenar.
Con la misma base es dliicil, por- presentación en el Gobierno ba da-.
Ela perlodistee decidiren seguir el
missió pol1tica. de tan alt sentit.
que por ha.ber desapa.recldo esa base do lugar a. un evldente malestar y
Mentre és arribat el moment, ne- senyor Lerroux davant la possibillel senyor Alba, el se· ea
por lo que se ha produddo la descontento. De esta di!erencla y
cessàriament pròxim, d'acudir a la tat que durant la. seva breu a.bsèn·
crisis. Con otra., difiol.l también, ya desequilibrlo han provenido tamconvocatòria de noves Corts, el Go- cia. de Madrid sorgf.s alguna noticia.
blén la lentitud en la tarea de ll·
(Cròmca oel nostre reaactor a Madrid, Alard Prats)
nyor Lerroux diu que qut: s1n Ced9. y s1n a.gra.rios, ¿cómo qwdar
vern c¡~e amb aquella composició ln teressant.
la revolución de octubre y
El cap del Govern, 1 el 1I1ll.l1stre
se logra la mitad mà.s uno?
Madrid, 30 (Per teléion). - Mati d anades i vingudes per 1 ampll pati l pro~ts es constitueixi, ba.urà. de
de reconstruir el Esta.do.
d'Estat
dimissionari
prengueren
la
proverr
urgentment
a
quefers
D.
Aleja.ndro
conLerroux,
con
ocasión
del bdttu Nacional. Desfilada de personalitats politiques. Presa de vistes, creta que són ja en absolut lnajor· carretera de La. Corunya, segulta
avui començarà les del bomenaje que se le rindió a pri- Todos los que Uenen alguna. responsabilldad pellUca coinciden en
\11.1 ouvol de fotògrafs 1 repòrters. Ahir desvtltllà la crisi escassa expectació. uables, com per exemple la cessació d 'una lla.rga. filera d 'automòbils que
meres de este mes, dijo que el par- sefialar
como única solución posible
.r.vu1 Ja es una altra cosa. La desfllada matinera. de polltics pel Palau ba de l'estat d'excepció, restablint Les conduien policies de l'escorta, petida radical era el eje de la gober- una coallc1ón parecida a la que ha
gestions
riodistes
garanties
i
fotògrafs,
constitucionals
i.
es
detinguedes
de
fa
nación
del
Estada,
porque
lo
mismo
aPlegat cunosos pels Jardins deis voltants
venldo gobernando basta ahora. Im·
tant temps suspeses; l'acabament i ren a. la porta d 'un bar, a l'entrada
Madnd, ao. - A les VUit menys podria !ormar gobiemos de centro pone este criterlo la composición
•
Le: ... 1>.. El desenvolupament de la crisi a par- veredicte de les causes pendents pels de Villalba. All1 el president ob~
izquierda.
que
los
hab1a
formada
de
cinc minuts arribà. el senyor Lerdel actual Parlamento al que in·
tir d'aquest moment, comença a temr un interès, la qual cosa no vol dir successos r evolucionaris d'octubre, quià els informadors amb un bere- roux al Congrés. Voltat pels peno- centro derecba..
cumbe una. obra legisÍativa fundaque !es consultes evacuades no el tinguin. Ressalta en primer lloc, en passant-se a l'efecte a la jurisdicció nar.
vamos
distes
a
verlo.
manifestà
De
ser
posible,
que
no
un
bavis.
tet
Preguntà. el senyor Lerroux als cap gestió personal, i que s'haVIa Gobierno de centro izquierda., o sen- mental que Uene marcada su fecba.
dels Tribunals competents, la repoDeben entrar en esta coalición 101
rexamen de les manifestacions fetes, després que aquelles foren realitza· sició deis Ajuntaments la substitu- periodistes com creien que es resola descansar l a prendre cilla.mente de centro, no serà nece- m.iSmos lngredientes, solo que en
des, la coincidència de totes les consultes en l'apreciació de la necessi- ció dels quals no hagi estat decre- dria la crisi, 1 11 digueren que al dedicat
una
mica
l'atte.
Ara
la
visita
al
&e· sario disolver las Cortes.
dosis
dlstlntas. Debe a.tenderse pri·
tada amb intervenció judicial, 1 al- Congrés es remorejava que en ofr· nyor Alba. Aquesta primera vlsita
tat de pacificar els espents.
No es de esperar que vuelva. la. mero a que estén representades en
tres mesures, tornada la legalitat mar-se aquest nou Govern, no pres- que faig és purament protocolària.
Tambè és notori l'escàs èxit que ba tingut la proposta de la terapèu- 1 preparació urgent dels pressupos- tarien la seva col:l.aboració eis agra-.
Ceda., porque las mismas razones el nuevo Gobierno, en proporción
A les vuit i deu minuts acabà. que tuvo para. irse, le unpiden vol· exacta, los pa.rtldos gubernamenta.tica de CilSsolucló de Corts. En rela.ciò a això es fa notar que els represen· tos que hauran d'ésser presentats en rlS, guanyant en canvi la collabore.- l'entrevista
entre
els
senyors
Lerver, y porque si la Ceda. negó apoyo les de la Càmara.. Dcbe mi.ra.rse destants dels sectors republicans 1 fins els socialistes no s'ha.n fet forts en el Parlament en molt breu termini ció dels grups independents dels se- roux i Alba..
a. los rad.lca.les en el memento màs pués a que la. actlvidad desp.t ~ada.
per tal d'intentar la seva aprovac1ó nyors Cbapapri.eta 1 Abillo CaldeEl
pres1dent
dimissiOnari
manifesaquest aspect~. La. perma.nènC1a. de les actuals Corts no ba estat objecte abans
critico, no es de suponer que los ra.- en cuestiones atañaderas a Sl<~ dedel 30 del pròxim juny, i tam- ron 1 la dels conservadors.
tà que no hi bayja. res de nou i que dica.les
d'atac 1 molt menys d'absOluts pronunciaments en contra..
se prestaran a gobemar pre- pa.rtamentos por mlnlstros dc gruEl senyor Lerroux d1gué:
bé sense cap ajornament el comenanava
a
parlar
per
telèfon
per
tal
-Tingueu en compte que el se- de posar-se d'acord- amb el senyor sidides por Gil Rebles, Jiménez Fer· pos que hasta. a.hora. han esta.do en
çament executiu d'una. politica. contra l'atur al camp 1 a la ciutat. nyor Abillo no està. dins de l'òrbita Gil Robles, a fi de celebrar l'anun- nàndez u otro «Segundo de a bordo» minoria en el Gobiemo, se exti.enda
a otros sectores del nuevo ga.binete.
Mentrestant a.ix1 d'aquesta sort s'a· republicana.
cualquiera..
reunió.
Un periodista 11 preguntà si con- ciada
De no ser esta la orlsis del «medio Porque es menester decldirse de veHo ba expressat «El Debate» en consegUirà un ambient pollt1c de
El
senyor
Lerroux
abandonà
el
més serenitat, els partits podrit:n sultaria la Lliga i demanaria la se- Congrés a dos quarts de nou de Ja muum anunciada en una de nue6- ras, sln precipltación, pero s1n treel seu fons del mati, el seu fillol de la nit «Ya» 111 insisteix: «Tots eiS emprar-se
ràpidament i intensament va collaboració per a la formació nit 1 ratificà. que anava a casa a tras notas editoria.les de ayer, serà gua, con la cllligencla. que reclama.
que tenen alguna responsabllitat polltica - diuen - comctdeixen a as- al reajustament dels seus quadres, del Govern.
el pals y con la dlligencla que la
descansar i que a la rut no faria una crisis honda. de dl.tlcil solución. empresa
exige, a liqUidar deflmtiva.senyalar com a unica solució pOSSible, una coallció semblant a la que ha en l'elaboració dels seus plans poEl senyor Lerroux pregw1tà:
Y si tlene alguna, el Gobierno que
cap
gestió.
Em
posaré
d'acord
amb
-Dem.a.narieu la seva coliaboració el senyor Gil Rebles 1 el vls1taré de- se forme tendrà. poca estabillda.d mente la revoluclón y a restaurar
y1ngut actuant fins ara. Imposa aquest enter! la composició de l'actual htics i en la propaganda documentael
Estado.
otros términos, reda
de
l'opinió
publica
que
aviat
ha
en el meu cas?
m1entras esté abierto el Par.amento. presentaclónEn
mà. a les deu a la seva casa..
parlament al qual incumbeix una obra leglSiatlVa. tonamental que te d'ésser sol:licitada pel sufragi.»
exacta y aUnada d.is-Jo si, contestà. l'informador.
-¿Quina
rmpressió
podeu
donarA e~perar, pues, lo que dé de si tribuclón de carteras.
marcada.. Deuen entrar en aquesta. coa.llcló els mateixos ingredients, so-Donca jo -digué el senyor Lerla sabiduria del jefe del Estado.»
Sólo si hay educa.clón entre !t.
r oux- be de conierenciar amb per- nos?
J.ament que en dosl8 diferents. Deu entendre's, doncs, que ba d 'estar re-cap,
demà.
començaré
els
meus
tuerza real parlamentaria y la re'SOna.lltats destacades dels grups po- treballs intensament amb el !1 de
Diu cEl Deba.te»:
presentada en el Govern. una proporció exacta dels partits governamenuBe ha. prodUCldO la crisis. Que- presentación en el Goblemo, pueden
llUcs de la cambra.
complir l'honrós mandat presiden- dau
tals de la Cambra». Es natural que la proclamació d 'actituds terminants
indultades de la pena de muer- el Goblerno y iu Co~ reallza.r
-Amb Gil Rebles? l'interrompé el cial.
periodista.
el jefe de la revolue1ón de octu- obra armoniost. y etlcaz. Y esta
en el curs d 'una crist, necessàriament ban d'ésser considerades com a
Acabà. indicant als ln!ormadors te
bre
y
var1os compañeros de crime- educación no debe sólo refertrse al
-En
efecte,
contestà.
el
senyor
susceptibles de tlexibllitat 1 acomodament als imperatius de les circums·
del Congrés que ja podien retirar-se nes. Dos
Lerroux.
bechos que nosotros no número, slno que también a la catea
descansar
amb
la
seguretat
que
u.nc1es que cada instant marca.
bemos querido: però dos becboe goria de las ca.rtera.s, para que sea
Afegl que després d'aquestes en- ell faria el ma teix.
posible imprlmir otra. ma.rcha. a 1&
El president dimissionari ba marxat a VUlalba - llogarret
trevistes podria veure fina on pot
Des del Congrés el senyor Lerroux consumades a la. hora. presente.
El senyor Lerroux rep arribar
La a.tención debe ahora centrar- gobernación del pa.is.
la base del Govern.
de les tmmediac10ns de la Serra del Gua.da.rrama. Allà ha rebut 1 ha obea traslladà al seu domicill. Parlà
Està. de acuerdo esta solución con
Se l'indicà que circulava el nom per telèfon amb el senyor Gil Rebles se en la. soluclón de la crislB. Y la
sequiat els periodistes amb un berenar. L'acompanyava el senyor Rocba.
senyor Ventosa com a possible i 11 demanà hora per a demà. El solución ha.y que buscaria en la.a las causa.s próxlma.s y remotas de la
l'encàrrec de formar del
El senyor Lerroux ha. cregut oportú asserenar el seu ànim abans
ministre, 1 el senyor Lerroux con- senyor Gil Rebles li digué que po- ca.usas que la han motlvado. Algu- crisis. La està. también con las nortestà.:
d'emprendre la ¡reu tasca. que li ha e::;ta.t encomanada amb unes bores
dien veure's demà al mati, 1 en pre- nas de estas causas son próximas; mas const1tudonales y con las re- La col:laboracló deis partits la guntar-li el senyor Lerroux i quina otras remotas. Ha dado oca.s1ón ln· glas democràtlcas acota.das. Por sl
Govern
d'esbarjo. A l'òrgan nocturn de la Ceda no ll sembla bé que això hagi
demano, però qui designa. els noms, hora el cap de la Ceda li digué mediata a la crisis la injust1cia. del esto fuera. poco, para obtener i&
sóc jo.
ocorregut.
que la que més convingués al senyor indulto No hemos de insistir acerca proporclona.lidad que justa y legal·
Madrid, 30. - A les cinc menys
Es tractà. de la proporcionalitat Lerroux. El senyor Lerroux li indicà. de puntos de vista ya. expuestos, mente le corresponde, tlene en su
vint minuts de la tarda sorti el cap
sino a.tenernos a la apremiante e haber el partldo de Acción Popular
del Govern dimissionari, senyor Ler- del repartiment de carteres 1 digué les deu del mati, borà en què s'en- imperativa actua.lidad.
Agrana la obra r ea.llzada durant.
roux, el qual en dirigir-se als pe- que no podia estar en relació amb trevistarien. Després el senyor LerSon causas màs lejanas el proce- los últimos meses. En los mementos
el nombre de vots de la Cambra, roux cridà per telèfon el senyor
Per exemple, en la part que es refereix a l'ampliació de la riodistes els digué:
so general de la liquida.ción. La diftclles porque han atra.vesa.cto laa
-No tre!eu quartilles ja que tot perquè quan a mi se m'encarrega de Ma.rtlnez de Velasco i quedaren en cris1 de a.yer es para los partides lnstltuciones el contribuyó de mabaSe parlamentària es considera que l'objectiu no pot ésser altre que la
formar Govern és per quelcom 1 veure's demà al mati a les onze.
queda
resumit
en
una
nota.
gubt:rnamentales de la derecba. el nera definitiva a salvarlas. No poincorporació de les torces de Lliga Catalana en el nou govern. Sembla..
s. E. el President de la. Republica. això equipara la meva minoria ' la
final de una etapa.. Triuniantes en dràn señala.rse en la Ceda afan de
però, que la Lliga acceptaria la proposta que se 11 fés de col:laborar amb ha tingut la bondat d'encarregar-me més nombrosa del Parlament.
Gil
Robles
s'estranya
las elecciones de noviembre y pre- satlsfacción personal ni preocupa.Hom l'indicà els comentaris que
la. vlsta posada en determlnad/1. cartera - que és la de Finances - cosa de formar Govern. Jo he agrait
dominantes por consiguiente en el clón por intereses de partida sino
que els ced.lstea consideren que no és possible que en cap moment s'ac- l'honor que això representa i vaig es feien, 1 hom li digué també que
Parlamento, han venido durante empeno constante en el estudio de
de la poca pressa del meses
a dedicar-me amb els majors esfor- per voler-se augmentar ültimament
ha.ciendo concesiones y sa-. los problemas vltales del pafs. Ttecedeixi a tal pretensió.
el nombre de ministres d'alguna miços necessaris a aconseguir-ho.
crificlos para dotar a Espa.ña de ne este partldo a su favor, no sólo
Mentre conversava amb els perio- noria, es produl aquell conflicte, 1
un instrumento de Gobierno, para la Constltución, slno ta.mblén su
senyor Lerroux
dista el senyor Lerroux els lliurà. el senyor Le:-roux contestà:
cont.ener la revolución desatada. y rustoria y su obra, los servicios presla nota dient:
-No són iguals les circumstàncies
para
conseguir la. concordis. nacio- tados a la Pa.rita. y al régimen.»
Madriè, 30. - El senyor Gil Re-En ella, S. E. em fa indicacions perquè si entren nous partits al oo:
En la seva conversa amb els periodiStes durant el berenar de VUla.l·
bles
va
rebre
els
periodistes
al
volem dóna consells sense marcar-me vern aquesta proporcionalitat no poba el senyor Lerroux ba pronunciat algunes frases com les que seguei- illmit.
tant de les nou de la. nit, als quals
Tinc el propòsit, pensant en
manifestà. que acabava de celebrar
xen les quals ha.n arribat molt depressa. a coneixement de les forces que l'interès nacional, de formar un Go- drà ésser la mateixa.
xaren w1a pissarra en la qual ee
A
més
s'ha
de
tenir
en
compte
una
amb el senyor Lerllegia: «¡Arriba Españal»
fina ara colla.boraren amb ell: «Quan se m'encarrega a mi la formació vern que no sigui ni de dretes ni Ja limitació de l'horitzó parlamen- roux,conferència
en
la
qual
aquest
li
havia
coPosteriorment es veieren pels cal'd'un govern i no a una altra persona serà per alguna cosa». «Això de d'esquerres, i sense interessos de tari, cada vegada més petit, puix que municat que demà diumenge, a les
partit, sinó de polltlca nacional, que
rers grups d'elements d'extrema drela proporcionalitat és molt relatiu». «Tingui's en compte que en les crisis és allò que necessita el pais l pro- el Parlament es desgasta 1 s'ha de deu del mati acudiria. al seu domic1li
ta i de «lzquierda Republicana» pel'o
pas a la reforma constitucio- per tal de celebrar una conferència.
no solament es desgasten els partits politics sinó els Parlaments i l'ac- curaré ampliar la base del Govern. donar
ta.nyents a les joventuts d 'un 1 altre
nal que esperen tots els grups poEl cap de la Ceda mostrava. la seva.
Els
periodistes
preguntaren
al
separtit. Sembla que anaven buscantt ual, està molt ressentit; ba arribat i'bora que en ell es realitzi obra pròsestranyesa davant el retard del seLerroux si podia facilitar els litics.
se amb motiu de l'assalt al centre
pera i immediata». llA la f1 del dia de demà. veurem com estan les coses». nyor
Després els periodistes li pregun- nyor Lerroux en començar les seves
termes de la seva consulta en nom
d'«lzquierda Republicana». Per a
taren fins on arribaria la base d'a- gestions per tal de veure de complir
11 L Al seu del partit radical i contestà.:
evitar possibles topades, les autoril'encàrrec de forma. Govern que haquesta
col:l.aboracló.
-Donada. la formació del Parla-.
tats establiren un sever servei de vi·
via rebut del President de la Re-Jo obriré els meus braços tot pública
ment jo vaig aconsellar a S. E. que
gilància..
a les quatre de la tarda.
el
que
pugui,
contestà
.
no bi bav1a més que dues solucions:
El senyor Gil Robles es negà a
AL T. S.
-¿I quina envergadura. tenen els !er manifestacions i comentaris al
retorn a Madrid ha cortferenciat amb el senyor Alba. al seu despatx del lliurar el poder a la Ceda., 1 si aMadrid, 30. - Avui s'ba tomat
vostres
braços?
questa
podia o no volia formar
voltant de la tramitació de la crisi
Congrés l després. per telèfon amb el senyor Gil Robles. Amb aquest ha. Govern,nolliurar-lo
al partit radical,
a
reunir
el
ple
del
Tnbunal
de
Ga-.
-En gimnàstica pedèn de la poslCló 1 de la. seva solució.
La causa pels afusellaments
convingut una conversa per a demà.
que era el parlamentari.
rant1es Constitucionals.
de les cames, sl estan juntes o seEn
primer
terme
es
1leg1
l'aute
-Què penseu !er ara?
parades 1 tot depèn per tant que jo
Una frase de Guerra relatiu a la recusació de diversos Madrid, 30.de- Jaca
-Ara me'n valg a casa on descan- em quadri o que adopti l'altra posiAvui s'ha. r eunit
vocals d'aquest Tribunal, que, com el ple del Tribunal
saré un parell d'hores, 1 seguida- ció.
Suprem per a
ment començaré a realitzar els meus
hom
sap,
fou
desestimat
a
la
reunió
del
Río
Es comentà. després l'optimisme
tractar de diversos assumptes rels-.
d'ahir.
treballs.
del cap dimissionari 1 el senyor Leramb la vista de la causa
- Llavors serà. que la Companyia
Seguidament ho signaren tots els clonats
roux digué:
-A qui visitareu primer?
Madrid, 30. - L'ex-ministre rainstruïda pels afusellaments de Jaca
ho ha.urà fet pel seu compte, sense
vocals.
- El primer que visitaré serà el
dical
senyor
Guerra
del
Rio
convercontent, no satisfet, per
de la qual tindrà
ni comunicar-ho a les autoritats- senyor Gil Rebles 1 si aquesta en- les-Estic
A continuació començà a exami- el començament
dues victòries guanyades, la d'a- sant davant un grup de periodistes
el dia primer d'abril.
diu un periodista.
trevista no pogués celebrar-se per hir 1 la d'avui
1 diputats en un dels passadissos de nar-se un recurs d'admissió presentat lloc
El senyor Gil Rebles, que és un
-Deu ésser aixi.
qualsevol causa, es verificaria demà..
C:lmbra, i quan comentava la pel senyor Carmona., resident a Ca- dels
Per últim digué que durant tot el la.
defensors, ha tramès un escrl'
-Però això no pot fer-bo Es de
marxa
dels
esdeveniments
polltics,
talunya,
relatiu
a
excés
o
desviació
-Tomareu
a
Palau?
dia
de
demà. podria acabar els seus s'expressà en els següents termes:
(Ve de la v pàg.) creure que el senyor alcalde els ertTribunal, acompanyat d'un certl·
de poder en l'administració pUblica. al
-Si no em crida S. E., no.
treballs
1
que
la
visita
al
senyor
Aldarà l'atenció i si cal imposarà san-La. cosa ha sortit ni dibuixada
Començà. a informar el ponent ficat mèdic, l diu que no pot assistir
-Quan tindreu ll1sta de Govern? ba seria protocolàrla..
¡ers, 1 donar-ho a qw ofereixi ml· cions.
per al partit radical i àdhuc per al senyor Pradera, però ha quedat pen- a la vista perquè sofreix una a!eccló
-Espero que demà. en tot el dia
llors condicions. L'altre, és fer-ho
nerviosa.
A un quart de vuit de la tarda el senyor Alexandre.
-Els prometo que m'informaré i hauré aconseguit el meu propòsit
dent d'exàmen per a un altre ple.
per subhastes parcials i aixi anar-:o que
L'acusat privat, senyor Franceso
La frase fou molt comentada..
faré el que calgui per evitar que i en cas contrari declinaré. Ara -a- senyor Lerroux retornà a Madrid.
També
s'examinà
una
propos.a
del
acabant. Aquests dos sistemes tenen es repeteixi
!éu constar la seva. protesta
cabà. dient el senyor Lerroux- faré
senyor Basterrechea, relativa a una Rublo,
l'inconvenient que cal fer una. emisi
sollicità que dos metgea !orensea
els r.:pòrters es varen acomiadar la visita protocolà.ria al president
memòria anual dels treballs que resió de paper municipal i recarregar deI l'amable
1
un
altre
designat per la defensa
senyor alcalde governa- de les Corts, senyor Santiago Alba.
alitza el Tribunal de Garanties.
el Deute. L'altre, el tercer, que és el tiu de Barcelona.
reconeguessin el senyor au Roblea.
S'aprovà
la
petició
d
'un
crèdit
per
que penso estudiar amb més atenció
El Tribunal Suprem ha. acordat
«La Libertad» diu:
«A B C• comenta aixi la crisi:
a atendre les necessitats més urgents
6s el que els banquers s'avinguin a
ajornar la vista tina el dia 6 de
La
nota
del
senyor
«Ayer ba quedada abierto el aba«El
Consejo
de
ministres
produjo
del
Tribunal.
ter el total del projecte i d esprés
nico de la crisis, como diria el se- ayer una. labor extraordinària. y coS'examinà també un escnt presen- maig.
l'Ajuntament els vagi pagant de la
ñor Lerroux. El va.rtllaje es múlti- piosa: veinte mdultos de pena. capi- tat pel Fiscal de la República, en
recaptació dels Escorxadors. que és
Lerroux
El text de la carb traple. Cada varilla. representa una so- tal, entre ellos el de Gonzàlez Peña. el qual demana ampliació de termid'uns 16 milions 1 podria arribar a.
lución, con honores, a la hora pre- y una crisis total. Han comenzadÓ ni per a l'estudi del sumari relatiu
24. L'escorxador nou hauria de tenir
30. - La nota lllurada. sente, de una charada.. A descJfra.r- las consultas, a las que acuden los a.l processament contra els ex-consemesa pel senyor Azaña alsMadrid,
unes grans instaHacions, amb Merperiodistes pel senyor Lerroul!: la se consagró la polltlce. que se h1zo que el ó de octubre se declaraban llers
de la Generalitat l es denega
cat, prats de pastura i tot el que
a la sortida del Palau, i que a la. dura.nte la tarde de ayer, desde el incompatibles con todas las instituTambè es denegà un altre escrit
calgui.
Madrid, 30. - Com és sabut, el seva vegada li fou lliurada per S. E. punto en que se supo oficialmente ciones
de
la
RepübLca.
Nos
lntere-Però, senyor Pic, pel caml que senyor Aza.ña. no ha concorregut a el President de la República, diu que la crisis habia sido planteada. san poco las consulta.s: de.scubren presentat pels advacats defensors,
en el qual insistien que es donés
vostè porta, aviat la. ciutat estarà en evacuar la. seva consulta. a. Palau. aix1:
Recogeremos sucintamente el comen- el ànimo y el deseo de los consulta- trasllat dels autes a llurs cases en
«Acabades les consultes s'estima taria con honores de profecia pre- dos
mans dels banquers ! -diu, amatent, S'ha rut que havia tramès una carY
como
van
a
conducirse
cuando
lloc de posar-los de manifest a la
un penodista.
ta amb els termes de la seva consul· que la. solució de la. crisi s'ha d'ins- dominante en los medlos politicos.
la crisis esté resuelta; lo que ya. sa.- Secretaria del Tribunal. Es fonamen-Home, no tant.
ta, però en realitat no ha estat aixi, pirar en la concllia.cló d'aquestes
La crisis estaba descontada y el biamos; pero no sirven para dar al- ten que sempre hl hagué confiança
-Ja ho crec que sl. Tot pensa do- ja que en la carta s'ha limitat a ex- dues bases, continuïtat de la inten- irldulto de los
condenados a muerte guna luz sobre la solución. En la so- en els advocats defensors per tal de
na.r-ho a fer als banquers.
posar les raons que ll impedien ex- sa labor útil en les Corts actuals l también. Todavla declase que las de~ lución mandan
los hechos, y a los deixar-los examinar els sumaris 1 que
HAN ESTAT DETINGUTS
atenció
als
problemes
d'Interès
na·
-Per ara només això.
pressar la seva opinió com a exrecbas representadas
el Gabier- hechos ha.y que a.tenerse para de- la. llei parla de trasllat i no d'exposiQUATRE INDIVIDUS COM
-Vostè també ens va. parlar de la president del Consell de ministres, clonal amb predomini molt destacat no, dàndose cuenta deenconslderacioducir
probabilldad~.
A SUPOSATS COMPLICATI
ció del sumari.
Retorma 1 de no sé quantes coses tota vegada que l'opinió del partit sobre les lluites de partits.
nes
expuestas
en
el
famosa
articulo
EN DIVERSOS AT RACAUn hecho es la causa de la crlsls:
En aquest escrit demanen també
La primacia major que mai d'a.·
més.
l'hauria d'expressar el cap de la mi«El Debate», se allana.rian a ol- dlscrepancia. del grupo r adical y de ampliació del termini per al seu
M ENTS
- Be; però es que la reforma ja noria, senyor Barcia, com aixi bo quell interès revelès apremiant a di· de
vlda.r
las
estridencias
ora.torias
reverses classes: previsions di verses ctentee de Zaragoza y La. Coruña. los otros grupos del Gobierno dimi· exàmen.
L& polic1a practl.cà ahir la detenci6
corr~pon per dret al Banc Hispano- ha fet avui.
Tant aquesta petició, com l'ante- de dos individua que bom considera
Colonial.
La carta del senyor Azaña wu aixi: en l'ordre exterior que reclama en No ha sido asl. La Ceda, mejor, el sionarto sobre una. cuestión politl<:a
de transcendencia.. Adviértase que rior. foren denegades. El Tribunal com a participants en diversos atra.
primer terme posicions 1 per a això
-Pere. escolti, senyor Pic -diu un
«Madrid, 29 d e ma.rzo de 1935.
señor Gil Rebles ha quertdo actuar
altre periodista- , no acaba aquest
«llustr!simo Sr. don Rafael Sàn- concòrdia nacional; vot d'un pres- de Sixto V y a.rrojó las muletas del la. discrepancia no se ha extlnguido es fonamenta en la llet, la. qual cUs- caments perpretrats a la nostra ciuen
la crisis. Agrarios, populares posa taxativament que sols es conce- tat.
supost
sincer
i
normal
amb
els
seus
any el contracte del Banc H..tspano? chez Guerra secretaria general de
complements de lleis d'ordre econò- señor Herrera, que le llevaren a la a.grar1os y liberales demócratas han deix cinc dies a cada part per a
Agents de policia s orvrengueren
-~ el de 'rreso:eria. Quan acabl I la. Presidencia de la República.
mic i social; la legalització de la vi- jefatura de su partldo. Sus repre- mantenido en el Consejo de znlnls.. l'exàmen dels autes l que d'ells es pela voltants de lt. Presó doa indi·
es treura a concur., novament i veu- Querido amigo· He
lbd
en el Gobiemo, con agra- tros el criteno consultada de sus mi- !aci exposició al Tribunal durant vidua que ela ln!ongueren sospites
rem qw se l'emporta.
·
rec 1. o su da local amb les normes electorals; senta.ntes
-Però vol d.lf que amb tots atento recada verbal, confttmado la. sort que la voluntat del Parla- rics y el melquiadista, han sido ine- norías. También el senyor Lerroux aquest termini.
1 procediren a detenir-los, però ezt
nqu ·st;; 'tripijocs no passarà. que despu~ por C3Crito, convocà.ndome ment 1 en definitiva la del pals re- xorables, por boca. del señor Cicl consultó a los primates de su pa.rdonar-se compte de la. policia m,..
quan vingui la renovació la cosa es- en Pa acio para dar una consulta servi a l'esbossat projecte de refor- Exteriort::ada. la discrepancia, quedó tldo. Cuando el tuturo Gobierno apatentaren !er-se escàpols.
'
planteada.
la
crisis.
A
Saragossa
ma
constitucional.
Per
a
tal
obra
tigu! pressuposada a. caÚsa de drets cou motivo de la dimislón del mi·
rezca en las Gones tendra que decir
Un dels detinguts !ou reconegu'
Recordamos
est.o
para
que
se
comsembla
indicat
un
Govern
de
con- y si no lo dice, se lo pregunta.rà.nadquirits pel Banc esmentat?
nlsterio.
tot seguit per tractar-se d'un indl·
-No, home, no.
Debo de.:·irle a Vd. las razones que centració 1 .de concòrdia 1 S. E. el prenda la actitud de los que creen la. coausa de la crisis y las razones
vidu que ja. bo havia estat 1 que !~
President
de
la
República
ba
donat
a
las
derechas
imposibilltadas
de
de la nueva. forma.ción; tendrà que
E\1 aquest moment interromp la. me impiden cumplir ahora ese acto encàrrec per tal de formar-lo al cap
posat en llibertat per creure·s que
formar
en
el
Gobiemo
que
se
conspronw1ciarse
sobre la política. que
conversa del sen~or Pic amb els pe- protoco¡ario. Por supuesto delito de
no ha.via. pres part en semblant.
partit radical, senyor Alexandre tltuya. si es de concentración parla- ba roto la unidad del Gobierno calriodlstes un senyoràs amb barba rebelión contra la unidad de la pa- del
fets. Es tracta, segons hem pogui
~roux. amb indicació expressa 1 mentaria. Los derecbista.s a.firman do. ¿Qué política trae el sucesor?
blanca i cara de banquer que era a tria, se me sigue hace seis me3es un rota l'amplitud necessària per tal
inquirir, d'un subjecte natural dl
que
el
gesto
dimisionario
de
a.yer
¿Qué
criterio
tlene
que
aprobar
la
l'altre despatx de l'Alcaldia, el qual sumario no terminado aun por el d'estendre quant les possibilitats ho
Mondoñedo, de mal nom «El G~
diu nl senyor Pic.
fi!¡cal de la Repüblica, que acaba de permetin la. base de majoria par- no es unt. simple anéedota, slilo ex- Càmara?
llego», l que pertanyia a la banda
-Gràcies, senyor alcalde - i 11 pedir mi procesamiento. Las Cortes, lamentària que sostingué el Gabi· presión de algo esencia.l. Ergo, dicen,
becho es la dura.ción obllp. Llegiu LA HUMANI T AT del Martorell, l arran d 'un atracalas dereobas sólo podrian !lgurar en da.Otro
allarga Ja mà.
por una mayorla de votos, de la que net anterior.»
de las Cortes. Mirando a las
ment va barallar-se amb aquest 1
un Ga.blnete. sln radlcales, homoge- Cortes
El senyor P1c li correspon molt son parte muy principal los de alguSaragossa. 30. - Les autoritats desaparegué d'aquesta capital. Semque resolver la crisis. No
neidad que re3ultar1a notoriamente ba.y en hay
amnble 1 la conversa e3 reprèn, i el nos grupos republicanes, han apraelias
Gobiemo
posible
sin
el
ban
donat compte oficialment d 'un bla que a.ctuaiment tractava de munManifestacions del se· catastróflca.
senyor alcalde diu que la setmana bado una propuestn. en la que se me
o s1n la tolerancla de los tres fet ocorregut a.l local de la ci.zquler- tar pel seu compte una altra band•
Pero como el lnfiemo de la poll- apoyo
que ve donara els resultats.
da. Republicana..
imputan varios delitos. En condiciogrupos
unides
que
se
han
retirado
de les que es dediquen a robatoris
Uca està empedrado de o:sacrificios del Poder y que constituyen el nú-Vol dir que ens els donarà'!
nes tales me impongo voluntar1aSegons la referència ofidal arri- a mà armada.
nyor Lerroux
pa.triótlcos», otros comentarista.s dan mero preponderante de la Cà.manu baren
-5i vostè d.lu això amb unes al· mente la obligación de no llevar al
a.
l'esmentat
centre
dos
indiUn dels atracaments en què sembla
por bechu lu necesaria.a recti!icatres .mtenc10ns, això no depèn de ml jefe del Estada el consejo de un pre.
vidus d'uns 22 a 23 anys. Prop de que prengué part per les senyes ob«El Liberal», diu:
Madrid, 30. - El senyor Lerroux ciones y admitlda lt. posiblllda.d de
Jo tinc un cap politic, 1 tan bon punt sunto dellncucnte.
la
porta
d'accés
b1
havia
la
muller
«D. '-AJ.ejandro Lerroux no tenia
del seu domicili particular a les llegar a un Gob1emo del tlpo del
tingudes, és el que es va cometre a
es resolgui la crisi, po3aré el meu Con mis re.spetos para el Sr. Fre- sorti
po: que negarse a. presentar las pro- del conserge. Quan sortiren marit i la fàbrica d'anisats Morera del carde la tarda acompanyat del que acaba de morir.
Càrrec a la seva disposició.
sideme de la Repüblica, me es grato cinc
~uller
trobaren
al
saló
un
grup
m1nistre d'Estat dimissionari, serer de Nàpols, on digueren que Ull
El punto de colncl.dencia dl las puesta.s de indulto. Han hecbo ho- d uns deu joves que sense parlar
Un penodista demana al senyor reiterarle a Vd. ml afecto y mi amis- nyor R.ocha..
es- dels atracadors tenia el dit polze de
derechas ea la. no di.aolutión dl Ocr- nor a la &liiliflcación de toda. su vi- corcollaven
que prengm precaucions per evl- tad. - Manual Azafla.»
la
dependència.
els
mo1
da.
Y
le
ban
seguldo
por
ese
ca.nuAbans de puja.r al seu automòbil, tea. Lt. impiden-según ellos-ve.rios
la mà dreta inservible l que 11 manar que les orelle-s de mossèn Lisel senyor Lerroux es dirlgi ala pe- motivos, ent.r. ellos la. obra econò- no los millistros de su partida; pero bles, I ''"'flolenta.ven els calaixos les caven, a més, els dits lndex 1 mig.
~ona sentm expre.ssions poc amabl~
taules
1
t
ia
armaris.
Reyjsaren
rà
¡.
no
los
de
la
Ceda,
ni
los
agrarlos,
ni
1 ela di¡ué:
Hom creu també que formà. pan
mica por baoer, el paro obrero y
L'actitud de «lzquierda riodistes
e certes criatures que el troben
-Ara vaig t. donar un pa.ssel¡ problema.a como el de alcoholee y el liberal demòcrata, que lleva el dament la documentació, seleccfo- de l'atracament a les tendes del carQuan puja al tramVIa de Gràcia. El
Daren
el
que
els
interessava.
1
esnombre
de
un
prestigiosa
aba.DS
de
republicacomençar
lea
gestiona,
per
rer de Bascònla l que sl es trobava.
otros anàlogos, que r eclamau solusenyor alcalde govematiu promet !ntal dl compllmentt.r l'encàrrec que ción sln demora. Pero, en camblo, no - ¡D. Vlcente Dualdel-; pero qulnsa.ren la resta, que deixaren ee- pels voltants de la. presó era amb
Republicana»
1ormar-se.
m'ha fel s. B. Sl l'OliU aoompanya.r- en el cam.PO contrario impera el que por estar allado al partida libe- ~allàmpat per terra. Un dels assaltants l'objecte de reclutar gent' per a lt.
Un altre periodista fa. saber a1 seel fil del telèfon, 1 immedia.. banda que pensava constituir
unànime criterlo de que si unas Cor· ral demòcrata que acaudilla. don Mel- a.
Madrid, 30. - El senyor Sàncbea
~Yor Pic que la matinada del ditea que re¡¡pondan al contenido de- qula.de:; Alva.-ez, diputado por Ovie- tament després sortiren tots ells al ~'altre detingut, pel nom que ha
hendres, la Companyia de Tramvies Albomoz, parlant amb ela perlodiaJllOCri.tico de nueatra Oonstltución, do, ba tenido que dim1tlr pOr disci- carrer. El conserge, que havia estat facUltat, no té antecedents a Preav¡a suprimit serveis d'Horta tes, ha dit que no s'explica els moI?tlmitat pels dos subjectes primers fectura. De moment, es fa el neces.8s:nt
oomerolant que no· no Hri. posible restablecer 1& paz de plina de partido.
Andreu 1 Sant Martí Ei tius de la reunió del Consell nacios adreçà despré3 a la Coinissarta à sarl per a e_sbrina.r sl aquest és e1
101 eap1rttua. n1 sal1r al pa.so de los
nyor
P1c
diu
Y
que
como
no
co."~~cuencia de todo ello denunCl&r l'ocorregut
en
sap
res
nal
del
partit
de
clzqulerda
Repu1 aleshores mateix s'informa del
més afavoretx els dtarta de ¡~avet problemaa económioos qu1 no so hil. planteado la. cria.la, que, natu- lA poUcta posadà en contacte seu nom ventable. Els detinguts no
blicana», ni els dubtes sobre al s'eya..
supo, o no pudo, o no quieo resolver ralmenw, es de fondo, ya que lo¡ miportaven armes en el moment de la
cuarla
o
no
consulta.
la Junta directiva del Centre seva. detenció. Quan s'hagin comLlegiu LA HUMANITAT En una reunió que celebràrem redreta per}udoa
seus in- _ . bloque gubemamental.
niStrOS dimlslona.rtos repreaentan amb
~mprovà
la
desapariCió
d'un fitxer provat els seus domicilis, hom farà,
'1lodu .tu formaaonea y otraa los grupos mayoritartoa de 1& etcentment - aiegi - la minori& 1
~vernador general per s1 era una el
ae ootlza.ban, &unque, a decir ver- mara. Pero de no dar el decreto de d afillate a la cJuventud de lzquier- seguidament un escorcoll en ells.
teresaoa,
que
amb
la
Consell
Nacional,
s'acordà,
a
proln re del senyor Porteia. Al cap d'un posta del senyor Bello, que adduf
Republicana», un llibre registre
dad. no teng& màa fundamento la Qi.solución al nuevo Gob1emo; de d&de SOCis,
n stant, el senyor Portela, diu al se- una sèrie de con.alderaciona
un arxiu d 'altes una car
TRES DETINGUTS DE MO•
IUPQiicl.6n que alguna conjetura querer conservar . estas Cortes, que
seva
actitud
partidista
ea
en aJut
peta
de comptea i afers diversos, do:
riro~ :lc que ell no ha. fet més que de la seva tesi, reinte¡rar-noa a lee
NISTROL ALLIBERATS
màa o monos autori.zt.da y la opl- tanta.s perturbac1ones està.n oca.sio- cumentacl.ó
tes b1 ~minl.llr el servei de les prtme- Corts, 1 si • preaentavt. una ert.~,
relacionada
amb
la
profa mal veure dels oiuta· n16D 4e los que ponian en ctrcula.- na.ndo al régimen, habrà que redu- pagand& i una màquina d'escriure Han estat posata en llibertat trea
ores del maU.
acudir a lee oonsultee, al 6rem z.
~n estos valores en el mercado de ctrlo a todo a una
dels detinguts a Monistrol amb moreorganizactón
-Ja bo veuen-diu el senyor Pic. quertta
Ela assaltants destroçaren tiu de les armes aue els foren tro.
per a fer-bo.
ayer.»
del Gabinete, con la misma base portàtil.
un retrat de M6cià 1 en marxar del- bades
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El millor amic L1 art de fumar
•
de 11 home
en p1pa
Jo sóc un fumador empedern1t. La
Una vegada jo vàrelg escriure
mevA. preferència no és per a cap un llibre dedicat o. l'art de fumar en
modalitat de la conjugació del verb pipa. Em !ela mal efecte, em sen.fumar. Sóc eclèctic. Assaborejo, amb tia en un pla d'inferioritat, que un
de!ectacló, l'havà. que em cau als home que tota la vida ba. fumat en
dits, però no em faig estrany a un pipa no escrivís un lllbre sobre
d.:mocr.i.tlc «caliquenyo» si és ben aquesta matèria importantíssima,
sec 1 tira. La cigarreta de paper em gairebé transcendental. Es veu que
plau 1 una bona pipa m'ajuda enor- els fumadors de pipa abunden més
mement o. suportar la vida. Em del que em creia, perquè el llibre
plauen totes les menes de tabac: ros, s'esgotà.. Tant, que no me'n queda n1
bru o negre, mentre acompleixi la un exemplar. Heus aci perquè, quan
seva obligació, que és de cremar-se els companys de LA HUMANITAT
parsimoruosament i emplenar l'aire m'han demanat un article sobre
l'art de fumar en pipa, no m'ha. quede volutes blaves.
¡Que en són d'atraients 1 suggeri- dat el recurs - tan útU en un hodores aquestes volutes que descriuen me tan carregat de feina com jo en el buit capricioses figure3! Amb de sortir-ne del pas copiant •.m cadel llibre.
una mica d'imagino.ció hl veureu les pitol per
a complaure els companys
formes més singulars i abstractes. - I,cosa
que és un deure 1 un goig Si els antics oracles, sibilles 1 pito- em poso
a. escriure aquestes nonises haguessin conegut el tabac,
...
haurien tingut en ell un auxiliar tesLa
mUlor mixtura. per a la pipa.
preci6ls endevinatori.
és barrejar tabac havà i tabac de
Diuen que la planta aromàtica de Virgmla, irrigar-lo amb un bon coNicot1n és nociva. per a la salut. H1 ny:~ e vell, deixar-lo assecar 1 fumarha sectes religioses que repudien el lo en una bona «Dunhill», que és
tabac perquè atreu-segons elles- el «Rolls Royce» de les pipes.
els esperits impurs. Encara no ha
Això, però, no sempre pot fer-se;
estat dita la darrera paraula. en tot no tothom pot fer-ho, i manta veaixò. Qml.lse\'Ol dia un so.vi eminent gada bem de resignar-nos a un tadescobrirà com el tabac en lloc d'es- bac infame de l'estanc i a una incursar la vida la perllonga. Jo m'in- fame pipa sense cèdula.
clino a creure que és a1x!. Jo he co•••
negut l'ancianitat dc Santiago RosEspanya. no és el pa.is més indicat
sinyol 1 d'Ermengol Goula. Ambdós per a fumar en pipa. Hl ha massa
arribaren a una. edat provecta sense sol, hi ha un cel massa clar, massa.
haver-se tret mai la pipa de la boca. blau.
Londres és la ciutat ideal per a
I, com ells, centenars d'exemples
fumar en pipa: Londres 1 algunes
se'ns acudirien sense gaire esforç.
D'antuvi, a les nostres latituds, el fondetes de petites poblacions ancigar era un atribut exclusiu de l'ho- gleses. Després Hamburg.
La pipa és per a la bolfa per a la
.me. Les doncs que fumaven no mereixien gaire consideració. Només a pluja 1 per a la neu. PerÒ gairebé
Amèrica els era. donada llicència, està renyida amb el sol.
•••
, filla de l'habitud. En regions remoA l'estiu cal fumar una pipa. de
tes, com Lapònia, també fumaven
les dones, obligadE'S a òe!ensar-se, llarga cboqullla». A l'hivern, perquè
oom els homes, contra el fred. Fi- us faci l'efecte que teniu un braser
xeu-vos bé que dic defensar-se. Això sota el nas, una pipa de cboquilla»
prova com allò que exerceix funcions curta.
•••
defensives no és pas, dintre d'elles.
La pipa del vagabund és la més
perjudicial.
magnifica
de
les
pipes; la més inConeguda és l'anècdota de l'escriptora americana que, amonestada pe~s surgent, la més rebel, la més insuragents de l'autoritat perquè fumn.va recta.
La pipa del vagabw1d odia la poen un tren, va negar-se a deixar de lleia, els gossos, 1, algunes vegades,
fumar 1 la m•1ltaren. Ella, però, previsora, havia fet extreure una mos- els capellans. • • •
tr9. de l'aire del vagó, la qu:~l, anaLa pipa burgesa és una pipa se-~ lltzada, dóna un percentatge esvera- dentària conservadora, respectuosa
dor do microbis, contra els ouals el envers 1ès institucions, humil 1 ;;ertabac era una protecció.
vil davant el ric; insolent 1 od1osa
ï Ultra tot això, w1 cigar, un cpu- davant el pobre.
ro», una pipa, ajuden a pa3Sar les
•••
hores tedioses i estimulen el rendiLa pipa és un instrument que en
ment de les atrafegades. Per a l'o- lloc de donar notes, dóna fum.
brer manual, una pipada de tant en
•••
La pipa de l'artista ha per~ut,
tant alleuja qui-sap-lo la feixuguesa
de la feina. Per al treballador intel- des de la ¡r..terra - la guerra. od1osa
lectual, aquelles volutes de fum, del 14 que ara volen repetir perquè
- abans aHudibles, són auxiliars precio- es veu que la lliçó no fou prou dusos, inestimables. El tabac aconsola ra - molta unportàncla.
Abans, anava acompanyada d'una
l'afligit 1 arrodoneix el goig del sa' tisfet de la vida. Es, cregueu-bo, el xalina, d'w1s cabells llargs, d'Un ammillor amic de l'home, amb els bons ple barret negre; tot això daml;IDt
d'un home mal vestit 1 mal men~at.
llibres 1 la bona música.
Ara la cosa ha canviat una m1ca.
Costa d'explicar-se la vida dels
antics, privats d'aquest element de Hom pot ésser un gran artista amb
primer ordre, que tant en serveix els cabells curts, guants, camisa de
per a entretenir el lleure com per a seda l automòbil.
• • •
posar un final digne a un àpat coLa pipa, però, no és per al carpiós. Avui, 1Ul simple menestral, gràcies al tabac, pot abastar horitzons rer. La pipa és per a la casa, sobreque mai no conegueren Pericles ni tot per a la casa. al camp.
Ha nevat 1 hl ha neu a les munJull Cèsar. I nosaltres, homes del
nostre temps, podem embadalir-nos tanyes, al pla, a les branques negres
runb la contemplació d'una fèmina 1 nues dels arbres, a les teulades. En
1
entrar a la casa us han donat un
gentil que, amb una fina cigarreta bon
vas de vi calent, amb canyella
turca. als vermells llavis, constitueix 1 sucre.
sopat. Us heu apropat
1Ula de les visions més delicioses de a la llar,Heu
d'ampla campana, on ~re
la vida moderna.
ma un bon foc de sarments i oliveJa sé que tot això que dic desplau- ra. Es llavors quan enceneu, ben
c.rà molts amics meus, entestats a carregada, la. pipa. Es llavors quan
::~ llevar a la vida el màxim nombre la pipa és de debò una cosa magníI d'atractius amb el pretext de viure fica. El foc crema 1 les flames danmlllor. Fins 1 tot admetent que el sen. un gos, un llebrer de color de
tabac castigui l'organisme, com l'al- mel, s'ajeu als vostres peus. A fora.
cohol 1 la voluptuositat- estic segur torna o. nevar ...
que no el castiga tant- no sé fins
a quin punt pot ésser agradable viuLLUIS CAPDEVILA
re noranta o cent anys, subjecte a
una rlgicla disciplina alimentosa 1
amatòria, a. la qual no tinguin accés aquc3ts inofensius extraviaments
del paladar i de la gola, que ens ajuden a trobar suportable el nostre
èxode per la terra.
Tothom és lliure de fer el que 11
plagui Jo em guardaré prou de censurar n1 criticar ningú perquè no
fuma. Allà ell amb el seu renunciament voluntari. Però tampoc no tolero censures ni diatribes dels que
presumen posseir la Veritat. La Verita t, o.1 las I, com l'electricitat tJthom la pre35ent, però tothom la ignora. Només en copsem els reflexos,
VENDA I CLINICA
les manifestacions. I una marufesU'ENCENEOORS
tacló de veritat autèntica és que entre els millors amics de l'home,
emancipat de prejudicis, figura el
tabac. El bon tabac, s'entén. El tiV
bac dolent no el volem defensar. PeHospital, 42 • Tel. 13651
rò el bo, repeteixo, és el millor amic
de l'home.
J. M. FRANCES
J
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CASA SUBIROS

J EAN P A RI S
CREACIONS D'AQUESTA CASA

llibret doblat, color torrat, amb
0'25 pessetes
escut blau, 90 fulls ... .. •
Bloc 50 fulls, amb escut, espe·
))
c1als per a la màquina «Victòria>, J'00
EN VENDA A TOTS ELS ESTANCS

K. W. ~~~~ -IAHK
Si heu d'adquirir un encenedor, exigiu la marca

K. W.

de fama mundial

El coneixement de ls. planta l de
l'ús del tabac a la Península data,
com ja és de domini públic, de l'època que fou descoberta Amèrica.
Es diu que en arribar Colom a l'illa
de St. Salvador, veieren els tripulants de les caravelies com els habitants d'aquell pals, homes i doncs,
duien a la mà una mena de fumall
que nomenaven tabac, encès per un
extrem i del qual xuclaven per l'extrem oposat aspirant el seu fum.
Aquest fumall estava fonnat per
fulles seques enrrotllades. Uns mastegaven les fulles; altres aspiraven
el fum; altres empraven tubs de
fang, canya o fusta que omplien
amb l'herba picada i uns altres reduien les fulles seques a pols que
aspiraven pel nas. Tot aL'!:ò ens dcmostra que l'ús del tabac en aquell
pals estava molt generalitzat.
Foren els esmentats tnpulants 1
altres vls.tgers els que donaren a
conèixer el tabac als nostres avantpassats, els q-..tals s'hl aficionaren de
debó i feren qu.! comencés la importació d'aquest article en ¡¡ran escala.

-

Any

1921
1922

1923

1924
1925
1926

Entre les autoritats 1 els metges
d'aquells temps començaren les discussions sobre la conveniència de
permetre que el poble es viciés en
l'ús del tabac i a aquestes discussions es deu el fet que tan aviat
era permès el seu ús <supeditat a
un Impost que aleshores ja produïa
grans ingressos a les caixes de l'Estat), com es privava en absolut el
poder-lo emprar I castigava durament els Infractors. Fou més tard
q-..te es resolgué aquest plet en favor dels fumadors 1 es permeté la
seva venda unes vegades lliurement,
en virtut d'impost, altres a càrrec
de la. Hisenda l més tard en forma
d'arrendament que és l'actual. El tabac s'importava tot d'Amèrica.

El cultiu de tabac a In Península
es va iniciar, de fet, l'any 1921 el
qual podríem dir que fou un any
de tanteig l per tant podlia semblar no gaire afalagador el seu resultat. En els anys successius s'ha
anat fomentant el seu c-Jltíu com
ho demostren les següents estadls-tiques fins l'àny 1926:
Regions.
Producció en qullògrams
7

5
13
19

17
14

Pel que es refereix al cultiu de
tabac a la Península, cada any, durant el mes de setembr~~~ es pubilca. a la cOaceta», de M.lldrid, les
normes a les quals s'han d'atenir
els agricultors que desitgin destinar
llurs terres al cultiu del tabac. En
aquesta disposició es fa constar el
nombre de plantes a cultivar, el
preu que serà. pagat el tabac, la
quota que haurà de satisfer el cultivador per despeses de vigUàncla 1
altres detalls. Els agricultors que es
decideixen o. assajar aquest cultiu,
ho soliiciten per mitjà d'Unes fulles expressament Impreses l un cop
ho han fet els cal esperar que un
tècniC dictamini sl el terreny de què
es tracti reuneix les condicions adequades. Un cop autoritzat, se li fa
lliurament de la llavor 1 de les instruccions per al cultiu, el qual queda sota la vlgUància del personal
tècnic que visita amb freqUència els
tabaquers. Feta la recoliecci6 ha
d'ésser enviada als centres de fermentació de la Companyia, la qual
abona als interessats l'Import del
tabac sec, després de classificat 1
valuat. De tabac se'n cultiva avui a
diversos indrets de la Península,
amb més o menys èxit, 1 entre
aquests llocs cal incloure Catalunya.
Malgrat que el tabac és originari
de les regions càlides de les Amèriques del Nord, per les seves condicions d'adaptació el seu cultiu
s'estén a Rússia i a les planúries de
l'Equador, sl bé a les zones càlides
els productes són més alr,mdants l
de millor qualitat. El tabac, per
tant, pot cultivar-se amb èxit des
de la regió de la canya. de sucre, cacau 1 calè, fins a la del cep. El tabac, per tal que madurin les seves
fulles, necessita rebre abans dc les
pluges de tardor, una. suma. de temperatures diàries, no inferior a
1'857o. A la major part de les regions agrícoles de la Penlnsula, la
temperatura. en eis mesos d'abril a
juny arrièen de 3'400 a 3'700Q. La
temperatura favoreix l'augment de
l'aroma de la planta i la goma o
vervls que cobreix les seves fulles i
per a produir bons productes exigeix una regular humitat de l'ambient durant les primeres fases de
la seva vida, abundants rosades més
tard i llum intensa en el període
de la maduresa. El clima és perjudicial per al tabac quan es tracta
de regions on els vents són forts,
puix que en començar el desenvolupament de la planta aquests la
trenquen; tampoc no es pot cultivar
prop de la mar perquè les sals marines agostegen les fulles; també
cal evitar les regions de pluja, ¡r..JL'f.
que la pluja arrossega la goma de
les !ulles, les taca 1 les fa desmerèixer quan comença la maduresa.
Per tal que les terres siguin considerades de primera qualitat com
a productores de tabac, cal que predominin en elles: el sillce o
sorra, la calissa, l'argila 1 l'òxid de
ferro.
Al cap de dos mesos és quan les
plantes adquireixen el seu complet
desenvolupament; la planta té 10,
12 6 més fulles i es manllesta el
floreíxement, 1 és el moment que
es procedeix a treure'ls eis ulls,
tallant-los quan són tendres amb
les ungles o amb una. navalleta corba ben afinada. Sí la planta és vigorosa es deixaran 14 ó 16 fulles,
en les que no ho siguin tant, 10 o
12 1 a les més febles 6 ó 8. Aquesta operació que cal realitzar de bon
mati, és una ventable poda per IB.
qual es facilita el creixement i
eixamplament de les fulles, les quals
adquireixen la fortalesa, aroma i suc
propi, necessari a la bona qualitat
de tabac. Al cap d'un mes 1 mig
d'haver-se lnlciat el floreixement, les
fulles van perdent el seu to verd l
esdevenen groguenques, arrugades,
penjants 1 trencadlsses, la qual cosa
assenyala el seu complet estat de
maduresa.. En el moment que aqueates presenten unes taques blanques o semblants al ferro, es procedeix a tallar-les. Un cop tallades
es deixaran esteses a terra durant
un quart d'hora per tal que el sol
les pa.nseixl. Aquesta operació es
fa en dies serens I cal suspendre-la
en dies de pluja. Darrera del que
va tallant les fulles n'hi va un altre
recollint-les 1 penjant-se-les al braç
per a penjar-les després en una vara
d'uns quatre metres de llargària.
Aquestes vares es situen a l'ombra
sobre unes forques clavades a terra
a un metre d'alçària., 1 quan són
plenes es duen a la casa de tabac
de l'agricultor per dos homes que
les duen agafades pels seus extrems.
El tabac arriba a les fàbriques
després d'haver passat pels centres
de fermentació per tal d'evitar que
l'acció de l'aigua continguda en els
te1x!ts de les fulles ocasioni la seva
putrefacció, assegurant la. seva conservació i provocant les reaccions
quimiques que en aquell procés es
verifiquen gràcies a la fermentació
i la formació i desenvolupament de
determinats prlnclpls els quals li comuniquen certes qualitats que fan
agradable el seu consum 1 que abans
no les tenia.
En arribar el tabac a les fàbriques cal magatzemar-lo en lloc convenient, si pot ésser en soterranis,
és a dir, en llocs on no rebi els
efectes dels canviS sobtats de temperatura que influeixen en contra
del tabac. També cal evitar l'efecte de la llum 1 per tal d'aconseguirho, els vidres de les !lnestres hauran d'é::ser glaçats 1 caldrà posar
cortines o persianes quan les !iDeatres, als efectes de la ventll:l.ació,
hagia de restar obertes. Lea mateixes condiciona hauran de reunir els
magatzems on a'bagl de dipositar
el paper de tumar, eapse3 de eartró1
cartollnea l altres embolcalls per aJ
tabac, ja que al aquests pa~~~etssln
~ ·~ ~'humitat la c:omunlctlrlen

34.426
86.414

255.872
641.360
591.952
1.000.000

al tabac 1 en el cas contrari l'absorbirien d'aquest.
El tabac passa dels magatzems a
la secció de fabrlccló on es procedeix a l'operació anomenada cmullan per tal de donar elasticitat A.
les fulles, poder-les manejar 1 treure'ls els doblecs produïts per l'empaquetament. El grau d'humitat que
cal comunicar a les fulles varia segons l'ús a què hagin d'ésser destinades. Sl el tabac ha d'ésser destinat a tripa de cigars no cal que
sigui tan mullat com el que s'hagi
de destinar a les capes exteriors.
Si el tabac ha d'ésser destinat a
picadura, caldrà tenir en compte
que el que ho slg-..11 per a picadura
de bri («hebra») s'ha de mullar més
que el que ha de servir per a la picadura al quadrat, puix que en la
de bri es tracta d'obtenir fibres llarques 1 cal evitar que es trenquin.
PICADURA

Després de mullat, pass3 el tabac
a la màquina de picar. Aquestes
són d;) dues classes: unes per a
picadura de bri i unes altres per a
la picadura al quadrat.
En les màquines de picar bri, les
fulles de tabac prèviament mullades, són collocades sobre una tela
sense fi A que les condueix a uns
cilindres horitzontals estriats B B
per entre els quals passen aquelles
l surten per l'altre costat formant
una massa uniforme que continua
el seu moviment im¡r..tlsada pels mateixos cilindres fins el lloc on està
situada l'eina de tall e animada
d'Un moviment alternatiu d'ascens
i descens que separa les fibres.
En el tipus de màquina cUnlverselle», la boca de tall és movible, és
a dir, que la part superior d'aquesta
puja o baixa junt amb el cilindres
superior segons el gruix de la capa
de tabac, amb això es priva una
sobrecàrrega i s'obté una press1ó
uniforme. El moviment de la ganiveta s'efectua. per mitjà d'Una palanca. osciHant que gira al voltant
d'un punt. Poden emprar-se ganivetes de diversos gruixos, el canvi de
les quals pot efectuar-se amb gran
facilitat. La conducció del tabac pot
ésser detinguda eventualment a voluntat. El tall pot graduar-se per
mitjà. d'una biela, el punt d'inserció de la qual pot allunyar-sc més o
menys del centre del volant compensador. Aquesta màquina pot produir fins 360 quilos de tabac picat
per hora.
Les màquines de picadura al quadrat, no són tan senzllles com l'anterior 1 no existeixen models a l'estranger, puix que aquesta classe de
picadura és genuïnament Peninsular
1 la Companyia en tractar tempS ha
de substituir els mitjans d'el!aboracíó manual per altres de mecànics es va veure precisada a trear
un tipus de maquinària que 11 produis la picad-ura suUc1ent per al consum del mercat. La invenció de la
màquina de referència es deu al que
llavors era enginyer de la Companyia i després fou sots-director, senyor Aleix Sesé. En la màquina scsé
s'ha conservat la part referent a
l'alimentació tal com s'empra a les
de picadura de bri, però el tall es
realitza per dues sèries de ganivetes muntades sobre la llanda d'una
politxa, l'eix de la qual és parallela al dels cilindres estriats, 1 la
dita llanda, en el moviment de rotació, passa molt pròxima a ·la superficie d'aquelles. Les garuvetes són
de dues menes: unes que tenen el
llos para.Hel al pla tangent, l tallen,
per tant, fibres paraHeles als cilindres com en el cas anterior (les de
les màquines de tabac de bri), i
unes altres formades per unes pintes dobles, les pues de les quals tallen el tabac en sentit perpendicular a l'anterior. De la combinació
d'Unes 1 altres resulta la divisió de
les fulles de tabac en petits quadrets que constitueixen la picadura.
La figura 3 bis representa la disposició que Sesé donà a les ganivetes
de la seva. màquina segons el nombre de talls que han de realitzar a
ctda volta del tambor porta-ganivetes. Es molt curiosa l'agr..Jpació
de les susdites ganivetes per tal que
cada una de les quatre parts en què
es suposa dividida la longitud presentada al tall, sofreixi alternativament l'acció de les ganivetes que
tallen en ~entlt tangencial 1 de les
que bo fan en sentit radial, amb la
qual cosa s'obté homogeneïtat en
la picadura l una marxa uniforme
de la màqUina.
Un cop obtinguda la picadura es
procedeix ràpidament a secar-la per
tal d'evitar els perills de la fermentació que es presentaria. immedls.tament per l'excés d'humitat que va
adquirir en mullar-lo. El procés de
l'assecament consta de dues fases dis

Reuneix les màximes garanties d'higiene per ésser
fabricat el llibret mitjansaPt procediments exclusivament
mecànics.
Resistència I elasticitat suficients per o evitar que e3
trenqui ol caragolar el cigarret.

~s inofensiu I no irrito lo gola per ésser exempt de
productes químics perjudicials.

_.

lo seva combustió lenta, que sense permetre que s'opa·
gui el cigarret ol deixar de fumar-lo, fo que aquest
no es consumeixi amb excessiva ropideso.
El cigarret l'assaboreix vostè; no és el
vent qui se'l fumo.
Milloro el gust I roroma del
tabac.

ElS M I ll O RA
NOTABLEMENT lli

tintes. En la primera s'eleva artlllcialment la temperatura del tabac '
per a augmentar la tensió del vapor d'aigua que conté, i facilitar
d'aquesta manera que se·n pu¡ul
desprendre amb facUltat durant la
segona. fase en la qual, per aspL"Bció, es produeix un corrent d'aire
en contacte amb la picadura, el qual
arrossega la humitat. Per tal d'aconseguir aquests efectes s'Utillt.zen
dues màquines: el torrefactor 1 l'orejador. El torrefactor està format
per un cilindre inclinat de palastre
envoltada de material aíllant del caIor voltat d'una corana dentada gràeles a la qual se 11 comunica un
moviment de rotació lent. Per un
dels seus extrems penetra el tub
de vapor que es ramifica en altres
tubs interiors, els quals distrllr..Jelxen el vapor d'una manera unlforme; després de circular pels tubs
és expeH.it per l'altre extrem. El tabac és abocat per una tramuja i
surt per una canal. Amb un torrefactor es pot aconseguir una producció de 11.000 quilos de picadura
en de-..t hores de treball, amb una
tensió de vapor de 4'5 atmosferes.
Del torrefactor passa la picadura a l'orejador en el qual se la sotmet a un corrent d'aire que determina el s~u ràpid secament. L'9rejador no es altre cosa que un dipòslt en el. qual la p1cadura es troba
en les millors c.on.diclons per a 1 evaporacló de. l'a1gua que co~té.
Aquestes ~?dicio?s són: agitació 1
poca pre~s1o de 1!lire que la volta.
Els dipòs1ts són clllndncs, dc xapa,
amb una C<!rona. dentada. que fa.cll~.ta u~ movuuent lent de rotació. A
lmter10~ del cUindre, subjecte a
aquest ~ participant, per tant, de
la rotac1ó, hl ha inscr1t un prisma
hexa~o~!ll les cares del qual estan
const1tu1des per tela metàllica de
malla tan fina que no permet el
pas a ta picadura; al llarg de les
arestes del prisma es troben unes
pues de ferro per a dividir el tabac.
La part més alta de l'envolta cillndrlca està voltada per una caixa de
forma anuHar que li serveix de colxinet per al g1r 1 de caixa d'aspiració, ja que està en comunicació amb
un exbaustor que aspira l'aire interior del prisma obligant-lo a passar
a través de les malles de la tela metà.llica sobre la qual va lliscant i
marxant cap a l'altre costat la piendura, establint-se un corrent d'alre que la volta. El tabac, per l'acció de la gravetat va descendint a
la part més baixa de l'orejador d\vidint-se a mesura que ensopega
amb les pues de ferro, fins arribar
al final del seu curs per on surt
1 és recollit. Llavors la picadura està
en condicions d'ésser empaquetada.
per a la venda al públic com a picadura o en paquets de cigarretes.

se caure, l pel contrari en les de picadura al quadrat el tabac està
més solt i cal tancar els extrems
per privar que es perdi. El tancat
es fa de dues maneres: pel plegat
de les puntes en la forma ja concguda pel públic <com en els paquets de 0'70, els especials de l'lO
pessetes, etc.>, o bé tancant sols un
extrem 1 posant-hi a l'altre 1Ul broquet.
Els elements mecànics per a l'elaboracló de cigarretes són de diversos tipus:
l .er Màquines que imiten el procediment manual, és a dir, que emboliquen la cigarreta per una sèrie
de plegats successius del paper al
voltant de la cigarreta.
2.on Màquines que efectuen l'enrotllament de la cigarreta per la
rotació d'una gúbia que arrossega
el paper 1 el cenyeix sobre el tabac
contingut en ur¡a, cavitat metà~ica.
3.er Màquines en les quals es fa
l'embolicat per l'arrossegament del
paper emplaçat sobre una cinta que
es va. cenyint junt amb ell a les
parets d'una bossa formada per la
mateixa cinta; aquesta es m<T..J per
la rotació i trasllació d'un corró
que es va traslladant al llarg de la
susdita cinta.
Les màquines del primer grup estan formades per una roda de quo.tre 0 més aspes que duen en els
seus extrems l'allotjament semlclllndric on s'allotja la cigarreta. Collocat el paper en una d'aquestes
cavitats amb la quantitat de tabac
necessàrls., unes peces corredores sltuades al seu interior inicien l'embollcat de la cigarreta que queda a
mig fer fins que s'enfronta amb la
cavitat de l'aspa d'una altra roda
igual, que fa un nou plegat 1 resta
feta la cigarreta.
Les màquines del segon t!pus efectuen l'enrotlla;nent per mitjà .de
dues mordasse, en forma de m1tja
canya, que en enfrontar-se una davant 1 altra, deixen entre si el buit
cllindrlc necessari per a contenir Ja
cigarreta. El paper es coB.oca entre
les dues de manera que sobresurti
~ m1ca per ~ota de les mord~sses,
i s hl introd-ue1x el tabac. A 1 interior del buit clllndrlc, entre el paper i la ~aret lnte~i~r d'aquell, hi
h!" una gubla. En lDlciar-se el gir
d aquesta ensopega amb el paper i
arrossega cap endins aquella part
de paper que sobresurt per sota a
la qual obliga a introduir-se entre
la cara convexa de la gúbia i la
paret interior cllindrlca, i forma un

plec al llarg de tota la vora de la
fulla de paper de fumar que serveix d'enganxament entre aquest 1
la gúbia, gràcies al qual seguirà essent arrosse¡::at per aquella durant
la seva revolució. Un cop acabat el
gir de la gúbia, l'amplitud de la
qual dependrà de l'ample del paper
1 del gmix de Ja cigarreta, aquesta
es retira 1 queda la cigarreta entre
les dues mordasses amb les puntes
a punt de plegar.
Després d'embolicada la cigarreta
es procedeix al plegat de les pun.
tes per un procedunent mecànic senzililssim. Aquestes màquines foren
creades per enginyers peninsulars,
millor dit, catalans, puix q;ue la
primera màquina d'aquest tipus fO'J
inventada per Narcls Monturiol, l'Inventor del submari, i es confià la
seva constmcció als tallers Borràs,
de Barcelona
Pel que fa referència a l'elaboració de cigarretes de bri (hebra.), les
màquines elaboren una cigarreta
continua que la mateL{Q, màquina.
té cura de tallar a la llargada que
es desitja. La picadura procedent
d'un dipòsit cau sobre una cinta CfJe
la port'\ als corrons compressors.
Aquests són tres: un de vertical 1
dos d'horitzontals, 1 tots tenen una
superficie lateral de forma de mitja canya adequada. per anar for·
mant un cordó o metxa continua
de tabac. A la sortida deis compressors és rebuda la metxa sobre una
banda de paper que desenrotllant-se
de la bobina es superposa a una altra cinta sense fi nomenada cinta
de moldejar. A partir d'aquest punt
marxen juntes la cinta i el paper
amb la metxa de tabac a damunt 1
a1x! penetren cinta, paper i metxa .en el formador que inicia l'~·
bollcat de la cigarreta 1 surt gaJiebé acabada però amb una vora a!X~
cada a punt d'engomar. L'engOlllllt
es fa per mitjà d'un rodet que pren
per la seva perifèria la goma d'Un
dipòsit i la diposita en la vora del
paper en fer-lo girar en forma tan·
gent. Després entren tant la ciU·
ta d'emnlotllar com Ía cigarreta. a
un altre formador del qual surt en
la forma definitiva i enganxat, paclssa. per l'interior d'Una resistèn e';
elèctrica que seca la goma, i P
últim es tallat per una ganiveta.
LES MAQUINES uVICTO•
RIA»

Les màqumes del tercer grup corresponen, ~eneralment, a les a.tnlo
:;¡:;
nades portatils, per a ús par e

ELABOR ACIO DE CI GAR•
RET ES
El tabac per a cigarretes pot ésser de picadura al quadrat o de picadura de bri. Aquestes de bri es
fan obertes pels dos extrems, p-uix
que l'entrellaçament de les fibres és
suficient perquè es mantinguin sen-
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PIPES, BROQUETS CENDRERS,
PORTACIGARRETES, TABAQUERES
ENCENEDORS, TAUlES DE FUMADORS
MAQUINES PER AFER CIGARRETES, ETC.
La nova màquina •VIctòria», model especial per a cigarretes
emboqulllades

la humanitat

ot UMENGE, 31 DE MARC DEL 1935

Nou model de màquina psr

&!elS fumadors, que fan l'embolieat;
per mit-Jà d .....um tela o estoreta. 1

Un rodet.

una bona part d'aquestes maqut.
netes no passen d'ésser concepcions
¡nedlocres de poc rendiment, amb

Jes quals en prou feines us podeu
fer les cigarretes per al vostre ús.
Ta!l sols l.JD& màquina. ba arribat
al grau d& perfecció desitjat: la màqutna c<Victòr1a», per cert de fabrt-.
eacló esp:myola, puix que eS construeix a Lastres (Astúries>. L'Encteiopèdia Espasa diu en parlar de la.
¡nàquina. «Victòria» (volum 58, pàI in& 1.349), «que el se-u mecanisme
és tan coi)'lplet que gradua. el ta~
baC, embOlica la cigarreta, mulla el
paper,. l'enganxa 1 plega els seus extrems un cop feta la cigarreta, sense altre esforç que fer voltar el botó
distribuïdor de tabac, estirar de la

corredora que enrotlla una tela sense tt que amb el seu moviment ar-

l'ossega el paper 1 el tabac i em.bolica. la cigarreta. El plegat de les
puntes o extrems es fa per mitJà
d'unes agulles que aprofiten el moviment de rotació de la cigarreta
per a tancar-la per les puntes. La
graduació de la qaa.ntitat de tabac la fa una femella que actua de
c:ontrapès al llarg d ~l braç d'una
balança., en el platet de la qual
es troba el tabac. Perquè la cigarreta surti més o menys a.pretada
U també una femella de regulaciÓ
que es !a girar a dreta o esquerra
segons !"efecte que es desitgi obtenir. El sistema d'embolicar cigarretes de la màquina «Victòria» és el
mateix que el de les grans màquines que empra la. Compe._nyia Arrendatària per a l'embolicat dels «tlrulos». En res-J.lll, diu l'Enciclopèdia,
la. màquina de fer cigarretes cV1ciòrla» té molt bema presentació, funciona bé l en el seu mecanisme està
tot molt ben estudiat». Hem volgut
reproduir aquest tros de l'EnclcloJ)èdia Espasa que tracta d'aquestes màquines, perquè en aquestes
planes dedicades al tabac, es publiquen e.lguns anuncis t no voldriem
que l'elogi que fem de la susdita
màquina, es pogués interpretar com
un compromfs de la nostra Adm.tnistració.
No, hem fet l'elogi d'aquesta màquina perquè en cercar dades per
a dona.r una referència als nostres
lectors de les màquines de tlpus, diriem Individual, vàrem poder constatar els grans avantatges de la
màquina asturiana sobre les seves

per a deixar pas al nou ctlrulo» proPer' a l'em.pa.quetament dels ci·
cedent de les pinces tn.nsportado- gnrs, cigarre~ i picadura, es disres, t es tanquen tan aviat com posa d'una sèrie de màquines senaquest ha caigut sobre el cilindre zlllissimes que ens veiem privats de
inferior. Completen l'aparell un con descriure per la molta extentló que
per a la «Perilla» i ctne per als Ja. té aquest reportatge.
broquets. El con de la cperllla» gira
Una vegada hem donat a conèixer
arrossegat pel mateix «tirtüOJ, perO unn. sèrie de dades sobre la recoles comprimeix contra aquest per lecció i manufactura. del tabac sul'acció d'un motllo. Ela cons dels posem que serà interessant per t.l
br~uets són tres d'inferiors de polector el conèixer, també, el procés
sicio fixa i dos superiors que es se- de la venda del tabac a. la Peninparen per a donar pas al «tirulo».
aula.
En el prUner temps S'Btdoptà la
Suposem que ja tenim el «tlrulo»
(que és la tripa amb una envolta) forma d'arrendament que a. l'any
donant voltes en l'aparell d'emboli- 1665 ja va produlr la quantito.t de
car 1 la plantUla transportadora. a 7.000.000 de rals, però en 1701 es va
sobre amb la punta. de la capa en- deixar sense efecte l'anendament
gomada sobre la part del broquet. 1 va ésser disposat que fos l'Hisenda
En aquest moment cessa l"e. succió la que s'encarregués de radmintstm
en aquest extrem de la plantilla que ció dc la venda de ta bacs 1 es va.ren
porta una mortalla troncònica en dictar una sèrie de dispos!clona per
la qual entra una agulla. entre la tal dc privar la inftacctó i fms
plantilla i l'cxb"em de la capa. des-. s'establi la pena de mort per a sepresa. Aquesta agulla, Obligada a gons quins casos. Es procedia al
girar pel mateix moviment del «tt- registre domlcíliar1 amb proves ser.Ha», manté la capa. sobre aquest, miplenes q-.tan es tractava de nobles i !amDi& reial, I per indicis tan
• cigarretes sense u.boqullla»
cr..te l'arrossega i comença l'emboli- sols
si es .tractava de gent del pocat; l'agulla es retira un cop ha
contra aquests dits que prlven el estat fet aquest primer recobriment. ble, que a.lAhores en deieln ple~.
seu pas fins que en virtut de l'augEn el transcurs d'una grapat
SOls falta per a embolicar la part
ment de pressió que s'exerceix sosucceïnt, una a l'albre aquests, venç l'acció del contra- nomenada «perill&»: Cessa l'exsuc-- d'anys s'anaren
les fonnes d'arrendament i d'tl.d
Dés l els dits s'amaguen i deixen la. ció, i la capa. a punt d'enrotllar, tz:~
per part de 1'nidirecta
mmistra.cló
davant
tripa en lUbertat, però en el precis prèviament engomada, queda
tat, fins l'any 188~ que tou arnm~
moment en què resta en lllbertat d'uues tisores que U donen el tall dat
el monopoU a l'actual COmpabaixa una ganiveta l talla la tripa necessari per a. poder donar la volac-.nnula.da. Aquesta queda lliure i ta so!Jl'e la «perilla.». Una vegada fet nyia. Arrendatària.
FJ producte de la venda. dc tabac
els dits tornen a ocupar la seva pri- això el con es retira per a. permemitiva posició 1 s'oposen al pas de tre l'embolcallat total i torna des- d'cl'içà. que s'inicià la seva venda.
la 11ova tripa que ve darrera. La prés per a terminar el seu confor- ha augmentat paulat1nament any
nostres
per any fins arribar als
quantitat de tripa tallada. és la que mat.
correspon a un «:tirulo».
El cigar ja està fet i passa, també, d,ies en què es pot considerar com
sanejats.
més
negocis
dels
un
La tripa tallade lliure ja de la a uo. ablanidor 1 després a un top
tela sense fi, es troba sobre d'una de forma, 'Cònica aue el subjecta el
Per a demostrar-ho ens limitarem
altra taula on és arrossegada per temps ibdiSpensablê per tal que una a reproduir la part que ens interes-uns rastells els quals a més del seu ganiveta talli 1& part sobrant del sa. del balanç de l'Arrtndatàrta. dela
moviment sobre 1& taula, pugen l broquet.
anys 1932 i 1933.
baixen. basculant a més, al voltant
d'lm eix paraHel al cantell d'aquesR..,.ptal per ta Companyia Arrendatària de Tabacs
ta. Per a recollir, doncs, la tripa
1932
1933
separada per la ganiveta bo fa amb
pessetes
Pessetes
les ungles estintolades sobre la taala que la preparen degudament 1 Ja
463.496.022'01 469.563.568'36
Tabacs . . . •. . ... •..
situen de forma. que sigui tallada
289.276.516'26 253.521.084'31
Tilnbrl! ......... ,.,
en ztg-zag convenient per a la formació posterior del broquet. Des752.772.538'26 723.084.652'67
prés de tallada la tripa per unes ganivetes és agafada per una mordassa.. La mordassa és la que s'encarreLliurat a l'Estat per la Companyia
ga de dipositar la tripa sobre una
1932
1933
bossa formada. per la tela d'emboliPessetes
Pessetes
car.
La. màquina d'emboltcar el «ttru308.749.371'88 311.168,256'34
Tabacs ,;; ............ , , ........ .
lO» té la particularitat que és a !a
279.577.288'22 244.409.896'34
Tinl.bre ... ... ... ... •.• ... ... .. .
vegada una taula xucladora, és dir,
que durant l'embolicat del capçó, la
586.326.660'10 555.678.152'61
tela es manté adherida a la taula, Ja
qual cosa evlta les arrugue. l dóna
Percebut per Ja C1a. Arrendatària
miUor aspecte a la labor. El mateiX
193J
1932
moYiment de l'embollcat condueix el
Pessetes
Pessetes
«tirulo» a un ablanidor que té per
objecte fer-U perdre la seva duresa.
5.423.894'65
6.699.200'42
Tabacs ..•••• •·• ............
l obliga a la tripa a untr-se be 1 for357.989'76
444.023'97
Timbr ~ ........ ,. .............. .
mar un nucli interior ben compacte. Damunt l'ablanidor hi ba un
5.781.884'41
6.143.224'39
marc bascular constituït amb unes
pinces molt senzilles que en sortir
Líquid per timbre l tabac a l'any 1933 .. . . .. . .. •. . •.. 6 781.884'U
el «tiru.lo» el recull 1 el diposita s~
Altres ingressos per interessos d'efectes en ce.rtera, llobre una premsa o cOIÚormador for2.343.620'36
guers 1 altres conceptes ... . .. .. . . .. . .. . .. . . . ... . ..
mat per dos topes laterals que ini8.125.504"17
Pessetes ••. •.• ·- •.• ...
cien l'emmotllurament dela seus ex·
079.628'84
Per unes despeses ... •..
trems i tot segult entra en acció la
premsa, que són quatre mordasses
7.245.875'93
Benel!cl llquld 1933 •••
disposades de manera que entre les
dues de cada costat fannen el buit
que correspon als extrems del «tirulo~t, que són els únics que es premqueda tan~ ¡
central
la. part
sw:
mordasses
Aquestes
premsar.
quen completament sobre els ex·
trems del «tirulo» 1 li donen la !orma desitjada. Unes ganivetes !Ixes,
coH.ocades als costats de h pretnsa,

aimilars.
Aquesta màquina reuneix les condicions d'higiene pel fet que no cal
tocar el tabac amb- les mans, i perquè la part engomada del paper
S'bamiteja automàticament; senzilla. per la raó, com hem dit abans.
4U8 amb tocar tan sols dos resorts,
&'obté la clganeta enganxada i tancada pels extrems; de bona presentació l d'aspecte luxós; sòlida i
pràctica perquè en uns minuts t.:S
podeu confeccionar les cigarretes ne-cessàries i del gruix que us convinguin.
La casa V1ctorero Germans. que
aquesta és la raó social de la casa
constructora, ha construït un nou
tipus dc la màquina Victòria, que
està a punt de posar-se a la venda,
1 del qual ens ha estat possible el
veure'n una.
Es tracta d'un tipus simUn.r a l'anterior, però que està. destinat a la
confecció de cigarretes e.mb broquet
(boquUlal.

L'embolicat d·aquestes cigarretes
es í& com les altres però tenint cura
de tirar cap enrera la corredora per
tal d'obligar que el mecanisme elevi una xapeta divisor& que s'introdueiX per l'obertura de la. cinta 1
serveix per a separar el tabac del
broquet. Una altra de les seves ca-.
racteristiques consisteiX en la gra.duació del ta.ba.c que en aquest ti:pug de màquiua s'ha de fer amb
exactitud per tal d 'igualar el va..
lum del tabac amb el diàmetre del
broquet.

Pels seus avantatges i per la fa·
cUitat en l'adquisició del matèrial
de recanvi, es pot dir que no tan
sols han conquistat el mercat espa·
nyol, sinó que la fama. de la seva.
perfecció s'ba. estès a altres païeos que en són bons consumidors.
FABRICACIO DE CIGARS

L'elaboració es realitza av-..ti per
dos sistemes: el semi-mecànic i el
mecànic;. En l'elabOració semi-mecànica el ctirulo.t (la tripa del cigar
amb l'envoltum lndispensable) ts
confecciona a màquina- i 1& coHocació de la capa exterior s'efectua a
mà-; després es premsen i s'emmotllen els cigars amb unes maces, es
deiXen orejar 1. s'empaqueten.
La elaboració mecànica. total es
fa amb un tipus de màquina que es
llOt considerar dividida en dues
P&rts: una part que en realitat no
~s altra cosa que una màquina «Tirulem>• molt perfeccionada. l una altra. part q'-le és la màqtúna capem,
és a dir, la que talla la capa l'en·
rotlla sobre el «tlrulo», talla el cigar a la mida que hom desitja, el
perflla i el lliura totalment acabat.
L'alimentació del ((tirulo» s'efectua
per una. tela sense fisobre, en la
qual coH.oca l'operària la tripa. La
tripa arriba a una taula el cantell
de la qual està constituït a.mb vuit
foratS per cada un dels quals sobresurt un lt..te o dit per damunt del
nivell de la taula. La tripa a mesura que arriba al canteU s'acumula

9

sense r----------------------------,

tallen la part sobrant de cada ex-

trem.

L'altra part de la màaulna està
dedicada a la collocació de la. capa
exterior 1 acabament del cl¡:a.r. Una
operària. talla la capa sobre una taula d'exsucció igUal a la dels «tiru~
las». Ona plantilla transportadora
dotada d"Unes pinces, pren la capa
i la. àlposita sobre l'aparell d'embolicar.
L'aparell d'embolicar és de tres
cilindres estriats, un d'inferior t dos
de superiors. entre els ®als queda
empresonat el «tirulo». El cillndre
ini'ertor ocupa una posició nxa i no
fa altra cosa que voltar, mentre que
els superiors s'aixequen i separen
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La pipa indispensable a tot fumador

Demaneu-Ja arreu

president l posseeix el 56 per 100

liquidació del Tractat de Versalles

d'acclons de ln C!\S& d'armaments
Skoda de TxecOC5lovàquia. Al Consell
d"Admintstracló hi figuren els accionistes von Duscbnetz i von Arthaber, alemanys.
El succés d'Hitler, està molt relacionat amb els afers metallúrg:ics.
Els graus industrials endevinaren de
beU antuvi, que el moviment nacional socialista slgnlficava una polittca d"armaments enfoc~da al trencaroent definitiu dels tractats que tstipulaven el desarmament del Reich.
I el grup francès Schneider-CreuTot just les baionetes han estri· iua.r el ritme de lo. cursn. !oUa d'ar- sot per tal d'obtenir possibles copat els nuvols de la demagògia paci- f maroents, pr(>ludi fatal de la guerra. mandes de matrrln.l. fmançà. indifista dels govero:5, que ja se sent C"l'l-1 L'll.cte d'Alemanya ha fet reacCio- rects me'lt el moviment hitlerià, mitrament el terrabastall deL~ canons, nar de manera. diferent les potèn- jançant els directors de la Skoda
el ritme febrós i creixent de les in- I eles. Anglaterra mai no ha vist amb h:ecuslovaca, q:..e com hem dit més
dúst.ries de guerra i els crits histè- I mals ulls el reDrmament d'Alemu- Sl.tunt,_. està controlada per la ca~;a
~a, perq"Jè a la ii neutralitza en SChnewer.
rlcs de 1a defensa nacional.
La. casa Plntcb eootroiada per la
Què ha passat? D'excepcional, no certa fonna, el predomini de França
res. Alemanya s'arma 8 la llum del ~~ C'<1nt1!1ent. A~ò fa .. que amb tot Vick:ers. a.ngle::;a, entretingué des ç:tel
cUa violant I"art 5 è del Tractat de 1 la bt.urtada d1plomàtlca que Htt- primer d1a, un a;s-cnt a l'estat major
versa.lles. que Ú .fou imposat les ler ~anà. a Anglaterra després de Ja d'Hitler. Es a d11, qae el naciOnal
IXJ.blicac1ó per aquesta, del Llibre socialisme no fou Wúcament finan·
tèn ·
Blanc -no volent rebx-e John Si- ça.t per Hugenberg, distribuïdor dels
etes. .
JXl
pes del dissabte 16 de ~ qu.e mon. per a embastar un conveni re- fons de propaganda de la ScbwerlnHltler decretà ~ servei milltar obh- latlu a la. li.allLació d'armaments i dustrie i per Rochling el magnat de
g&tori, el dual.isme politic dels ¡¡o- el desequilibri que suposa la poslèió la zona sarresa.- w:estfalo- renana.
verns imper1alistes, que per un cos· d'Alemanya E;mers Ja u. R. s. s. ne- Tampoc no mancà. en aquest afer,
tat proclamen llur polittca de pau, gant-se a strnar el pacte oriental que mlster Deterdlng el dels petrolis anconvocant coníerènetes i més conre- manté l'estatut de les fronteres de . glesos.
dncies, amb bells discursos a Gi- l'Est-, el Govern a.nglès no vulgui 1 Tractant aquest tema, !:endemà de
nebra sobre desarmament. i per al· perdre l'ocasió, i 'llviA el seu minis- I~ presa del poder per Hitler, el petre proposen als parlaments respec- tre d'Afers estrangers a Berlin, a riòdic de Niça. «L'Eclatreur du 5011'>1,
tlu.s, l'augment dela pre!supostos de tractar de la qUestió de l'anna.ment el dia 2 de febrer del 1933, deia:
guerra cada vegada. més feixucs, unilateral del Reich. No desagrada- «Hom està d'acord per a pensar que
equest equilibri, s'ha. romput. L'at· ria tampoc s. Londres, que França, l!l presència d'Hitler al poder, del
mos!era pacifista que el'ea.va cada Itàlia, Anglaterra 1 Alemanya, ne- moment que està sòlidament enquaEstat per a cobrir la seva. polltica Ue gociessln conjuntament sobre el fet drat per un grup de generals, és
una garantia d'un llarg periode d'r.rguer.ra., s'ha esvaït quan les contra- consumat.
Però França i Ità.lia veueu amb maments progressius, els negocis dels
dlccJons imperialistes s'acusaren fordesconfiança les suggerències de Lon- quals només poden que benefiJ:iar.»
tament aquests darrers temps.
I del francès Delaisi: «El comerç
Res no priva ara de contemplar Ja dres. 1t.alla, malgrat les contradicclons que la separen de França, s'a- d"armes és l'ürúc que en obtenir un
sepolltica
crua realitat. La línia
guida de la guerra ençà. per les po- costa cada dia m<e a ella. La por concurrent w~ . comanda, augmenta
~ncies és la continuació de la ma- d'una Alemanya torta amb una in- les dels rivals. Les grans societats
teixa guerra per mitjans politlcs. 1 fluència definitwa sobre Europa ccn- d'armaments de les puixances hos·
a.1 contrari. tot sembla Indicar, q~e tral, U desperta l'instint de conser- tUs, s'oposen l'U»a a. l'altra com conla Unia polltica seguida fins avui, vació. Amb ia seva enemiga de des- traforts sostenint la mateixa volta.
continuarà dintre poc temps, 1)CI' prés de la guerra, la Pet1ta Entesa. No es pot reforçar l'una sense cansocerca la manera de llquldar·bi les di- lldar les altres. I l'oposició de llurs
mitjans guerrers.
L'annament d'Alemanya. violant feréncies, enfortlnt els llaços diplo- governs contribueix a la comuna
decididament el «Tractat de versa· mà.tics. Sobretot amb Iugoslàvia, el prosperitat.
El Consell d'Administració de Dllles», ha posat les n&cions davant concurrent de l'Adriàtic.
I França. vol mantenir l'hegemo- llinger Huttenwerke reunia entre al·
d'Wl fet consumat, pel qual, ben
segur que no s'exérciran represàlies nia 50bre Europa i preJ:ereix salva· tres persones: Mr. Teodor Laua fi d'a.nul:!ar l'acte portat a cap guardar les fronteres de la U. R. S. S. l'ent (francès) primer president.
per aquell pals. Les convocatòries de a una Alemanya fortament armada Aque.st senyor és sots-president del
reunions de potències interessades i decidida jtult amb Polònia, a es- Ohmitè de Forges t administrador-dii l'acudir a la Societat de Nacions, quarterar la P~ occidental de. Rús· rector general de «Forges et Acteconeixem empiricament com acaben. sia. Es pot afirmar que exlstelX un ries de la Marine et d'Honecourt» ·
L'úmca conseqüència. serà accen- pacte E'ntre Polònia 1 Alemanya, per Conrad von Schubert, de Berlín,
a 8J!ex1onar-se els pa~sos Bàltics, gon president; el comte Siegmund
Ucrama t un tros de Txecoslovàquia. von Berkheim · René Bobet 1
D.: totes les maneres. el Govern po- François Ponc-ei. ftlllbalxador a.cÍual
loJ.lès no les té totes: els canons del de França a Berlin
El 4 d'octubre dèl 1932 es creA la
Reich, apunten també Varsòvla.
U
De les negoclac10ns de Berlín en- societat Oreux-Rochllng dedicada 8
t.re Hitler i John Simon, no e~ la venda en_comú de Í'acer. El casortlrà altra cosa que una declaració pital, la meitat pertany al grup !ranplatònica de pau, per part del prl· cès 1 l'altra. a !"alemany.
La Losar, societat tranco-alemanya.
En parlar de paper de fumar hom mer. Tothom vol la J?RU, 1 perquè
no pot deixar d'esmentar la casa aqu~ pau ~tigu1 garantida., ha esdevingut un dels principals acAbadie, l'exiStència de la qual data Austrm i Hongrta, demanen a la clonistes de la Société Lorraine Mide l'any 1783. Fou el besavi de l'ac- vegada ll1bertat I?er a armar-se l nière Metallurgi.Que en haver adqui~
tual D'..rector el qui establi la primera crear el ~ervei obh~tort. _No creiem rtt d'aquesta, un gran nombre d'acftbrtca. de paper de fumar a Tar- que ningu eis bo tmped.eiXi, ja que clons. Ara bé, com que la Société
bes (França), 1 el primer que, en ~n estat els ma~os f~bricants Lorralne és una de les que submi1830, va suprimir la cola en la fa- d armes de les potènc1es aliades que nistren els materials per a les for·
bricació del paper de fumar que el malgrat l'~icle 5.è de Versalles, ttficacions de l'Est de França, una
feia. e.cre i, per tant, perjudicial 1 els han facilitat sempre armament. part dels beneficis per als treballs
Arribats act., l'espectre de Versa- de la De!ensa Nacional cau normal·
desagradable. Després d'aquesta incaixes dei primer conovació important per & la bona lles, quedarà definitivament liquidat. ment a les
D'aquesta cursa d'armaments, An- manditari d'Hitler Rochling el qual
qualitat del paper, n'ha introduïdes glaterra.
des' de l'any ' 1907 al
associat
està
LliEl
culpa.
major
la
té
en
d'altres la casa Abadie tant pel que bre Blanc no modifica la politica fo- grup francès Dreux.
fa r e!erènota e. primeres matèries namental del Govern anglès envers
ExistPix el Pacte Internacional de
com a l'adquisició 1 creac1ó de nous Alemanya: al contrari, crea les con- l'acer
brut entre Frnnça Alemaaparells per a la fabricac16.
obJectives perquè . es pugui nya BèlgicA. i Luxemburg. •
La bona qualitat del paper Aba.- dlctons
El 1927, es creà el Sindicat intertolerar l'armament del Reich. Deixa
die la varen poder constatar els nos- entreveure que Anglaterra no veuria nacional de carbur de calci fonnat
dels
tres fumadors quan l'aparició
amb di~gust la modüicació del pac-- per Alemanya, Sui'SS&, Ausiria, Es·
paquets de c.i¡a.rretes «especials», les te de I Est, de manera que perdi la candinàvia Bèlgica. Luxemburg 1
quals anaven embolicades amb l'fft- valor essenciaL
'
Prança, '
mentat paper, sl bé després es deixà,
La formidable raó social FarbeEl Llibre Blanc en constatar expltd'emprar per tal de protegir la fa.. citament l'ensorrada de la política nindustrie que concentra els princi·
bricació nacionaL
dels tractats, crea la. psicosi del pà- pals grups alemanys d'lndú.stcies quiPer acabar direm que la petita nie, per a fer acceptar al poble an- miques, està relacionada amb l'Etafàbrica de Tarbes s'ha convertit en glès, profundament hostil a la ff\ler~ blissement Kulbman, francès I la Niles següents grans fàbriques: la de ra, l'exacerDació d'armaments
trate Trading c.o, de LondreS.
Thell, de quatre-cents ce.valls de forEls serveis financers de l'EtabUsNo hi ba dubte que l'Estat gue té
ça; a Masies, de dos-cents cavalls; més a perdre en cas d'un confl.agra- sement Kulhman estan assegurats
es·
les
d'Avegé;
fàbrica ge,neradora
ció és Anglaterra. ~ el pa.is que s'ha per quatre bancs, entre els quals
tablertes a Austria, Budapest, Pra- assimilat la vtctòna de la. guerra figura la Unló Parisienne 1 el 1827
ga, Zagreb 1 els grans tallers de ma- fins els 11mits possibl~ i ~n els més un a~ent de capital fÓu subscrit
petits detalls. Això 1 obliga a sal- en part per les cases Dillon Read
nufactura de Paris.
Heu-vos acl unes dades que ens vaguardar la pau, com a principi r.er And e o de Nova York el crèdit
donen a conèixer la importància. de a mantenir l'estat de coses actua , o Suís dUes banques franCeses 1 suebé l'inclin~ a la rectificació per mit- ques' 1 per la Mendelsbon Und c.o,
la casa Abadie.
jans paciftcs, quan, com en el pr~- la gran banca. de Berlin.
Donca bé, tots aquests consorcis
sent, aque.5t esta~u.t està en crlsL
SeD?~re però, que en resulti un be- internacionals meravellosament entrellaçats, són ela factors de guerra.
.
nehci ~~pl
Les dif1cultats que engendrar1e.n a Són ells que a fi d'obtenir cada. ve.
Anglaterra, arribat .el cas d~ crisi de gada més grans comandes, atien els
la pau, les colòmes. I l amenaça pobles a entredevorar-se. Els més
aèria a Europa, són coses que peseu grossos beneficis es fan quan el conmolt. La seva aliança amb el Japó. sum de material augmenta ràpidaper a contrarres~ar. Ja _putxa.nça ~~ ment. La guerra obre el crunp d'aE~tats Unit.s a 1 Asta 1 el predOIDJm questes comandes estúpides, i durant
d aquests en el Paclflc, conjunta· la pe.u les preparen els mateixos
ment amb la guerra sorda que o1e- consorcis.
Un dels instruments és la gran
nen per l'hegemonia del mercat sud·
americà, fa que de contraco,p es vegi Premsa, que mtca en JDlca va creant
també 1Hgada amb el JapO enfront l'atmosfera de la psicosi xovi..nista.. I
la U. R. S. S., 1 que la darrera con· ·•.m dels mitjans que no acostuma
seqüència d'aquesta politica síg-..ti el a faUar són les veus d'alerta que
d• ~ar d'ama¡at la mà a. Alemanya donen de tan; en tant, proclamant
en allò que aquesta sig!lli'.ca com a que el vei ha lnventat nous procedlments de destrucció 1 que la Pàtorça ofensiva contra Russl8.
Si s'arribés a la ruptura d'hostili~ tria ha de reforçar el' pressupost de
tats veu--fem l'atac simultani a la guerra per a contrarrest.ar-los.
Aquesta és la trista realitat.
U. R. S. S. per part del Ja~ó•. AleSi a la Internacional de la guermanya i Polònia. amb el nemat1c beno s'hi oposa la solidaritat de
ra
d'Anglater!'&.
neplàcit
¡
Alxi, aquesta ¡x>lítica que per una les masses treballadores mantenlnt
ba':lda. fa tracassar junt amb altres là pau a tota costa els éspeculadors
pa'isos, els pla.ns de desarmament. 1 de la carn de canÓ sortirn.n amb la
per altra. conduelx a 1'apunta.lament seva Ells no claudiquen mai
creiem que és un bon rème1, la
d'Hitler, té moltes probabilitats de
portar-nos la guerra.. L'!inY 1914, An- creació d'un instrument semblant al
glaterra !ela una politlca. sem~la.Ift. preconitzat per la. U. R. S. s. que
Totes aqu~ lluites 1mperiahs- consisteix en la conclusió de pactes es ~eaen en elevar-se a un tes de seguretat, els quals dificulten
pla supenor, a la lluita que seste- molt les tentatives agressives, ja que
nen per al repe.rt~ent del món. el.s arribat el cas, defineixen automà.tidos camps contrans del capita.! in- cament l'agressor. Cosa que ela tractemacional. Aquests doe camps, es tats actuals impossibiliten
Anatole France deia un& vegada·
concreten en dos blocs d'Estats anta.gònics, a.mb tot i les contradic- «Hom creu morir per la Pàtria i
'
cians que existeixen en el si de cada hom mor pels industrials.•
11. p,
un d'ells. La qual cosa comporta que
avui sigui impossible una guerra entre dos païsc .. sense que automàticament funcioni el sistema d'interdependència.
No E: clouen aquests antagonismes,.
CfJ.e les branques més lmport&Ilts 1
COMERÇ i IDIOMES
poderoses de la. producció industrial,
com són per exemple, la metallúrgis,
productes químics i petrolis, arribat
un moment determinat en el procés V Congrés Internacional de
de producció, els sigui més convePublicitat
nient la unió que la competència. El
«Publi·Club» recorda que la celecontinu desplaçament del mercat
mundial, d'un concurrent per un al· bració del Cinquè Congrés Internatre. es substitueix_ per la creació de cional de la PublJcitat, està fixada
cousorcla que es reparteixen amiga- per als dies 20 al 24 d'abm
blement les esferes del mercat munPer ésser tan propera la data,
dial.
pre¡uem a quo.ntes persones o enEncara qae sembli una paradoxa, titats els interessi &JBiStir-hi, que
en el sistema actual de producció, és passin el més aviat possible, a promolt mé8 perillosa per a la pau. Veir-$: del carnet de oongressista. a
aquesta entesa, que la pugna exts· les Oficines del Congré3, carrer de
tent entre Estats. Les dues formes santa Anna, 28, primer.
coexisteixen. La primera manipula la
part més important del capital internacional i és per aquesta raó que

La internacional

de

la guerra

se:

--------*:-------El Paper de f mar
Abadie

ACAOEMIA CLARET

dlrtReil< la poUt!ca dels pobles, i s'a-

•

prohta quan arñba !"ocasió. de la
segona. I aquesta polltic& ha d'estar focçosament conforme amb els
seus !nteresoos. Es a dir, la PQlltlca
1 els intere~os. evoluclonen pa.rallelament.

EL PREFERIT DELS BONS FUMADORS
ELS BONS FUMADORS
SOLS FUMEN

EMBOQUILLATS

ELEFANT

¿Quin material produeixen aquestes indústries capdavanteres? Materiai de guerra. I com tot bon e~
merciant, al qual interessa per damunt de tot vendre, al fabricant de
canons 11 passa el mateix. Com més
ven, més guanya. I més ven, quan
més es consum. Quan més és consum
el seu artlcle, és en temps de guerra. Doncs, la guerra. és el seu mercat més important.
De la forma que estan integrat&
aquesta cansorcls, als quals pertanyen les potències més enemistades.
en donarem uns quants exempleS¡.

INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO
DEL VESTIT I SALO DE
CREACIONS

Ahir a la tarda. va tenir lloc. a.
Montjuïc, l'acte d'inauguració de
l'EXposició del Vestit i Salo de Crea-

cions. Amb m()UU de 1a crisi plantejada, no van as&stir-hi els ministres d'Estat i Indlistna l Comerç, que
havien promès llur assistència. En
canvi, va acudir a l'a.<:te una ¡;ran
gernació atreta, a part de la inauguramó per ella matWia, per la. font
lluminosa i perfumada que ha estat
un dels encerts de les instal:lacions.
El Museu d'Indumentària Retrospectiva va eapta.r immediatament
l'atenció del púb:.ic, aixi com el Saló
pe< a lRUBtrar al lector:
de creacions. Pot dir-se que la inauEl senyor Eugeni Schneider (fa.. guració ha produi.t una impressió
bricant francès de canons) és Vice-. molt favorable.
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·E SP E CT A CL ES PUBLICS

TEATRES
TEATRE OLYMPIA
NOVISSIMA NOVETAT ARTISTICA. ART 1 .BENEi''lCENCIA. PUbLlC11'Al 1 PlLANTROPIA. Avui,
Lanla, a les 4 l nit, a les 1~. Un
gran èxit de Ja super-revlsta do
Montero - X1fró i Moya, amb música dc Jaume Mestre:

REVUE · RADIO · RECLAM
on es m anifesta en nrtlstlques

actuacions la. lrlvola genialitat
d'EMlLIA ALIAGA, l'art ductll
de N:r;us ALlA'!~: .!n multlpllcltnt do les GERIWU'IES BALLES.
• TERO::>, el tlplsme de MATILDE
XATART. Ja. ¡¡melosa actuació de
RlCAHD FUENTES 1 PEPE ACUAVlVA l'ele~àncla 1 l'art de la cèlebre pnreJla. SIMONE ET CARDUNA 1 les gracioses Intervencions de LOS 7 MENDEZ. 12 VICE·1'l.l'LES. 60 GlRLS - 20 BOYS,
400 VES1'1'1'8. 20 DECORATS.
Llu\da de1111lnda multicolor Mantons de Mnnlla. La. publicitat
¡,pJlcnda. a l'art, en servei de la
cnr!Lo.t - Grandioses actuacions
Pro-llospltals.
OLYMPIA - OLYMPlA-OLYMPIA

POLIORAMA

TEATRE

Tem porada oficial de
TtATRE CATAI.A

Avui diumenge, a les 3'30:
EL BE I EL MAL
Darrera representació. Tots els Infants seran obseQuiats amb caramels - A les 6, especial I nit
11 Ics 10'15:

La rambla de les floristes
gran tlxlt de Josep Ma. Sagarra.

COMIC

TEATRE

PALAU DE LA REVISTA
Avui , tarda., a les 4'16. Nit, a
les 10'16. L'èxit dels èxits:

Mucho cuidado con Lola

creo.cló de Perlita Creco, Murillo
en escena. Gran presentació. .
La !unció de la tarda començarà amb l'entremès: A LA COMI SARIA -Demà, tarda·. ButaQues
a 1 pta.: EL PAlS DE LOS TONTOS. Ntt : MUCHO CUIDADO CON
LOLA - Dimarts, tnrda; LA PI·
PA DE ORO.
1 tota In Companyia. 50 belleses

TEATRE APOL-LO

Telèfons 15948- 12125
Selecta Company ia de Comèdies
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thuiller

Avui tarda, a les 3'30 I a les 6.
Nit a les 10'15 1 demà, tarda. 1
nit.
La butaca més cara 4 ptes.
~~ O!VO de Olvv:::;, Cuerrita;
el màgic de la guitarra, Borrull :
Peplta Sevil la i Manolo Bulerlas
interpretaran els can tars de
l'obra.

GITANO
Y Y O GITANA

TU

L'bit de la temporada

TEATRE tJOVETATS

Gran Companyia d'operetes i Revistes de CELlA CAMEZ

----- . --------

Avui. diumenge I dllluns, darreres rep1·esentnclons a. preua
més que populara, del gran 6:11t:

La Ronda de las brujas

•

.lii6tílïil
AVUI

UIUmioNt:E

Obert des de les 10 del mati, a
les vult del vespre.
EXPOSICIO DE L'ART DEL
VESTIR
MagnUics Stands d'lmportantlsslmes cases de Modisteria, Barr ets Calçats, Perruqueria, Pelleteria Jolerla1 Articles de Tocador, Teixits ae moda. 1 de tempo.
rada, Impermeables, Camiseria,
Gèneres de punt, Passamaneria,
Labors, Brodats, Blondes, Vestits
de bany, Articles per a la bellesa
1 estètica femenina, etc. etc.
SALO DE CREACIONS
MUSEú D'INDUMENTARIA RETROSPECTIVA amb valuoslsslmos
aportacions per a la Història del
Vestit.
EXPOSICIO HISTORICA FOTOCRAFICA DE LA CATALUNYA
ACTUAL
amb més dc 8.000 lnteressantlsslmes fotogra!les.
Setmnn11 eutrant. Cada tarda a
les 4'30 hi haurà brlllo.nts dcsCllades de models vivents al
SALO DE CREACIONS
Rlqulsslmes collecctons <1'1mportantlsslmes cnscs creadores de la
moda.
SERVEI DE Tl!:, per In Casa Llibre. Es reservaran taules amb anticipació. Encàrrecs: Casa Llibre.
Telèfon 2063:.!. CADA OIA ATRACCIONS, ESPECTACLES, FOt<T
PERFUMADA, EXPOSICIO DE
DEMON'S
DANCING
FLORS,
JAZZ eto

Dlm:u·ta, dia 2 <1'1lbr1l, eetrena
senSIIclonal de Ja revlata :

Los inseparables
un dels més formidables trlomrs

de CELlA CAMEZ 1 del gran actor CASTRITO.

TEATRE BARCELONA
Companyia de oomèdl11
MORA-i:SPANTALEON-BARROSO

Avui, diumenge, tarda, a les 6'15
• nit, a les 10'16, Ja ctnrrern producclo de Muftoz Seoa:

EL REY
NEGRO
de soroUOs é!dt al teatre de la ·
Comédln, de Madrid.

Orquestra Pau Casals
PALAU MUSICA CATALANA

FRONTO NOVETATS

SEGON CONCERT de Prlmn.vera.
AVUI diumenge, a un quart de
sis de Ja tarda. Darrer dlrl&'lt pel
mestre

Avui, diumenge, tarda, a les 4 ;
CHIQUITO BILBAO - JAUREGUl
contra GALLARTA lli - URZAY.
Nit, a. les 10'16: ZARRAGA - PEREA contra. ARAQUISTAIN Deta\Js per carUNAMUNO. tells

ANTONI GUARNIERI

Programa. Obres de BACH, BEETl:IOVEN, WAGNER, MENDELSON , DEBUSSY, MARTUCCI-Localltat.s I entrades a Ja taquilla
del PALAU.
RECITAL DE VIOLONCEL

~·:m~1at1C!~
Telèfon 34651
Pa lau dt._ la Dans11 i de l'Esport
Avui, Danses Selectes I Continues per les Orquestrines:
C~ey 1 Gran Prlce Jau
Nota: Aviat, Inauguració dels
GRANS ESPECTACLES.

CASALS

PAU

Excluslvament
DIA 3 ABRIL.
per als Inscrits al Patronat de
l'Orquestra - Bases, als establiments de Música I lnscrlpclons a
la Secretaria (Diagonal, f40).

CINEMES
MARYLAND
Plaoa UrQulnaona, 6-Tel. 21986

BRAUS

MONUMENTAL

Avui, diumenge, tarda, a les 4:
Grandiosa correguda de braus
e ~
BARRdA
superbs bralii!
S pw·a.
raca 1
2 dt1 Don Atanasi Fernàndez I
6 de D. J oan Cobaleda
.ESPA::>.El:l:
VALENCIA 11
MANOLO BIENVENIDA
PEPE BIENV ENIDA
1 MADRILEfiiTO
En obseQui al ptibllc r egiran
preus de oorreauda de 8 braus.
ENTRADA GEN ERAL, 3 Ptll.

Matinal, a les 11. Tarda; 3'30 1
6 (numerado.). Nit, a. les 10:
NOTICIARI BAVARIA FILMS
LA CIUDAD SEPULTADA
(documental)

LA FAMILIA LO DESEA
per Renate Mü ller Adolf Wohl·
bruck i George Aloxander - Demà mteressantlsslmes estrenes:
LA PEQU EAA DORRIT i UNA VI
SION DE LAS BALEARES.

ESPECTACLES PER
A AVUI
POL
METRO
...
Llúria, 115 - Telèfon 81222

MERCATS
DE CATALUNYA

t.

TARRAGONA

-e

El mercat de vi d'aquesta ciutat
continua amb els preus sostinguts.
Vi blanc Camp 7 1-2, a vult r als,
gr au i càrrega; vi negre Camp, vult
r als, grau I càrrega; mistela blanca, 12 1-2, 8 13 rals, grau l càrrega;
mistela negra, 12 1-2, 8 14 rals, g ra u
pessetes h ectòlltre; alcohol v1nlc,
235 a 240 pessetes hectolttre.

~--------*---------Royal. dldo:~~

cCaravaou, cEl lncompren-

I eLa. chlca del c!orado Oestet

1
Select Cinema. - cWonder Bar»
cMúslca y mujerest.
Smart. - cEl último vals de Cbo.
pln• i cMujeres olvldadan.
Splèndid. - «Amantes fualtlvos», •La
mujercita de un ¡¡ran sefton I cCargamento snlvaje»
Talla. - eLa hermana Soo SulplcloJ
1 cEl rey de los Campos Ellseos».
•El crlmen del VanldaTriomf. des!J •Te qulero y no se qulen eres»
1 «i'iavegando por los slete ma.rcs».
Tetuàn. - «El Ultimo valS Cie Obopin» i 1Una semana de rellcldnd».
Tlvoli. - «<mltaclón de la vida».
Urquinaona. - «Las vir¡cnes de Wlm
pole Street».
Verdi. - cuna noche de Gran Hoteb,
cEl n egro que tenia el alma blanca».
Volga. - cEl hlJo ae Kong» 1 «Musica. y mujeres».
Xile. - cAnlmaladns», •Una de nosotras» t cSuàrez y Maxlmlllano».

El retorn de Ferran Aranda

Ahir arribà a Barcelona i fou
- rebut amb entusiasme
Ferran Aranda, és, sens dubte, un
dels campions més populars de la
nostra terra. Campió Invencible arreu d'Espanya, ha actuat en lt>s
principals manifestacions motoristes d'Europa1 1 arreu s'ha cobert de
glòria l prestigi.
En el moment en què la fig-..tra
del nostre campió era més destacada l admirada per tothom, quan la
seva coHabor acló era més soHJcitada per tots els organlt?.adors motor istes, un accident !ortult va sorprendre'! a Suïssa, on ha h agut de
r omandr e h ospitalitzat durant n ou
mesos.
Els esportius catalans, durant
aquest període de temps, han fet el
possible per tal que Aranda pogués

Soler i Torra G.ns
BANQUERS
Rambla de's fstudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
~-

~- ---

NEGOCIEM ELS CUPONS
VENCIMENT 1.er ABRIL

--

PRINCIPALS OPERACIONS
Compra i venda de valors -

Negociació de cupons i

Agregació de nous fulls de cupons, estampillatges i canvis - Canvi de monedes i
tftols amortitzats -

Cartes de crèdit i Girs sobre Espanya i es-

bitllets -

tranger - Ordres de Borsa - Subscripcions a emprèstits - Préstecs sobre valors - Comptes corrents Caixa d' Estalvis -

Facilitem or per a pagaments
en Duanes

,,~

~,

¡GRAN T~!~~iaE~fANYOl

Avui diumenge, tarda, a les
3'30 I sessió numerada. a les 6.
Nit, a les 10:

NOSTRE TEATRE

SECRt: TO QUE QUEMA

li

de València

per Willy Forst 1 Ja graciosa comèdia:

~---
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Avui dlumen11:e, tarda, a les 4.
FORMIDABLE CARTELL. Primer. EL GRAN EXIT O'AHlR
EN DOS ACTES: SECRETS DE
CABARET. Segon. A R:ruRE! A
RlURE! A RlURE: ELS HEREUS
DEL TIO PERE o A QUE TE MUl·
GUES NO ESPERE. Si voleu riure
aneu a veure aquesta obra • Si
t eni u mal humor, aneu a veure
aquesta obra. • Per guarir-se de
la nevrastènla, aneu a veure
aquesta obra. Nit, a les 10. En·
trada I butaca, 2 ptes. Primer:
EL FULANO DE LA CONCHA I
l'obra. del dia: ELS HEREUS DEL
TIO PERE o A QUE TE MUl·
Dilluns,
CUES NO ESPERE tarda, a. les 5. Entrada i butaca,
1 pta.: EL FULANO DE LA CONCHA I SECRETS DE. CABARET •
tlit, a lea 10 : DE LA T ERRA DEL
CANCHO 1 ELS HEREUS DEL
TIO PERE.

:===========:I

l. TEATRE
I

ROMEA

Tel èfon 22026

II

A les 11 del mati, La Festa de
l'Art do la Dansa, per

R:R~t a
1 únlcf~~T.RP
popularísslma. Totes les
1 3'30,
taques a 3 ptes,:

l! êrsNes È R o s
01
,

formidable èxit dc Josep Ma. Pe•
màn: magna creació de RICARD
CALVO - Darreres funcions, en
, din festiu, d'aquesta Companyia.

l
¡

iTEATRE NOU

I

Cran Companyia llrlca de
LLUIS CALVO

------ -- -- ---Avui, tarda, a. les 3'30:
NO FALTA NAIDE
EL CANTAR DEL ARRIERO
i

LUISA FERNANDA
' per V Simón I J. Aguilar.
les 10:
a
Nit
!
LA DOLOROSA
per Simon 1
KATIUSKA
I
per Clòrla Alcaraz i .Josep Agu ilar - Dimecres BETRENA de:

I

La Camagüeyana
I

TEATRE CATALA

, PR1Ne 1PAL

I
I

PALA CE

Tel.,on 11882
Companyia VILA • DAVI
Avui tarda, a les 4. PROGRAMA EXTRAORDINARI· 2 OBRES.
Primer : ELS SAVIS DE VILA·
TRISTA. • Segon. EXIT SORoLLO::> de l'Intriga. en 120 mltuts, sense entreo.ctes. (Nova
MI S S •
teatral):
modlllltat
T H E R Y. Nit, a les 10'15: JU·
CAR A CASATS i MISS • THE RY.
Demà, t~rda I nit: .JUGAR A CA·
SATS I MISS • THERY.

,-===========:

ITE~!~ ~omna~}¡P t~~ IA
j

I

per Magda Schneider.

COLISEUM
Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 1 a. les 6, ESPECIAL. Nit,
a. Jes 10'10. Darreres projeccions
d'aquest programa: ENTRE DOS
ACUAS (oòm loa) • REVISTA PA·
BETTY EN EL
RAMOUNT •
PAlS DE LAS TONTERIAS (dibuixos) 1

LA PATRULLA PERDIDA
per Vlctor Mo. Lulen i Boris Kar
Ioft (Producció RADIO).
Demà, dill un s, tarda. ESTRENA
de ESPIGAS DE ORO, per Ri·
chard Arlon, Chester Morris I Ge·
nevleve Tobln . • A continuació
de l'espectacle clnematogràtlc, en
escena.
DISCEPOLO I T ANIA
amb Ja seva orquestra argentina
en una nova 1 elegant modalitat
del tango (Preus de costum).

les
bu-

EL DIVINO IMPACIENTE
I

CONTIGO A LA
ESTRATOSFERA

-;;:-da, a. les 3'30: JUGAR CON
FUECO • Exit delirant: SOL DE
LIBERTAD. Nit, o. les 10: LA
REINA MORA I el gran éz.IG:
Demà,
SOL DE LIBERTAD tarda: LOS DE ARAGON • LOS
CLAVELES • LA DOLOROSA. •
Nit: SOL DE LI BERTAD.

'----------------

PUB LI

CINEMA

ScssiO continua Seient ONA PES
SETA : NOTICIARIS · DOCUMENTALS • VIATGES, etc.

FANTASIO
Avui, matinal I primera. 8CS31o
tarda, extraordinaris programes
lnfantlls. Variat programa. A les
6, numerada. Nit, a. les 10: REVISTA FEMINA - ORQU ESTA
(còmica. pe1· la
SENSACIONAL
Pa.ndllla) • LA CUMBRE DEL
MUNDO (documental) • PATH E
JOURNAL • SINFONIA METRO ·
POLITANA (atracció). L'emocionant documental:

MALACA

(atacat pels cocodrils)
Demà, estrena. de l'lnteresSIInt
SIEMPRE EN Ml CORAtllm:
ZON, per Bàrbara Stanwyck.

•
.. - - - - - - - - - - - - --•

CINEMA PAR I S
Avda. Pta. Anael, 11 I 13
Telèfon 14644
Sempre el proarama més atractiu
Mat inal, 10'30. Tarda, Primera
sessió, 3'16 a 6 46. Numerada, 6.
Nit, 9'46: EL CLUB DE MEDIA
NOCHE, Cllve Brook· Ceorge Raft.
Els o.mors de l'Immortal SCHUBERT en Ja. més d ellclosa. de les
produccions: AL LLEGAR LA
PRIMAVERA - Demà: Charles
Boyer en EL GAV ILAN 1 Buster
Crabe en Ja. divertida comêdln
CAMPEONES OLIM·
esportiva:
PICOS, en espanyol.

VARIETATS
Frontó Principal Palace
Avui, tarda, a les 4'16 : OSA 1ULACIA 1 contra. GURUCEAGAIBARLUCEA. Nit, a. les 10'15 : ffii
GOYEN m · OUILLERMO contra
ARGARATE - UOARTEOHEA GOITIA.

TEA T RES
- l'arda. l nit: cl·u ¡ltaoo
y yo gitana».
Barcelona. - Tarda 1 nit: •El rey
negro»
Còmic. - Tarda I nit: cMucho cuidado con Lo!a».
Espanyol - Tarda: •Secrets de cabaret». cEls hereus del tlo Pere».
Nit: ~El tulnno de la Concha.», «Els
hereus del tlo Pere».
Nou. - Tarda: cNo !alta nalde», «El
cantar uel arrlero 1 cLulsa Fernanda» Nit: eLa Dolorosa» 1 «Katiuska».
Novetats. - TnrdB 1 nit: eLa ronda
de las brujas».
l.arda 1 nit: Revue-RaOlymp1a,
dlo-H.ectam
Poliorama - Tarda., 3'30: cEl bé 1 el
mal». 6 1 nit: eLa. Rambla de les
tlorlstest.
Princ¡pal Palace. - Tarda: «Els savis de Vtlatrlsta» 1 cMtss-Thery».
Ntt: «Jugar a casats» 1 «MlSS-Thcry»
farad 1 Olt; ot;tsnen~<~»
Romea
Victòria. - Tarda: cJug:u· con !uego»
1 c::;ol de lloertad». l'llt: «La rema
mora» 1 «Sol de llbertad».

Apol~ó.

CIN E MES
Amèrica - «!!;1 ocso Cie la muerte».
cLos Miserables», cUn drama en el
autObUS»
As tona, - eLa muerte Cie vacaclo·nes» 1 rEJ hljo de Kong».
Avuu;uda - «La mucne CIO vacaclones» i eLa oahla Cie los tl~reS» .
~ ucsllcel:l», «Los Mlsera,.
Barce1ona
bles» eSorreU e hljo».
!:lar», cMllslca y mu
cwouuer
Bosc. Jeres».
de Primavera»,
Bohcm1a - cOeslllc
«1\lia sera.s» 1 dUvnles en l:>lngapore»
- Ct(eporter UCLcCLIVe»,
Bro:u.way
«Gompatleros de Juerga» i cEl negro Que tenia el alma blanca».
tl!.l ca ella».
CaJHtol
Collseum - eLa patrulla perCI!Cia>.
Catalunya, - cMaderuolselle Za.zàt ¡
cl:'atnc1o miró una estrellat.
Cèntric Cmema, - «Congo», cl:le ha
tugado un preso» 1 cActlos a las ormas»
cM co.nt111 Cie los cantaCom~;:d l a res» 1 c::>atvad a las mujeres».
Comtal - «Gedeón, Trampa y Cia.»,
«La blcn amada» 1 rEl huesped num
1ll:t.
D1ana. - «La momla.», cOc bote en
bote» 1 cNadnndo en seco».
Diorama - \U<:l:illc:es» 1 «La do.ma del
l:loulevard».
Entenca - «Cancion de cuna» 1 cHouywood conqui~Lndo».
Esp1a1 - «Una semnna de Cellcldad»,
ll&l Dictador».
Excelsior - ~Las tronteras del amor».
•1!:1 crucero amarlllo» I «VIctlmns de
la justlcla».
Fantas1o - rMalacn».
Femina. - «Al compàs del amor».
Foc No\.1, - rEl oeso de la mucrte»
«Los Miserables» 1 «Un drama en c.;1
aut.oblll!».
Frèsoli. -- cEl cr!men del Vanltlès».
«~ue hay Nellle?».
Goya, - · e .Marta L.oulsa CIC AUI! triat,
e
I cAst
hiJo». ama la mujeu I cSorrel
lntlm . - cCanclón de cuntu 1 cPor
que trabujar'/».
Iris. - cLos Miserables» 1 rMarla Lulsa de Austrla».
Kursaal. - cu últlmo vals de cnopln» I cAst ama la mujen.
Laietana. - cHombres en blanco» 1
cTu eres mia», eLa hermana San
Sulplclo».
«El pequeflo rey» I «HoMaiestic.
llYWood conqulstado».
«El crtmen del Vnnldades:t
Marma.
«Te qulero y no se quten eres» 1
«Navegando por los slete mares».
Marylana. - «La tamltla lo Clc&ea».
Metropol - c contl¡o a la. estratosfera».
Miria. - •Gedeón, Trampa y Oia», eLa
blen amada» 1 cOdlos de buzo».
Mistral, - cAst amn la mujer», «Por
la vida ae su rival».
Monumental. - «Caravana», cEl incomprendldo», cSe acabó la crisis».
r.1und1al - dgnom¡nla.» 1 eLa muerte de vacaelones».
«El últlmo vals de CboNúria .plnt 1 cAsi ama la mujen.
Paris. - rAl Jle¡ar la Primavera» 1
«El club de media nocbe».
Pedró. - cDcsme de Primavera», cMia
scràsll I cRivales en SlngaporeJt.
Pathe Palace. - •Las rrontera.s del
amon, cEl crucero amariJlot 1 eLa
Dlosa de Ja selva.,
Principal. -- rWonder Ban 1 «Música. y mujeres» .
Pubil Cinema. - RePOrtat¡es d 'actualitat.
Rambles. - «Dama de cabaret» I «MBria Lulsa de Austria».

l

ADMETEM DIPOSITS DE

VALORS EN CUSTODIA

-DRETS DE CUSTODI-e\
VALORS DE L'ESTAT
Per cada titol de 500 pessetes nominals o fracció
...
Per cada Resguard. mfnlmum ... ... ••• ... ...

A l' any
10 cènttms
2 pessetes

ALTRES VALORS

Per cada titol de 500 pessetes nominals o fracció 15 cèntl.ln3
Per cada Resguard. mínimum ... ... ... ••• ... ... ... 2 pessetes

Caixes de l.oguer
per a guardar valors, documents, JOies 1 altres objectes de valor
Compartiments des de 22 pessetes anu. s
Pot visitar-se en les hores d'oficina

Compta-venda i administració de finques
AGENTS DE PRESTECS PER AL BANC HIPOTECARI
D'ESPANYA ·

ANUNCIS PER

PARAULES

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

DIVERSOS

ENDERROCAMENTS •
Bigues - Portes - BalconsDESPATX comple~ venc Finestres • Vidrieres a preu molt reduït per Totxos - Baranes I altres
PENSIO ANDREU, per traslla.dar-me a Cora. Es- materials. Venc. Pere IV,
estada.. viatgers, abona- criure a LA I:IUMANI· 276 1 78.
ments 1 coberts, bany 1 rAT aum 6ll6
tel. Duc de la VlctòriB.
ANGEL MARTI. l'aller
6. p.
CORREDOR, vins 1 olis CI enquadernac!O tMarLI·
a Clomiclll es solllclta. Es- nez de la Rosa, 17. re.
- - --·
HABITACIO lndepen- crlure I¡_A HUMANITAT ~on 75352 l:larcelooa)
PusPIS, so ptea.,
_ _
dent, sol, balcó carrer, num. '20 ·
XALET mOCiero, espa- ~atge Pruner a., 10. P. s.,
sols dormir. Olput.acló,
lOs Jardl 1 horta, a 26 prop Entença.
137. 2on.
mtouts Plaça Catalunya.
. LLOCO BOTIGA, pròPENSIO gairebé gra- Venc tmmlllorables contis. Proveu-ho 1 ho com- dlctons. Dirigir-se a LA Pla per a petits lndusprovareu. Unió, 15, 1er. I:IUMANITAT nllm 15a. trials, 65 Ptes. mes. Raó.
VIllarroel, 16.
_
l ra.
LLOGARIA Clos ¡lisos
MAGATZEM i BOTIGA
PENSIO EUZCADI - en una mateixa casa, molloga. Salmeron, 177,
cuina lmmlllorable. ca- derno. 1 cèntrica fins a es
interior.
lelacciO, bany, tele!. bons 90 ptes. Escriure a LA
preus. RamiJla Canaletes, l:iUAlANlrAT num 1511
SANT CUCAT. llogo
6, 4art.
torreta per deu du ros al
llum, aigua 1 jardí.
mes,
o
d'ocas
AUTO
VENC
1
RONDA SANT ANTO- 10 HP bon estat 1 con- Raó: Sant Salvador, 7ll.
botiga.
NI, 57, 3er. 1ra. Habita- dlc1ons Immillorables.
ció dormir, independent. Escriure a LA HUMANI- - - - - · - - - -- - s 'oterell
VIATJANT
TAT núm 161
per a Catalunya, ram
PENSIO casa particu- - - - - - -- - Cie tehtlts 1 géoeres de
lar a tot estar ptes. 5,
Amo bones reluMODES, contecclo acu. punt
falten 3 senyors. Carme, ractu de vestits 1 abrics clons cllentela.. Escriu10, 3er. 1ra.
per a senyora 1 nena. · re a LA. HUMANITAT
Roca- 1 num 160
Preus mOCierats
--------HABITACIO lndepen. tort. 154, praJ la
BOTIGA RELLOTGER
dent per a senyor o seCASA A TARRA GONA traspasso bon preu . Fresnyoreta. Layret, 152, 4rt.
c¡ . onnt Pere, 18, venc ser. 127 - A.
primera.
pe1· 14.000 ptes. 100 ptes.
ui mes. Esc. LA HUMAPENSIO «La Mundlnlll. NITAT núm. 204.
tot
Hospital, 126, pral.
esta.r o sols dormir. Bany
VENC BOTIGA comes1 telèfon.
t1bleb amb llablt;,;cló, boMOSSO O COCRADOR,
nes condicions, per no cte;:;ltJa cococnclo 45 anys
poder atendre negoci. - 1 bones rererèncles. Es.
ES DESITJA seuyoreta Escriure
HOMANI- Cllure a LA HUMANIMallorca, TA'l num. LA
tota pensió.
20ll.
TAf num 6:14
344, 4n.rt. 1ra.
PIS PER LLO GAR, Bor
MODISTA Búlereu a
PARTICULAR, rell, 12:.!, prop <.;orts i Di- casa 1 a domicili. Preus
CASA
econOmies Rocafort lM
habitació, balcó carrer, putació ; 20 duros.
carrer, per a senyor sols
- pral l.a
COM ·
DESITJARIA
dormir. Rbla. Flors, 24,
PANY, per \'lsltar comer3er. 2na.
SENYORETA taQuimecialment, comarques giro- canògrafa amb coneixenins, berguedana, cardo- ments d 'o!lclna dominant
TALLERS, 63, pral. uer 1 Seu d'Urgell viat- català 1 castellà, s'o1erclx
pensió econòmica bnny, jant en cotxe. Esc. LA Escriure e. LA HUMANT.
dutxa..
HU.MANITAT núm. 999. TAT num 162

---------

---------

OFERTES
i DEMANDES

---------- -----

~tendre

degudament les necessitats
del seu guartment, I ahir, assabentats de la seva arribada amb avió,
varen ('sst>r unes tres-centes persones que varen fer acte de presència
a l'aeròdrom, per tal de fer-lo objecte d~.ma rebuda afectuosa i entusiasta.
Aranda ha fet el viatge GinebraBarcelona amb un dels m agnffics
aparells de la Unia regular de la
«Lufft-Hansa», Ja qual companyia
ha volgut contribuir a l'homenatgebenefici que els esportius catalans
han dedicat a Aranda, I, per això,
ha oferit el passatge gratult per a
ell 1 la seva distingida esposa.
A l'Aeròdr om, a més d 'una nodrida representació de la Premsa, h1
havia represe1.taclons del Moto Club
de Catalunya, Penya Rhin, Associació de Corredors, Automòbil Club de
Catalunya, Stadlum Moto Club, Penya Terrama ·, et.
També acudiren a rebre Aranda,
el cònsol d'Alemanya, senyor Delters; el delegat de la «Lufft-Hansa»,
F"'nyor Conde Berddingen, l una reJ,Jresentació del c:Club Alemany».
Aranda en aparèixer a Ja porta
de la cabina de l'avió, fou saludat
amb una forta ovació. Tots els allà
presents volgueren saludar-lo, i per
això l'acte de la rebuda durà molt
de temps.
Moments abans de sortir, en cotxe cap a Barcelona, Aranda manifestà als periodistes l'agraïment que
sentia vers tots els que, d'una manera tan espontània, li havien prestat
un ajut tan necessari.
- Retorno - digué - completament guarit de les lesions sofertes.
Això ha estat possible gràcies a
l'altruisme dels arnfcs que han volgut
oferir-me llur ajut. Mireu si els be
de restar agraït a tots I calculeu
sl ha d'ésser gran la m eva estima
vers ells.
Aquestes foren les paraules d'Aranda, plenes d'afecte l d'agraïment.

La visita a Montserrat del
Touring Club de Catalunya i
Balears
El Touring Club de Catalunya l
Balears ba començat l'organització
d 'una sèrie de vols de turisme per a
visitar els Indrets més Interessants
de la nostra terra, tals com Montserrat, Sitges, Costa Brava I Pi reneus.
Ahir va tenir lloc la Inauguració
d 'aquest servei turístic, I el primer
viatge es va decllcar a la Premsa
barcelonina, a la qual acompanyava
el secretari del «Touring Club», senyor Gastañondo, de «L'Escola d'Aviació Barcelona», i el president úe
l'Aero Club, senyor Sànchez Cordobès.
A un quart de cinc, els Invitats
s'elevaren, al Prat, a bord del magnfflc bimotor cDragón», de vuit places de l'Escola d'Aviació Barcelona,
conduït pel pilot senyor Xuclà. El
vol durà. una. hora i el5 passatgers
pogueren contemplar la meravellosa
muntanya a través dels núvols I
tots els seus elms. Després donaren
una volta per damunt de la ciutat,
1 a un quart dc sis l'avió aterrà.
En t 1t moment, a bord hom tingué l'absoluta sensació de seguretat, tant pel que respecta a l'aparell
com al pilot, 1 el viatge, en general,
h a estat magnlfic.
Augurem un èxit formidable a
aquest servei que, a més de permetre
d 'admirar les nostres belleses des
d'un pla completament nou per a
la immensa majoria, hau·rà. de crear
una munió d'amants de l'aviació,
una vegada hagin pogut gaudir d'aquestes meravelles.

FUTBOL
Una jornada difícil per al Betis i el Madrid, que juguen
a Oviedo i Sevilla, respectivament

BASQUETBOL

L~

El pa~tit de probables 1Pos.
s1bles al Gran Price
Ahir tingué lloc el partit
seleccions de probables 1 :tre les
que es celebrà en vistes a laSSibles
colll.
petició que per a la co
tindrà lloc a Ginebra pa d'Europa
.
El primer temps del
equips es formaren de 1r~~. els
»<=,.uent
manera:
Equip blau: Chazel p Al
E. Alonso Ortega, Tonll\s '<Alsonso,
minuts, Brotons 1 Oago substit Ideu
u ren
Chazcl I Tomàs).
Equip vermell: Maunier, Carbo
neu,
Font, Ruano, Muscat.
Els vermells obtingueren l'avanta
ge d'un punt. Al segon temps hi tgueren canvis I en la formació~·
e
l'equip vermell s'hi deixava
veure una formació definitiva entreque desenrotllaren fou tan su~ {OC
al de l'equip blau que hi haguer or
ocasions que aquests darr ers anaren
per complet a la der iva El r ven
en aquèst se¡on temps t~u de ~l!a t
favorable als vermells.
Els equips es formaren alxi:
Vermells: P . Alonso (4), Maun¡
(3), E. Alonso (7), Ruano (6) Mu~
•
cat (4).
Blaus: Chazt>l, Carbonell Orte
(2l, Tomàs (2), Armengol '<3> Brgo.a
•
tons.
Abans d'aquest hi hagué un
tit Espanyol-Intendència. Fou ~
nyat pels primers pel resultat de
41 a 22. Els equips foren.
Espanyol: Brotons (2), Oag0 ( 4)
Sierra <2) Coll 04), López <6> R~
'
ca (13).
Intendència: Chazel, Mart!nez, ca.
tarlneu (6), Vilaldac (7), López (9)
Arbitrà B ertran, el qual tingué u~
actuació regular.

7

DIVERSOS
Els actes d'avui de la U. E. de
Sants en honor de Josep
Soler i Roig
La U . E. de Sants ha confeccionat
un programa d 'actes del més alt relleu a honor del seu digne empleat
Josep Solf'r I Roig, combinat amb
la celebració d 'un partit de tanta
transcendència per al Campionat de
Catalunya, grup B com és el Sants,.
Terrassa.
La Diada d'homenatge comencarà
a les deu del maU, amb un suggestiu partit de basquetbol entre els
equips femenins del C. D. Garcia l
el titular. Després es celebrarà un
partit amistós de futbol entre els
reserves del S abadell i del Sants.
A lo. tarda, serà quan aquesta dia·
da assolirà m és extraordinària iJnportància, ja que és tota una solemnitat veure en un partit de veterans els qui foren grans animadors
del futbol nost rat. La llista brillant
d'ex-jugadors que oportunament fou
anunciada, ha estat encara més reforçada amb la participació de Vicenç Piera, l'Indiscutible internacio.
nal, que ocuparà el lloc de davanter
centre - com començà la seva brillant carrera futbolfstica - en l'equip representatiu del C. E de
Sants.
r a continuació tindrà lloc el matx
«clou» de la jornada entre el Terrassa F. C. i la U. E. de Sants.
Els socis del grup A. gaudmm d'lina bonificació de mitja entrada. en
els actt>s del mati I de la tarda.

NATACIO
AVUI A LA PISCINA
DEL C. N. BARCELONA

La segona jornada del Con·
curs femení i infantil
Avui a dos quarts d 'on z.e del matí, a la ptscma del C. N. Barct>lona,
es celebrarà la segona Jornada del
Concurs Femen1 i Infantrl. Actuaran
els equips A. i c. d 'ambdues categories.
En aquesta matinal es proceduà
al r epartiment de premis de Ja darr era edició del Conc-.1rs d'Hivern. Seran lliurats per la senyoreta Enriqueta Soriana, camptonlssima I «recordwomam> de Catalunya i Espanya.

PRIMERA DIVISIO
Barcelona (Can Ràbia): Espan yol-Arenes Balaguer.
Bilbao tSan Mamès>: Atlètic Bilbao-Barcelona, Canga ArgUelles.
<Sardinero) : RàclngSantander
Te.l com s'havia anunciat, dijous
València, Campo.
pasats tingué lloc el sopar de coOvledo (Buenavista): Oviedo-Betis, miat que tots els n edadors 1 aml<'3
Melcón.
de Josep P inillos 11 dedicaren amb
Sevilla: Sevilla-Madrid, Ostalé.
motiu de la "eva dimissió en el càrMadrid (Metropolitana): AtlèLlc rec d'entrenador del c. N. Barcelode Madrid-Donòstia, Simón.
na per mothts purament personals
I que l'obliguen a marxar a l'estranS EG ONA DIVISID
ger. Degut a le3 moltes simpatfe!
Valladoltd (Zorrilla); Valladolid- amb què compta l'esmentat amlo,
Sabadell, Steimborn.
no és d'estronyar que el nombre ~
Vigo (BalaldosJ : Celta-Hèrcules, comensals fos molt crescut. El soEscartln.
par transcorregué dintre una '!an·
Múrcia (La Condomina): Múrcla- ca companyonia i l'alegria cordial l
Osasuna, Arribas.
senzilla que en aquesta mena d'aC·
Equips catalans probables per a tes sol existir. A l'hora dels brindis
aquesta jornada:
Barcelona: Francàs o Llorens; adreçà la paraula a tots els assiS·
Pedrol, Berkessy, tents el d"l·"''l' del c. N. Barcelona
R-.ta, Alcortza;
Lecuona; Vantolrà, Raich, Escolà, I en r epresentació especial del seelRamon I Pagès. Suplents: Franco, nyor Picornell, el senyor Ponsati,
qual, amb concloes para111~~. desta.
TrujU!o I Saurina.
Sabadell: Massip; Morral, Blanc; cà la notable 1 (.xceHent labor efecGràcia, Castillo, Argemf; Sangtiesa, tuada per Plnlllos en el transcurs
Galvany, Calvet, Parera I 1 Esteve. dels dos anys de les seves a.ctivita,ts
Espanyol: Martorell; Ara ter, Pé- en el Club. Acabà. dient quant sen·
r ez; Mart!, Espada o Solé, Cifuen- tia perdre l'amic que coneix ja des
tes; Prat, Edelmira I , Iriondo, Ma- de molts anys, i desitja que ben
aviat torm entre nosaltres. oem¡t
nolin I Edelmira Il.
nà un aplaudiment d e tots els a
.
presents.
A conttnuaoó, el s ..... -- Spe:sseger. amb sinceres 1 sentides para~
les, expressà l'admiració que per
Pinlllo> sentia, i rou aquest un moGam·
ment de vibrant emoció.
bé
Els senyors Fina, Cruells,
per i Bataller 11 adr~are~ t;am,asentidt>s paraules d'admuactó ~al·
Jdc
preci, tots ells molt encertats.
un ~n 'o•t
Píni1los.
En
parlà
ent
m
Sants-Terrassa.
emocionat 1 féu una expllcacl m~
Martinenc-Tàrrega.
extensa 1 agradable per a tots .0
Horta-Calella.
altres dc la seva vida espo_rtl'ifltia1
Iluro-Oranollers.
que tingués una sunP~ .
.s'admirà
Europa-Sant Andreu.
ta:t extensa dintre els seus campa 5
EL TORNEIG DELS NO CLASSI· de Club, 1 r ecnlcà en les darr~e
paraules una de les seves car~e a
FICATS
rístiques ocurrències en refenr·, a
Anoia-Santboià.
tres inicials drl c. N. Ba{ce;.~fen
CATALUNYA les
DE
CAMPIONAT
les quals. en l'època actua.:,..¡ ue
DE LA S EGO NA CATEGORIA
d ir: «Cal No Badar», 1 af.,e.·
Catalunya-Malgrat.
era precfs guanyar e:.:> propers CaGràcia-Dertusa.
d'Espanya per tal que_ ~n
p1onats
Casal-Català.
tahmya vdes satbfets Jes sevela su·
Gimnàstic-Vic.
Ell
<.ies de mantenir sitra vegada
EL CAMPIONAT COPA AMATEUR premacls de In. natacíó hbpana toracabar aquestes paraules. ':In~ tots
Montmeló-La Garriga.
midable ovació es feu senttirbutlJ't!l
Rl:pol1et-Nacional.
t'ls romemals eu peu li li d'ad·
Parets-Castellar.
un sincer i sentit homei~atge t>ert
Santa Perpétua-Colomenca.
rnfració, bo 1 d esitjant-li quer tal
EL TO RN EIG COPA CATALUNYA nviat torm entre nosaltres ~ pro
de pros¡:cguir Ja seva tasca. eua! W
Olesa-Sant Sadurnt
d e la nostra natació, en la d~S jJlll·
Tarragona-Rubí.
ba po.sad('S les més preua
Penya Atlètica-Vilanova.
Catalunya-Vilafranca.
J ·-~.o\0
slons.
Foment-Gavà.

El sopar d'acomiadament
a en Josep Pinillos

Una interessant jornada en el
Torneig de Classificació de la
primera Categoria B, en la
qual destaquen els partits
Sants-Terrassa i lluro-Gra·
no llers
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la humanitat
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LA MUSICA

•

;T E·A TRE- I CI N EM

Lyceum Club de Barcelona : Joan i Maria Gibert-Camins •••
0 1au de Belles Arts : Alexandre Vilalta i la Banda Munl·
~¡~al ••• Orfeó Gracienc : Rosa Balcells, Esteve Gratacós I
rorquestra de Corda del mestre Joaquim Constans ••• Sala
Ribas : Societat Catalana de Concerts ••• Escola Municipal
de Música: Recital per la pianista Margarida Orfila ··:
Lectura d'una nova obra lírica del mestre Català
,. 1¡1:
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UN ALTRE DIVORCI, A LOS ANGELES

sessió interes::;ant!sima cons- del mestre Joaquim Constaps, que

ermans Joan i Maria Gibert
pe~11 ~s al Lyceum Club de Barce1
integrat per obres do BeethoJO!l:•.:::chumann, Fauré, Ravel i Strav~
originals totes elles per a pia.\')li>a 'quatre m!UlS, les quals amb~~ pianiStes palesaren conèixer prodament, 1 que executaren excep~~naJment 1 e s composicions que
ponien el bell programa. D'a~~tes, cal esmentar en primer llec
Q «sonata en re» op. 6, de Beetho1
~ interpretada en primera audició
v ls cinc Impromptus de Schumann,
t 1 ~11 ts «Reflexos d'Orient». Aquests
roduïren un magn!flc efecte, perPuè tots ells són unes belles pàgines
q es del gran romàntic del piano.
darrera part, després de les prlllleres audicions de les obres de Fauré «Berceuse» i «Le jardin de Doll.Y» ambdues força interessants,
'oir~m «t\Ia mère l'Oye», de ~vel,
Muesta en la seva forma ongmal
(a quatre mans>, la qual guan;yil.
!orça, compafa.d~ amb, )e~ t~nscpp
clo~ que cone1.xêm, espec1alfnllnt les
orquestrals.
Quant a les «Tres peces breu.s>>J
¡;e StravlnSki, ta.mbé executades per
¡jdmera vegada, si bé Joan Gibert
1 camins ja ens havia manifestat
ue es tractava de pàgines grotes~es, hi trobàrem, a més d'això, q~el
çom de vulgaritat i una excesstva
}luldor en el «Galop» especialment,
e~s referma en el nostre criteri
• unt la personalitat de Stravins0 sigui que de SLravinskis n'hi
dos en una mateixa persona, que
res no tene11 a veure l'un amb l'altre com no sigui la ciència de sa'ber fer acceptar allò que a altres
'oompo.;¡itors no seria acceptable. Els
germans Gibert 1 Càmlns, que I?OS6eeixen unes condicions de mUSlcalitst 1 d'exeC\tció formidables, assoliren el miracle que la concurrència,
que de bell antuvi s'ho prenia com
una bromada, acabés per aplaudir
nodridament aquesta. fi de programa en la qual els concertistes feien
gala dels seus recursos tècnics inesgotables.
Maria Gibert fou obsequlnda amb
sengles ramells de flors i en aca!)ar, junt amb el seu germà Joan,
fl!ncerament felicitats per la seva excepcional 1 aciençada tasca.
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A profit de la Colònia Infantll de
l'Orfeó Gracienc tingué lloc al seu
mateix local un interessant concert
en el qual, ultra. una nodrida orquestra de corda composta pels nombrosos alumnes del mestre Joaquim
Constans, b1 prengueren part l'eminent arpista Rosa Balcells 1 l'excellent flautista EsW!ve Gratacòs, els
Qlltl.ls, conjuntament, interpretaren
«Minuet d'Orfeus», de Gluck; «Ga.votu de la «<V Sonata>>, de Haendel, 1 una «Suite», de Hiloe, obres
en les quals tots dos concertistes
rivalitzaren en llurs filigranes, evocadores de la música. pura d'altre
temps, quan no es coneixia encara
la paraula «avantguarda». Tots sabem la perfecció que el profesor senyor Esteve Gratacòs dóna a totes
aquelles composicions en les quals
intervé, no ja com a solista solament, sinó també en totes les altres
1Xlan1festaclons orquestrals de les que
n'és un dels principals elements.
Alxi no és estrany que en sortir de
la tna3Sa orquestral per a actuar en
el camp virtuoilitic- un virtuosisme
honrat 1 sincer-l'èxit personal l'acompanyi en absolut 1 els seus
triomfs siguin, si cap, més res30nants.
No caldria ni esmentar la inter\'enció meravellosa de Rosa Balcells
al concert que ressenyem, si fos fàCil contrarestar la temptació de de<llcar-11 el nostre tan modest com
1nnecessari elogi. Aquest se'l fa ella
mateixa amb el seu lnstrnment, que
encarn no sabem si porta la bene~cció de Déu o la protecció del Dia1e. Es un cas, el de Rosa Balcells,
1ue no deixa de causar-nos cada
-ua una nova admiració perquè dePassa allò que puguin presumir els
esperits més refinats. A part la seva magnifica coHaboracló amb Es~e Gratacòs, ella ens delectà amb
llegro», en sl menor, de Dome~co Scarlatti; «Andante», de Jean
t.i hobcrt-Grandjany; «Valse romanv que», de Debussy-Lily Lask:ine; «Ree d'an1our», de Zabel, 1 un c'I'hé~e et variations», de 'l'ounúer, que
3 transportaren a altres rçgions
les quals oblidàrem que ens trovern al Teatre de l'Orfeó Gra~eknc, o.l qual retornàrem amb re~~ en donar per finida la seva
.,., celsa. tasca la gentil arpista Rosa
-<>a1ecUs.
ffo acabarem aquestes ratlles senBe tnenc:_ionar el meritís3im treball

t

• ••

La senyora Margarida Alfonso OrfUa, óeixeble de l'Escola. Municipal
de Música, donà també un selecte
recital a la sala d 'actes d.e l'esmentada Escola, desenvolupant un bell
programa, en el qual ultra. diverses
compo¡¡lcions de Bach, Listz, Scarlatti 1 Chopin, interpretà també dues
obres: «Ballet)) i «Intima», d'Alfonso, i un enfilall de composicions originals de la mateixa. concertista que
causaren en l'auditori una exceHent
impressió, palesant les immillorables
dots d'executant i de compositora que
posseeix la senyora. Alfonso Orfila.
Aquestes obres, que són «Semblances» (cinc fragments dedicats als
seus fills» 1 quatre «Estudis» que foren premiats en el Concurs Conoop~
ció Rabell del 1934 i que es donà en
qualitat d'estrena, foren extraordinàriament aplaudides, 1 l'autora 1
concertista fou molt felicitada en
acabar el recital, que constitul un
veritable èxit per a l'esmentada ar~
tista.

Continuant la sèrie de grans esdeveniments que té en projecte el mestre Lamote de Grignon, per tal de
eelebrar el centenari d'aucUcions de
la seva Banda, ofer! en el darrer
concert simfònic de Belles Arts una
magnifica audició a la qual prengué part 1mportant!ssima l'eminent
pianista Alexandre Vilalta. Aquest
interpretà. d'una manera perfectissima en unió de la nostra gran orquéstra municipal d'instruments de
vent la famosa obra de Manuel de
Falla «Noches en loo jardines de
Espati.a» 1 el «Ooncert» núm. 2, en
sol menor, de Saint-Saens, rebudes
ambdues obres 1 llllrs intèrprets amb
imponents ovacions per la no menys
Imponent concurrència que omplia
totalment la. grandiosa sala.. Amb Alexandre Vilalta., que fou un gran interpretador de les obres esmentades,
comportà justissimament les manifestacions de simpatia 1 d'entusiasme el mestre J. Lamote de Grignon,
l'eximi director de l'Orquestra Municipal i gran transcriptor d'ambdues composicions, com de la majoria de les més Importants obres del
repertori de la Banda. Aquesta interpretà, en la resta del programa,
<!CoriolàJ, obertura, de Beethoven;
«Pavana per a una infanta difunta», de Ravel, 1 el poema simfònic
de Florent Schmitt «Dlonis1aques»,
que produi un meravellós efecte 1
fou intensament aplaudit per la interpretació verament extreordinària
que 11 donaren els professors de la
nostra gloriosa Banda. El públic, que
cada dia acut més compacte ai Pa·
Jau de Belles Arts, sortí del recinte
ben satisfet, bo 1 esperant amb el
més gran interès la propera au~ció
extraordinària de la «Novena Suofonia» de Beethoven, que serà donada 'malgrat les grosses dificultats
que éomporta una audició de tal impOrtància, les quals podem assegurar quo seran vençudes pel mestre
Lamote de Grignon 1 que la gran
obra beethoviana arribarà finalment
a les masses populars amb totes les
esplendors que la llei de Déu mana.

•••
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EXPLICA EL SEU DARRER INVENT:
EL CINEMA EN RELLEU
QUART CONCURS CATALA D.E
M Louis Lumière, el gloriós inven- l'anexló de la banda sono.ra, els protor 'del cinema, acaba. d'afegir, als gressos del cinema en els quaranta
CINEMA AMATEUR
setanta-un anys d'edat, un perfec- anys que compta d'existència es reCinema amateur.

•••
A la Sala. Ribas donà la seva IV
audició de curs la Societat Catalana.
de Concerts, essent confiada aquesta sessió al pianista Jaume Roca, el
qual interpretà diver.>es obres de
Schumann, Albéniz, Ravel, Debussy,
Listz 1 Chopin.
El senyor Roca, que posseeix envejables dots d'intèrpret 1 d'executant, assoli en el seu variat programa un èxit persoñaliss1m 1 fou
aplaudit amb entusiasme per la concurrència força. nombrosa. que assisteix a les notables manifestacions artlstiques de la Societat Catalana de
Concerts.

•••

els

i

Reunit el Jurat Qua}!ficador, _compost pels senyors Jeroni Moragues,
Màrius Calvet, Ignasi Agustl, A. Ar·
Us, Delmir d.e Caralt, Ignasi Canals,
Albert Ollveres, Francesc Blasl, J. Vllaseca i Ignasi de Quadres <secreta.rl), per a emetre el veredite del
IV Concurs Català de Cinema Amateur, organitzat per la Secció de CInema del Centre Excursionista de

post de nombrosos deixebles seus,
interpretà amb forta justesa. 1 50-'
brietat diverses obres de Txaikovski, Kreisler, Saint-Saens, Mozart 1
Haendel, el cèlebre «Largo», del qual
produlprodu1 un magn!fic eteck Cooperà en aquest conjunt el v1ola.tenor senyor Ca.salins 1 la. pianista
senyoreta Manuela Rodr!guez, essent
tots sorollosament aplaudits 1 d'una
manera. especial la senyoreta Balcells i el senyor Gratac.è\s.
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.tt~ el :recital a qúatre mans ofert amb el seu conjunt de corda, co~
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Tècnicament, el cinema ha
A progressat poc···diu Lumière

DEMA, PRESENTACIO
de la gran cançonetista argentina

TAN IA
amb el famós compositor

RECITAL PERE VALLRI•
BERA A ~AT E NEU POLY·
TECNIC
Demà, dilluns, a tres quarts de
vuit del vespre, el notable pianista
Pere Vallribera, donarà. un recital a
l'Ateneu Politècnic Interpretant les
obres següents:
<<Egypte», cinc impressions per a
plano, 1 «El pals de Lotus», de Cyril
Scott, acompanyant l'audició amb
projeccions sobre Egipte. A la Secretaria de la Secció de Música de
dit Ateneu (Alt de Sant Pere, 27,
pral.), es facilitaran programes de
di ta sessió.
H .~ MORT D'UN ACCIDENT
EL MESTRE EDOARDO
MARCH IORO
A conseqüència d'un accident d'automòbil, ha mort a. Brèscla (Itàlia)
el mestre Edoardo Marchloro, el qual,
durant més de vint anys, ha. exercit la direcció de l'orquestra del
Teatre de la Scala de Milà. També
la seva esposa. ha resultat greument
lesionada a conseqüència de l'accident esmentat.

Tal
ment,
cò!ils,
brarà

LA SEGONA AUDICIO DE
«DISCO FILS»
com s'ha anunciat darrerael dimarts que ve, dia 2, cDiSAssociació Pro-Música», celela segona sessió del present

-

dueixen a poques coses. Fora ds
nombroses temptatives avortades, el
cinema segueix essent el meu ape.~
ren dels primers temps, el meu apa.rell de tracció de grapes i moviment
excèntric triangular. En canvi, en el
terreny art!stic les innovacions interessants són incomptables. Les primeres peUículcs eren simples petites
peces, pantomimes rudimentàries, en
les quals es fotografiava els personatges de tamany natural. Ens hauria semblat un greu error, aleshores engrandir tal o tal altre deta.ll
o donar certa mobilitat a. l'objectiu.
EI cinema no fou art en si mateix
fins el dia que Mélies U aportà. el
«primer pla)), la. «SobreimpressióJ 1
tots aquests altres mitjans d'expressió que 11 són propis. De seguida..
Pathé féu «grans peillcules» en di·
versos roUlos, en dlversos episodis.
Però al mateix temos aue es perr~:

Enrique S. Discépolo
i la seva gran orquestra argentina
Una nova I elegant modalitat del
tango
Jèàñ'Hartów," la cèleiiñt rossa- clncmatogràfioa, acaba d'obtenir-el di;O~
contra el seu ex-marit Hal Rosson, operador clnenlatogràflo, I ha afegit
un nou nom a la llarga llista de divorcis de la capital del cinema.
Jean Harlow, surt dol Palau de Justlcla de Los Angelea després del
seu divorci
<Express Foto)

----------------*:----------------HA MORT UN GRAN ACTOR:
AlEXANDRE MOISSI

Com ja haureu llegit en la nostra
secció telegràfica, acaba de morir,
als cinquanta-cinc anys, Alexandre
Moissi, el «gran actor llatl de parla
alemanya». El seu art havia conquistat la glòria a Europa 1 a Amèrica, per les seves formidables interpretacions de les obres de Shakespeare, Ibsen, Tolstoi, Schlller, Cor·
nellle, etc. Molssl, de familia italiana havia nascut a Trieste quan
aquesta ciutat estava sota domlnl
a.u.str!ac. Sang dàlmata. i jueva cor•••
ria per les seves venes. Les seves acAcabarem avui registrant encara tuacions a VIena, li valgueren l'estila lectura, en sessió intima, d'una mactó del públic i de la critica, i
nova. obra l!rica que properament Max Reinhardt 11 obri les portes dels
serà estrenada al Teatre Novetats, seus teatres, per la qual cosa Berlin
llibre del distingit poeta Albert Pe- l'a.clamà. com el millor actor de l'èpolairea, al qual ha posat diversos !mg- ca actual. Viatjà, 1 el seu art fou
ments de música ben inspirada 1 es- aplaudit a. Paris, Roma, Buenos Aicaient el popular mestre Antoni Ca- res, Nova-York,. Budape:>t, etc. Actalà.
tualment, M01ssi preparava. una
«Cuento provenzab, distribuït en «tournée» per Amèrica, i segurament
dos actes, conté números importan- -havia d'anar a. Paris 1 a Lisboatí.ssim.s de música aciençada on la l'hauríem aplaudit a Barcelona.
mà mestra d'Antoni Català prodiga
Sota el règim hitlerià., Moissi fou
a. dolls la seva tècnica. orquestral 1 expulsat
d'Alemanya per jueu, igualexcepcional inspiració, essent de con- ment que
Toller, Max Reinhardt,
tundents efectes, amb el preludi, una Piscator, etc.,
1 hagué de refugiar-se
bella cançó de soprano, una altra en altres terres.
Tornà. a la seva pàde baix amb unió de cor i orques- tria. autèntica: Itàlia.
Parlava. l'itatra, una magnifica «PàntomimaJ 1 lià a Ja perfecció 1 anava
a incoruna «Sardana» que tanca meravello- porar-se a la dramàtica d'aquell
pals.
sament la partitura., en la qual el Per aconseguir-ho havia demanat
mestre Català. ha esmerçat tot l'en- nacionalitzar-se a. la . terra que el
tusiasme i tota la seva ponderada veié nèixer.:. Tres dies abans de mociència, que no desment en cap mo- rir,
Mussolini havia signat l'acta de
ment la fama d'exceDent composi- «renacionalitzacló»
de Molssi.. El
tor que porta ben guanyada entre gran
actor, almenys, havia. aconseels nostres més notables mestres.
guit morir italià, Wl dels seus somEI mateix el mestre Català que el
senyor Pelalrea, foren justament 1 nis més estimats.
efusivament felicitats després de la
lectura, que fa preveure per a la seva estrena un dels més formidables
èXlts.
CAMIL OLIVERES
RECITAL DE DANS E S
AVUI AL MATI AL ROMEA
DANSARA LA DOROWA
En el recital de danses, únic que
donarà a Barcelona l'exquisida dansarina Dorowa, 1 que tindrà lloc
avui, al mati, al Teatre Romea, En
collaboracló amb el concertista de
piano Leopold Cardona, serà. interpretat el programa següent:
!.-Polonesa, en la bemoll (piano) ;
Chopin.
Vals de «Cavaller de la. Rosa»,
(dansa), Straus.
«La. Filadora», (plano), Mendelssohnn.
«Dos Preludis» (dansa d'expressió)
Chopin.
«Arabesca», (plano), Debussy.
«Rapsòdia número 2» (dansa d'expressió), Liszt.
«Rondó capriciós» (plano), Mendelssohn.
«Dansa de la RosaJ (ballet), Hoffmann.
«Fantasia. ImpromptUJ (plano),
Chopin.
«Mort del Cigne», Saint Saens.
II.-«Balada '• en sol menor (plano), Chopin.
«Adoració al SolJ, Chopin.
«Dansa cambotg!ana», (acompa.nyament de «gong»).
«PreludiJ (plano), Ratxmaninoff.
«Cançó Hindú» (dansa) , RlmskyKorsakof.
«Dansa ritual del foc» (plano), M.
Falla.
«La vida breve» (dansa>, Falla.
«El Puerto» (plano), Albéniz.
«Càdlz» (dansa), Albéniz.
«Sevilla», (piano), Albéniz.
«Goyescas» (dansa), Granados.
«Dansa número 5» (plano), Granados).
«La Guitarra» (dansa) Azagra.
El recital començarà a. les 11 en
punt del mati.

ciònament sensacional al seu prlmltiú invent: el relleu.
A le3 moltlssimes preguntes que se
11 fan fet sobre aquell perfeccionament, el septuagenari savi ha contestat:
-Sl es colloca el dit index a qua.ranta centimetres de distància dels
ulls, es tanquen aque.sts 1 s'obren
després alternativament, es consta,.
tarà que, sense que el dit s'hagi de~
plaçat el més n11nim, sembla canviar de lloc. Això es deu al fet que,
separadament, ooda un óels nostres
ulls subministra al cervell una imatge quelcom distinta dels objectes
que ens envolren. Ambdues imatges
són planes, però per un hàbit que
s'adquireix en els primers dies de
l'existència humana, les dues imatges es superposen 1 produeixen la
impressió del relleu. El meu propòsit fou traduir aQuest !et al cinema.

SESSIO DE CINEMA AMATEUR

A la Sala Studium, l'Associació de
Cinema Amateur va presentar, divendres, a la nit, els fUms que ha.vien participat en el seu segon concurs celebrat darrerament. El programa era format, en la primera part,
per tres films del pas 9.5 mm., dos
dels quals eren documen~als. Constituïen la segona part tres documentals d'Eusebi Ferré 1 un altre de Ramon Puiggrós, tots ells films del pas
16 mm. COnsegüent~ent, observàrem
una abundància. excessiva de documentals. produïda indubtablement
per les grans complicacions que presenta la realització de films amb <tescenaris». Creiem que els amateurs de
casa nostra, majonnent havent demostrat exceHents disposicions per al
cinema, haurien de conrear, sense defallir davant de les complicacions,
els films no exclusivament documentals. En petita. o en gran escala, el
cinema no és producte d'unes activitats individuals, sinó que és la coordinació del treball de múltiples elements, començant per l'autor del guió
1 acabant -és a dir: sintesl del treball dels altres- per a la tasca de
realització (oblidem, per al fi que
Segons la noveHa de DICKENS ens interessa, les tasques complementàries d'un film ja realitzat). En
ANNY ONDRA
UNA VISIO DE LES BALEARS aquest cas de petits films amb «esceproduïda per UFIL:.MS. Autor, J. ES- naris», a part de tenir la creació, per
TELRICH. Adaptació musical per 85 si. un.a valor d'ordre superior, pot
pt·ofessors de la GRAN ORQUES- posar-se millor de manifest el temTRA DE CONCERTS DE BARCE- perament de cineasta que en els films
LONA, sota la direcció del mestre de la sessió del divendres, pesi a
l'excellència d'algun d'ells, no feia.
M. SAMPER
Aquesta pellicula serà presentada més que inSinuar-se.
personalment pel senyor E S TELles petites falles o vaciHacions,
RIC a la sessió de les cinc de la é.sPer
que pot jutjar-se amb més seguretarda. de
tat el talent d'un director. D'aquesta.
DEMA, DILLUNS
manera després de «Olot», de E. Vélez, i de «Octubre», de Joan Roig,
veiérem en «Sangre en la Pampa>>, de
s. Serinyà i R. Sarsanedas, malgrat
les seves irregularitats, mostres d'una
concepció ben ajustada del cinema.
A primera vista s'hi veuen algunes
llacunes fàcilment superables, però
curs inaugural de les seves activi- al costat d'això hi ha un sentit innegable de l'humor i moments ben
tats.
Dita sessió, que serà dedicada a encertats de realització.
commemorar el 250 aniversari del
En els tres films d'Eusebi Ferré de
natalici de J. S. Bach, tindrà lloc al
Majestic Hotel d'Anglaterra, a. un la segona part 1 en el de R. Pulggrós,
sobresurt per damunt de tot un munquart do vuit del vespre.
Aquesta segona reunió de «Discò- tatge sense defecte. Tots quatre films
fils, Associació Pro-Música» ben se- tenen un ritme 1 una continuïtat engur que acreixerà l'inrerès desvetllat tre les escenes molt ben calculats i
amb la darrera sessió celebrada, pri- s'hi observen diverses qualitats que
mera de les tasques d'aquesta no- han donat la lleugeresa ! la clarevella entitat que amb tant d'encert dat al cinema americà. En «Callales ha començades.
ràs», de Puiggrós, s'acusa encara una
recerca sobrera de la fotogènia, però
ELS CONCERTS DE L'OR• é.> evident que la fotografia és de la
millor qualitat, sense abandonar-se
QUESTRA PAU CASALS
a inútils expansions massa fàcils. Tot
Avui, a un quart de sis de la I tractar-se d'un documental, hi ha
tarda, tindrà. lloc al Palau de la Mú- un ritme admirablement compost,
sica Catalana el segon concert or- ajudat per acompanyament musical
ganitzat pel Patronat de l'Orquestra molt ben escolUt. Eusebi Ferré, en els
Pau Casals, sota la direcció de l'e- seus tres films, dintre les reserves
minent mestre italià Antoni Guar- exposades al principi, ha donat una
nlerL
nova mostra dels seus prefeccionaL'èxit de critica i públic obtingut ments. Tant en «La dona i els esper aquest mestre, amb motiu del portsll I «Sota el cel mallorqub, com
concert de dijous passat, fa espe- en cceràmica Serra». l'entrelligat de
rar amb veritable Interès el concert les escenes està exceHentment resolt
d'aquesta tarda, el qual constituirà I tots elis tenen, a part del ritme
sens cap mena de dubte una al~ exterior, un ritme interior del qual
solemnitat musical. Contribueix a no pot fer-se cap retret. En «Ce~
donar-li aquest alt relleu el progra.- mica Serra» b1 ha unes sobreimpresma escollit, que és com segueix:
sions que revelen el domini del direcL Concert de Brandenburg, núme- tor del material cinematogràfic.
ro 3, en sol major, de Bach. OberEs indubtable que velem amb la
tura de Leonora, número 3, de Beethoven. n. Simfonia en la major major satisfacció les activitats de
(italiana), de Mendelsohn. lli. No- l'Associació de Cinema Amateur.
vel.:leta de Martucci ; Preludi a la
migdiada d'un faune, de Debussy;
Preludi i final de Tristany 1 !solda
de Wagner.

PREUS CORRENTS
Catalunya., fou acordat per unanimitat concedir els premis de la següent manera:
Medalla de Vermeill, als !ilms:
«L'home important», de Domènec
Giménez.
«Epl Jo també vull ésser un fugitiu», de Salvador Mestres.
«Apunts del moviment», de Ramon
Godó, d'Igualada.
«Danses 1 festes», d'Agustl Fabra,
de Terrassa.
«Sis!f», de Francesc Gibert.
«Estampes del blat», de Salvador
Rifà.
«Pluja», de Joan Prats.
Medalla d'Argent, als films:
«Poema homeopàtic», de Manuel
Amat.
«Visió urgellenca», de Claudi Gómez, de Cervera.
«Caza del canejo con huróm, de
Daniel Jorro, de Madrid.
«De Barcelona a Port de la SelvaJ,
de T. A. Pinós.
Mencions Honorifiques, als films:
«A Day Excursion», de Nemo (Anglaterra).
«Dia l nit», de Lluls M. Rodés 1
Josep Bros.
«La tragèdia de Cordelles», de Va.lenti Castanys.
«Un dest1 de segona mà», de Salvador Mestres.
«Les bèsties del Parc», de Valent1
Castanys.
«Ciudades casrellanas», de Daniel
Jorro, de Madrid.

MARYLAND

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

ANIVERSAR I BACH~HAEN·
DEL AL CASAL DEL MET•
GE
Avui, dia 31, a les deu de la nit,
organitzada per l'A¡rupacló Artística del Casal del Metge, tindrà lloc
una vetllada de música clàssica commemorativa del 250 aniversari del
natalici de J. s. Bach l G. F. Haendel. H1 prendran part el musicòleg
senyor Eru'ic Roig, el qual parlarà
dels autors de música clàssica, i els
artistes senyora Montserrat Sagué
(cantatriu), senyoreta Maria. Isabel
Rocha (piano) i el senyor Narcis
Carbonell (flàuta), amb obres de
Bach i Haendel

Darreres pro¡ec:cions de

I

I

J
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M. Loula Lumlère amb l'aparell projector de cinema en

ra acaba d'inventar

Gràcies a un dispositiu especial de
l'aparell de presa. de vistes, he aconseguit superposar a la pellicula, 1 al
llenç de projecció, per tant, dues
imatges <A 1 B) del mateix. objecte,
lleugernment distintes la una de l'altra. La dificultat està a. fer l'ull dret
sensible a les radiacions de la imatge A amb exclusió de les de la imat.ge B, i, a la. inversa, fer l'ull esquerre sensible a les radiacions de la
imatge B, amb exclusió de les de la
imatge A. Això queda resolt fa{;llitant als espectadors ulleres amb vidres acolorits que fan la funció de
filtres lluminosos: un dels vidres és
blau i l'altre presenta un aspecte
groc, lleugerament verdós. El procediment teòric no és nou, 1 el meu
treball ha coru¡istlt a. fer-lo utilitzable a la pràctica. Confio perfeccionar el sistema fins a fer innecessàries les ulleres en qüestió; 1 confio
també que en un pròxim esdevenidor, el cinema, amb el relleu, el color 1 el so, serà «quelcom més)) que
la mateixa vida. Sé que els ironistes
objectaran que per a això ja existeix el teatre. Es possible; però aqul
es tracta d'un teatre en el qual les
llàgrimes d'Ifigènia podran tenir dos
metres de longitud i cinquanta oontimetres de circumferència.
Després d'explicar les raons ~ieilti
fiques del seu invent, M. Lumlère ha
exposat als periodlsres la seva opi·
nió sobre els progressos 1 l'estat actual del cinema. Heus ac1 aquestes
interessants manifestacions, tal com
«El cavaller de la rosa», d'A. Sa- les recull un redactor de le reVista
bater I J. Castelltort. d'Igualada.
«Pour Vous»:
«Mallorca», d'Olaguer Junyent.
-Tècnicament, 1 deixant a. part
«El muro de la Muerte», de Claudl Gómez, de Cervera.
Premi Extraordinari del C. E. de C.
Demà entra a la
al millor film del Concurs:
<tL'home important», de Domènec
Giménez.
Ultra aquests premis oficials del
Concurs, han estat concedits els següents Premis de Cooperació:
<lCopa Generalitat de Catalunya»,
al conjunt de films <lCiudades castellanas», de Daniel Jorro, de Ma.drid.
Medalla del C. E. de c. a «Danses
i festes», d'Agustt Fabra.
Copa Agfa, a l'actor Francesc Oliver per la seva interpretació del film
el fantàstic doble
«Ep! Jo també vull ésser un fugitiu!»
progra.ma
Prem! Agfa, a «L'home important»,
de Domènec Giménez.
SECRETO QUE QUEMA
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foJtiuo a la estratoJfera
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clonava l'art del cinema., el preu d.e
venda de les peHicules es decuplicava, es centuplicava... L'evolució del
parlant féu calcular per mlllons el
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Dues mares en lluita sublim
per l'amor dels seus fills
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ARTURITO GIRELLI _II
LUPITA TOVAR
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MARUCHI FRESNO
Produció INCA FILMS

DEMA, DILLUNS, ESTRENA

UU UIAlUDU
pressupost d'un film. I aquestes masses enormes de capitals, manipulats
pels cineistes, tenen per a ml quelcom d'esgarrifós. S'ha. de pensar qus
·per a «El regador, regat:&, precursor
de totes les cintes còmiques, el meu
germà. 1 jo esmerçàrem una suma
insignificant. Es cert que els nostres
actors treballaven graciosament. Per
cert que a les fàbriques Lumière, a
Lió, hi ha un cap de servei que no
és altre que el noi entremaliat d'&quella peH.icula: el precursor dels
còmics del cinema, deis Buster Kea.ton, dels Harold Lloyd, e~ salaris
dels quals són, o foren, astronò:nics.
Entre els errors que han de desferse hi ha el de les relaclon.; entre el
cinema i el teatre. Són coses que no
tenen comparació possible. Excepcionalment, el cinema. pot «servin el
teatre, com en el cas de les pe}Ucules de la Comèdia Francesa, pres..
tant-li les seves immenses poss1bil1·
tats de difusió.
La darrera. pregunta del repòrter
és aquesta:
-Aneu vós molt al cinema?
I el savi ll.:lustre té una resposta,
nobllissima en la seva senzillesa:
-Voldria. poder fer-ho. ¡Estimo
tant el ctnema! Però haig d'escatimar les meves forces, 1, en la mesura. que puc privar-me del repòs,
treballo per al cinema. Tinc setan·
ta-un anys ...

Copa Kodak, a. «De Barcelona a
Port de la Selva», de T. A. Pinós.
Medalla d'Or Kodak, a «Estampes
del blat», de Salvador Rifà.
Copa Kodak, desert.
Copa Pathé Baby, a. «Apunts del
moviment», de Ramon Godó.
Copa Palllard Bolex, a «Epl Jo
també vull Nsser un .fugitiu», de Salvador Mestres.
Copa Perutz, desert.
Pròxim
Premis Ràdio Hom: dos discos a dimarts
~
ESTRENA
«L'home important» 1 un a cada un dia 2
dels deu films premiats amb Meda~
lla de Venneill 1 Medalla d'Argent.
V
Copa Sàbat, a «L'home important»,
de Domènec Glménez.
•
Copa Victor, a «Estampes del blab,
~
de Salvador Rifà..
•
A
A
Copa de l'argenter Serrahima, a
•
«Epl Jo també vull ésser un fugiFOlt
tiu», de Salvador Mestres
lr.:IIJ¡:jr.~~~~E?:If'IIM!I~~~'I"''lr'!'P.~~
El dia 9 d'abril tindrà úoc al Res- !!l:J~I~(•l
taurant Pollastre l'Ast l'àpat a ho.
nor del Jurat Qualificador, acte en Blancs untíormes al servei d'un ideal
el qual es farà lliurament als autors
dels premis atorgats.

TIVOLI

Dellcada comèdia. Paramount
de palpitant actualitat
Medalla Atracció de Forasters, a
«Danses i festes», d'Agusti Fabra.
Medalla Atracció de Forasters, a «De
Barcelona a Port de la Selva», de
T. A. Pinós.
Copa Baltà. l Riba, a «Bric-a-Brac»,
de Manuel Amat.
Pre1ni de la revista cinema amateur, a la cotlecció de fotografies de
«Sisif», de Francesc Gibert.
Copa Cinematografia Amateur, desert.
Prenli Cinematografia Amateur:
«Apunts del moviment», de Ramon
Godó, d'Igualada.
Copa Cuyàs: Desert.
Copa Enmig, a «Sisif», de Francesc
Gibert
Copa Filmo, a «Creuer Sudatlà.ntlc», de Joan Mar!n.
Copa Fllmotècnica Enginys, a «Caza del conejo con hurón», de Daniel
Jorro, de Madrid.
Tisores d'argent de Dclmir de Caralt, a. «L'home Important», de Domènec Giménez.
Copa Lluis A. Forgas, a «Pluja»,
1de Joan Prats.
Premi Foto-Optica, a «Danses l
festes», d'Agustl Fabra».
Copa Gevaert, a. «Ep! Jo també
vull ésser un fugitiU» de Salvador
( Mestrts.

I
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GRAN EXIT

SALO CATALUNYA
DOBLE PROGRAMA
la revista musical anglesa

Mademoise lle Zazcí
1 la pelllcula espanyola còmica-

sentimental

per
ANTONIO VICO
1

ROSITA LACASA

Nomenament
Per al càrrec de cap de la Sucursal de Barcelona de la distribuïdora de pe}llcules Hispano Foxfilm,
S. A. E., ha estat nomenat el senyor
Felip López, que durant set anys havia exercit el càrrec de viatjant de
dita entitat.
A més de la seva llarga estada a.
la Fox espanyola, el senyor López
compta amb una llarga experiència.
en el ram, la qual, junt amb les seves reconegudes 1 grans dots personals, fan d'ell la persona indicada
per a un cO.rrec en el qual, sens dul>te, haurà. d'acompanyar-lo una lnlnterroinJ>uda successió d 'èxits.

LA SITUACIO INTERNACIONAL

Han acàbat les converses celebrades a Moscou
PER ALS AMICS EMPRESONATS

la nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ron:a Universitat, 25, pral.)
D¡.ptlsta Hurtado .......... ..
Josep M. Fout ... ... . ..
Fmucesc Mnrgalet .. . .. .
Toruàs Papab~:lt . .. . .. ...
Baptista. Fumad6 ,.. •..
Baptlsma Maf\é ........ .
Josop Amargós ........ .
Antoni FillUeras ........ .
Rata el J.o'raile .. . , .. .. ,
J aume Gironès .. . ...
Josep Mosegui ... , ..
Antoni Bartoll ......
Laurel Llarch . .. . ..
Rr.m.on Serres .. , <..
Antoni Blnd6 . .. .•. ... . ..
Francesc Albi ............. ..
Ramon Orau ........... .
Francesc Ardevol . .. .. .
Tomàs Garcia ... ... . ..
Mlquel Matlé ... ... ...
Agustl Maüé . .. . .. .. . .. .
Scrafi Font . .. .. . ... •..
Dante! Orau ... ... ...
l>:duard Conesa. ,.. ... . ..
Ala! Sarroca .. . ... .. .
J osep Font ........... .
Amadeu Llarch .. . . .. .. ,
Fnmcesc Montornès ...
Antoni Oallndo .. . .. ..
J aume Ro!ln . .. . .. .. . ...
Jo~~:p Oallndo . .. ... .. .
Antoni .I''IJlUCras ........ .
H. Hurtado ........... .
Antoni Montagut ... .. .
llapllsta Qu~xalós ... .. .
Josep Mosegul .. . , .. .. .
Salero ............ , ..
Tomàs Garcia ... , .... .
Josep Ripoll .. . ... ,.. .. .
llaptlsta Llarch ........... .
J''rancesc Pallejà ........... .
Jaume Solé ...... ,.,
Un desconegut ... ,.. ,.. ..~

Ptes.

Suma anterior 6 6.768'60
RIPOLL (segona llista) :
Un republicà ripollès ...
10'Felicitat Fornaguera
0'60
Plus Català Serra ...
2'E. Cnsanovas .. . .. .
1'J . Cabezas ........ .
1'S. VIdal .......... ..
1' F. EscribA ........... .
0'50
A Vergés .............. .
0'25
SANT ESTEVE DE PALAU·
TORDERA:
On esquerrà (0. d'E.) ..... .
Josep Castatlé .. . .. . ... ••.
Joan Planas .. . .. . .. . ...
Jo¡¡ep Ayats .. . ... .. . .. . .. .
Antoni Rovira. ........... .
Josep V1lardeb6 .. . .. . .. .
Joan Julià ............ ..... .
Eusebi Sacunell ... ... .. .
Este\·e Bosch .. . .. . ... •..
Josep Parxachs
. .. .. .
Jaume Bou: ...... ..... .
Joan Canaletas . .. .. . .. .
J06CP Ba!dé .. . .. . .. . . ..
Ramon Casacubcrta .. .
Esteve Net .............. .
Joan Nadal .............. .
Pere Nln ................. .
Rosa Canelles . .. .. . .. . .. . .. .
Els ¡ermans Roseta, Teresa
1 Joan Nin, a la memòria
de l'AVI ... ......... .. .
Jeroni Escode ... ... . ..
Francesc Nadal ........ .
Joan Clos ...... ........ .
Joan Enertenls ... ... .. .
Jaume VIla ........... .
Jaume Baró .............. .
Cinta Puig ................. ,
Joan Canellas .............. .
Llu!s Ginesta .............. .
Joan Dalmau .. . ... . ..
Joan Garriga .. . .. . .. . . ..
Joan VIla ... ........ .
Josep Moncllis -... ••. . ..
Esteve Monclús ... ... •..
Modest Moncilis .. . . . . •..
Agustina Costa . . . .. . .. .
Maria Asperó .. . .. . .. . .. . .. .
Les germanetes Maria del
Carme 1 Agustina Monclús,
a la. memòria de l'Avi ...
Les germanetes Teresa 1 Maria Nadal. a. la. memòria.
de l'Avi ................. .
La nena Maria. Vllardebó a
la memòria de l'Avi ......
Senyora Met·cadal .. . .. . .. •
Dolors Baldés .. . ... ... .. .
Josep Nadal ..... ......... .
Joan Baldé ......... ..... .
Miquel Calam .............. .
Francesc Pascual . .. .. . . ..
J . P .... ........ ........ .

25'-

1'1'-

2'1'-

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

2'-

2'-

2'-

0'50

0'75
0'75

2'1'1'-

2'2'-

1'-

2' -

MOLLEROSA:
2'2'- Tonet Aguilar . .. .... .. .
2'- Pere Casals .. . •.. ,.. .. . .. •
1'- Bartomeu Solé ... .., ...

2'- Josep Oabernet ... ... .. .
2'- Jaume Canela ... ... , ..

2'- Ton VIdal ......... , ..
0'75 Joan Vldals ... . .. ,.. •..
0'75 Blai Jobells . .. ... ... .. .
LIUIB Pascual ... , ...... .
Vicenç Serrat .. . .. , •.. • ..
0'50 Josep Ametlla ... ... .. .
Tonet Mir ........... .
Isidre Mun ...... , .... .
1'- Slco Pascual . .. .. . .. . .. .
Ramon Mir ........... .
0'25 Maria Pascual de Casa.ls
li'- Maria Casals .. . .. . .. .
1'- Un nen republicà , .. .. .
1'- Ramona Vllamaj6 ... .. .
2'- Mercè Mir ... ........ .
1'- Slco Mir .............. .
2'~:W
ESTERRI D'ANEU (Lleida):
D. M. G . ................. .
Joaquim Calvet .. . ... .. .
Mercè Moncllis, record de
•
Montserrat
Serralé ... . ..
l'AVI ........ . .......... .
2 ._
75 Manuel Castellarnau
.. ,
Consol Pascual, cMacià» .. .
1
Manuel Ra basa .. . ... ...
Cafè de la. Caixo. Rural 1
Romà
Pradera
.
..
.
..
.. .
Sindicat Agricola. de BlanBernnus .. . .. .
cafort ..... . ......... .. .
18,_ Rossend
Antònia
Castillo
... ., ....
On ex-a¡ent de pollcia de la
Sandall Farrera .. . ,.. .. .
Generalitat, esposa i dues
4'- Ventura Agulló ... ... ... , ..
fUles d'Igualada .. .. . . ..
M~lclor Rlart .. . .. , ........ ,
Dues iermanetes Montserrat
Joan Soldevlla ... ... .. . .. .
1 Nurla, 1 el seu cosinet
._
Un J·epubllcà .............. .
Jordi Verdú .. . .. . .. . ...
3
Josep Tolsau ... .. . . .. . ..
P. C., a la memòria de Ma·
J06Cp Fort .. . ... .. ........ ..
elA ............. .
1._ Josep
Rlart Bla.!! .......... ..
Joan Garcia .. . ... ... . ..
SANT CUGAT DEL VALLES:
Balvl Soler .. . . .. .. . .. .
1'- Ignasi Argerlch . .. .. . .. .
P. Caldes ................. .
l'- Antoni Paban ... ... .. .
J . G ..................... .
1'- Joaquim Rlcart ........ .
Ce!eri Garcia .............. .
3'- Soletat Armengol ... ...
A. Collado ............. ..
1'- Teresa. Duran .. . .. . . ..
P. N .•.•...•.•••• , •. <t.•• •••
l 'Pere Centeno .......... ..
J06Cp Grau ........ ... .
l'- Julià Rlcll.l't ... .. . ... .. .
Maria Garriga ... .. ... .
1'- Magdalena Ramon ... ... . ..
M. M. M ........... .
1'- J osep Nat ... . .. ,.. ... . ..
O. Artlola .......... ..
l'- Victor Mateu ............ .. .
Carme M .............. .
l'~ Josep Esplandiu .. , .. . .. . . ..
Mon t.serrat Artlola .. . .. .
Olaguer Escolà .. . . .. .. . .. ,
Antoni Oliva ... ... ... ...
DòSSidents del Centre Federal:
,
Andreu Terrado ... ... .. . .. .
J . P ...................... . ..
2Lluis Nadal . .. ... ... ... . ..
Un que s'ho estalvia de fu,_ Francesc Però ... .. .
mar .............. .
2,
Jobep Serra .. . . .. . ..
M . P ...................
0,50 Marce!H Calva ... .. .
J . O. P .... , .......... .
0,_
50 Antoni Costi\ ..... .
E. J .................. .
1,
Mag! RI art .. . .. . .. . .. .
G . O .................. .
0 ,_
50 Josep Xuclà . .. ... .. . .. .
F. G ............. ..... .
1,_ Maria Berart ...........
.
M. O. deG ............ .
1,
Josep Mlcas . .. ... ... .. .
Maria Tarrldes .. . .. . .. .
0 ,_
50 Antoni Solé ... ... ...
Dos federals .. . ... •..
1
li'Ramon Sala . .. . .. .. . . ..
Josepa Casanovas ... ...
,_ Joan Taugis . ..
Dolors Pujol .. . .. . .. . .. .
2 ' - Josep Soldevila .. . . .... . ...
.. . . ..
Josep M Vinaixa . .. ...
5
Maria Navas de Soldevila ...
V P., a In memòria de
x. x ............... .... ..
Vallverdu ... .......... ..
3'- Galo Vives . .. . .. .. . .. . . ..
B. A., a Ja memòria de FranLaureà Taugis . .. .. . .. . ...
cesc Layret . .. .. . .. . .. .
2'- Josep Nart . .. . .. .. . .. . . ..
D. Martm·eu (6a. vegada) ...
S'- Manuel Montoliu ........... .
X. Alexandre (5a. vegada)
1'- Doctor Postlgo .. . .. . . .. .. .
Antònia Gasset ... . .. .. . •..
Un llrup d'esquerrans del
._ PTeta Terrado Rpu ....... ..
eBar Ideal» . .. .. . .. . .. . .. .
102'Joan Farrera Rpu ... ... .. .
Familia Ubach (7a. vegada)
Isidre Solans .. . .. . .. . . ..
FamUla Comala.t (2a. vegada)
10._ Agustl
Tolsau . .. .. .
Els mateixos de cada set•
Joan
Nat .. . ... ... ...
mana. ............ . .. .. .
7 25 Francesc
Diu ... ... •..
Tres catalanes d'esquerra
Jacint Sarroca ... ,.. . ..
(segona vegada) ... ... . ..
6 ._ Laureà.
Vives
... ... . ..
Gerard Capdevila (&etena
,_ MarcelU Siris . .. . .. . .. . ..
vegadR) .............. .
5,_ Enric Montaner ... . ..
Francesc Bru . . . .. , , . . . . . . ..
2 ' - Francesc Fons . .. ... .. .
Aurèlia PuJadas . .. . . . .. . .. .
2,
Amador Constansa .. . .. .
Enriqueta Bru Pujadas .. .
Josep Sa.barlch ... ... .. .
VIcenta. Bru Pujadas ... . ..
- Francesc Foro .. . .. . .. . .. .
Deure setmanal d'uns amics
li'50 Abelard Pomés 1 famlltn. ...
A lo. memòria de Comp.
, ; Simpatitzant de Farràs ...
te, Maria ............ .. .
li - 1 Sis fills, a la memòria de Ja
Una admiradora de Comp.
5
11
panys i Azatl.a, J06Cpa ...
2'- El ~a st~~r':té"sempré :·.: :::
Mo.rlo. Oultart (2o.. vegada)
5'- Jaume Solé .. . ... ... ... . ..
Jaume Bartroll, Idem .. . ...
Ramona Gultart, !dem
1~:iod~st ·:Petit' Moreu·: .. ·::. :::
Un obrer .............. .
3 - B. Marin ............... . ..
R. B. V., fill de Cala!
4' - E. Montserrat .. . .. . ... .. .
Eulàlia Barrlentos ..... .
0'50 c. Marln ... .. . . .. ... . .. .. •
Bernat Pol ........... .
0'50 s. E. T. (5a. vegada) ......
A!Cons Viltró ... ... ... . ..
g;~g un soci del F o m e n t de
Unes noies de bona voluntat
.
Sants ................. .
Lidia. Bella .. . . .. .. . . .. . ..
11'Antoni Muntada ... ....... ..
Marta Vives Bella . .. . .. . ..
,Una
familia d'esquerra de
Montserrat Vives Bella .. . , ..
1
Nonaspre ... ... ... ... ...
Rosa Casals . .. .. . . .. .. . ...
1,,
Un
grup
d'empleats de Ban·
Guadalupe Gatell .. . ... . ..
0 50 • ca (Sa. vegada) ........
.

I
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g;=

BENISSANET:
C. i R. eLa Renaixença.
Joan Pujol ........... .
Artur Bladé . . . .. . .. . , ..
Jaume Su erola ... ,.. .. .
t'ran cesc Lleixà . .. ... .. •
Baptista Llarch .. . ,.. ...
Baptista Mora .. . .. . .. •
Antoni Bladé .........
Antoni Miró . . . ... ... ,. ,
Ramon Beltran .. . ... . ..
Joan Grau (Valero ...
Salvador Descarrega , ,
Francesc Grua .. . .. . ...
Antoni Pedrola ........ .
Joaquim Convàlla ... ,.,
Josep Galceran . . . ... . ..
Jaume Poyo ........... .
Baptista Ayet . . . . .. ,.. .. .• .,
Miquel Joltn Miró ... .... ..
J osep Santos .. . .. .
Jaume Pedrola ... ... .. .
Salvador Orau ........ .
Josep Sendra ... ... .. .
Baptista PuJol ... •.. .. .
.Artur Oriol .. . ... . .. .. .
Joll.Il Torà ... ... ,.. ,..
Ba.pUsta Pedrola .. . ... ,.. ...
Eduard Torà .. . . .. .. . ... .. .
Josep Ripoll (Cal1ç) ,.. •..
Baptista Figueres ... ... ,.,
Baptista Descarreri&
Beltrll.Il ................. .
J aume Rotin ......... ,,, , ..
J o¡¡ep VInaixa ......... , .. .. .
J oan Bladé ........... . . ..
J osep M. Font .. . .. . ... . ..
Ramon Borràs (Ginestar) ...
Jaume Montagut ......... .. .
Ra.mon Serres . .. .. . .. . .. .
JOf>CP M. Grau ... ... ... .. .
BaptiSta SOlé ...... "' ... .
Joan Solé ......... , .....
Rafael Bladé .. · ... ... ... .. .
Llorenç Bladé ...... , ..... .. .
J oaquim Mora ... ... ... •..
J osep Querola ... ... '"
Amadeu Llarch
~bl Miró ..... ...... ..

I

A. P. C

10'-

1'1'1'-

1'-

1'-

0'50
0'50
0'50

0'58
0'5
0'5Ó

g:~5Ó

O\:i
0'5

0'5
0'5
0'5

0'5

0'5

0'5

0'5

0'5
0'5

0'5

O'ISO
0'50

0'50
0'60

O' ISO
0'50
O'liO
0'50

Un grup de treballadors de
Banca (ee!lona ve!lada):
J . Se!ialà .............. . .. .
V. Lluch ... ...... ... .. .
P. Barquet ... ... •..
A. Claret ... ... , ..
E. Gascon .........

J.
J.
J.
'50 F .
'50 A .
0'50 R.
0'50 J .
0'40 O.

8

0'50

0'40
0'30

O'SO
O' ISO

O'SO
O~IS

0'30
0'30

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

Un matrimoni ............. ..
Grup de viatJants que visitaren la plaça de VIc el
25 de marc ........... .
Un grup d'esquerrans de la
Comp. Barcelonesa d 'Electricitat (4a.. ve¡ada)
Joan Sll.lltesmases ........ .
Nltus 1 Xata de les Tres
Torres (6a. vegada) ......
MarceHi Ximenes (3a. veg.)
Frederic Vlllnnova . .. .. ....
Quatre amics del Passeig de
Colom (segona Yegada) ...
Rosa ................... ..
Antoni Tondo ..... , ...... , .•
A¡ustl Abós .. . ... ,.. .. • .. .
Isabel F0681ls . .. . .. .. . . .. .. .
Amàlla Escoda .. . .. • .. .
ABBumpcic Barrios .. . .. .
Antoni Ventura .. . ... ... ,.,
Antoni Escoda ... ... . ..

Aiberni ... ,., ...
Mas •• • ••*' ,.., 'no

o'lf'

t"lt

.Arau •.• ,,., ••( •••
T~·
){a&caró ••• •·· a:•• , . ~ n-,.

1•·

Gómez •.• ,., ,-..... ,.,.
Mumbrú ... •·• Jf•I Tu rff,
Montserrat , ••••. en U I'
Manau ...... ... ... ,..,
!ib~Joknet'," 4é' hd&íoñA
Carme Lorente, 1dem ... •..
Maria Benet, 1<1em ..... , n•
Mar!larida Benet ldem lWIP
Pascual Benet, ldem ,,. o•
Llorenc Benet, 1<1em •.. rr•

0'30
0'25
0'30
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'26
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'20
0'20
0'20
0'20
0'25
0'20
0'20
0'20
0'20
0'20
0'20
0'20
0'20
l•

J

El senyor Eden diu que han estat purament informatives --·
Els centres oficiosos de Moscou parlen d'un Pacte d'assistència mutua entre la U. R. S. S., Anglaterra, França i Txecoslovàquia
A Varsòvia diuen que el delegat anglès veurà
la raó que assisteix a Polònia
ELS DELEGATS A
FU NC IO D E GALA

UN A

Moscou, 30. - Els delegats britànics assistiren. ahir a Ja nit, a una
representació de gala a l'Opera de
Moscou. HI hagué exhibicions de
«ballets russos».
En entrar al teatre el seno~--.r Eden
amb els seus companys de delegació,
l'orquestra Interpretà l'himne nacional britànic cGood Save the King»
el qual el públlc acolli amb grans
aplaudiments que duraren alguns
minuts
Durant un entreacte, Mr. Eden fou
saludat a la seva llotja per diverses
personalitats soviètiques.
HAN ACABAT LES CON·
V ERSES AMB PROFIT

Moscou, 30. - Les converses po11tlques essencials entre Eden i eis
homes d'Estat soviètics han acabat
pràcLicament.
Pel !et de no conèixer Rússia,
Edeu aprofitarà la seva estada a Ja
U. R. S. S. «per tal de visitar certes
institucions de Moscou».

0'20
020
0'20
0'20
0'20
0'20
0'15
0'10
LITVINOFF ANIRA A GI·
0'10
NEBRA
0'10
0'10
Moscou, 30. - Aquest mati ha
0'10 estat .•nunciat que Litvinoff anirà
0'10 a Ginebra el dia 12 d'abril per tal
0'15
d 'assitir a la sessió especial de la
Soctetat de Nacions. Durant la seva
1'- estada a Ginebra, l'acompanyarà
1'- l'ambaixador soviètic a Roma, Bo1'- ris S tein.
0'25
0'25
SON ACABADES LES CON·
0'25
VERSES 1 EDEN DIU QUE
0'25
0'25
HAN ESTAT PURAMENT
0'25
INFORMA1' 1VES
0'25
Moscol' D. - Aquesta tarda s'han
0'25
0'26 donat per acabades les conferències
0'25 anglo-russes. La darrera ha tingut
0'25
0'25 lloc a la casa de camp del ministre
1'- soviètic de l'Exterior, Lltvlnoff, si0'25 tuada a les immediacions de Mos0'25 cou.
0'25
Després d'acabades les conferèn0'25
0'25 cies, Eden, que h<t efectuat el seu prim er viatge a R ússia, vol aprofitar
el temps que li resta 111ure per tal
1'- de visitar el més sortint de Moscou.
0'50 Avui ha visitat la gran fàbrica de
1'- tractors i el Club dels Obrers.
1' Encara que no es té notícia ofi1'- cial del resultat de les converses
1'1'- anglo-russes, sembla que s'ha arrib!l.t
1'- a un complet acord en diver:;es qües1'- tions fonamentals.
1'Mr, Eden ha manifestat repetida·
1'- ment als periodistes
que les conver0'50 ses anglo-russes, Igual
que les de
1'Berlm, havien tingut sol~men" un
1'1'- caràcter lnfonnc<t1U, i en eis diri·
1'- gents soviètics s'ha vist el desig de
1'1'- coYaborar a favor de la pau, igual
1'- que Anglaterra ; però el ministre
1'- anglès no ha fet, malgrat de la In·
1'- sistència dels informadors, manifes0'50 tació concreta de cap mena.
1' Informes de font russa diuen que
1'0'50 els dirigents soviètics tenen el pro0'50 jecte d 'acabar un pacte d 'assistència
1'- mút ua que Inclogui França, Txecos1'- lovàquia, Ja Unió
Soviètica i Angla1'1'- terra, que serviria per a mantenir
0'50 una «benèvola neutralitat».
0'50
Es tenen poques esperances a Mos2'- cou que arribi a realitzar-se el Pac1' 1'- te Oriental, la qual és una de les
0'50 raons per les quals la diplomàcia
5'- dels Soviets redobla els seus esfor1'- ços per a la conclusió d 'una aliança
o· so franco-soviètica, amb Ja possible par1'0'50 ticipació d'alguns Estats petits.
0'50
0'60
EL GOV ERN D E M OSCOU
0'50
S'HAUR I A

2'-

AV INGUT

A

2 'DISMINU I R L A PROPA·
2'GANDA
CO M UNISTA
A
1'L'AS IA
1'1'Londres, 30. - Hom sap de bona
2' - font que en les converses de Mos1'- cou, el Govern soviètic s'hauria mos1'1'- trat disposat a disminuir la seva
1'- propaganda comunista a Shanghai,
2'- Hong-Kong i l'India.

0'50

1'-

VERSIONS QUE DIVER·
G EIX EN

1'1'-

0'50
0'50

Londres, 30. -

Les versions que

1'- es tenen a Londres sobre les entre0'50
1'-

0'50

vistes de Moscou düereixen segons
la font informativa.
L'agència Tass declara que les
converses versaren, en terreny amistós, sobre els problemes Internacionals en general i sobre les reparacions anglo-soviètiques.
Segons l'agència Reuter foren tamba examinats i discutits els problemes econòmics de l'intercanvi anglorus.
Segons l'agència Ha vas, Eden es
llmltà a declarar que Anglaterra,
a Asia i a Europa, ha de mantenir
una política basada en la causa de
1.1. seguretat general.
EL CO RRESPONSAL DE L
uDA I LY TELEG RAP H» BEN
I MPR ESSIONAT

Londres, 30. - En la conferència
celebrada ahir, a Ja tarda, a darrera hora entre Stalln 1 Eden, es
discutí amb molta amplitud la situació europea i també es tractà.
sobre la conferència que es celebrarà a Stressa.
L'enviat esllecial del «Dally Telegraph» diu saber que és probable
que s'arribi a un feliç encr.rr.hment
de la causa de la pau, perquè considera que els soviets han demostrat
palpablemen que es troben en perfecta disposició i senten veritable
ansietat per millorar les seves relacions politlques 1 econòmiques amb
Anglaterra.
El propi lnlormador posa de relleu l'ambient francament anglòfll
que ahir, a la nit, es respirava a
l'Opera de Moscou, la qual cosa contrasta -diu- amb l'ambient antibritànic que fa poc temps existia
a la U. R. S. S.
«La cordialitat que ha regnat fins
ara en les converses de Moscou afegeix- constitueix un exceHent
presagi per a la propera visita de
Eden a Varsòvla. L'actitud que adopta. Polònia serà decisiva en el resultat total de les converses diplomàtiques dels homes d'Estat britànics».

servir de suport d'Un acord russotranco-txecoslovac, sense exigir garanties de la Gran Bretanya.
El que persegueix Moscou -diu
l'enviat especial del «Times»- és
que Anglaterra no s'oposi als esforços que es realitzen per tal de crear
un sistema de seguretat a l'Est, i
animi altres Estats perquè formin
part de l'esmentat sistema.
S' HA A CO RDAT OFIC IA L·
MENT EL V I ATGE D E L A·
VAL A MO SC OU 1 PREPA·
RATIUS 1 EL MINISTRE
FRA NC ES EVITARA PAS·
SAR PER BERLI N

Paris, 30. - En haver-se <1ec1d1t
que el ministre de Negocis Estrangers, senyor Lava!, sur.¡ per a Moscou durant la setmana de Pàsqua,
és a dir, després de la Conferència
de Stressa 1 la reunió del Consell
de la Societat de Nacions, han començat els serveis del Qual d 'Orsay
les converses per a preparar el programa.
S'ha decidit que el senyor Lava!
no es deturi a Berlfn, i fins es
dubte que vagi per la via directa
ferroviària, que és la de Berlln-Varsòvia. Es possible que eviti el pas
per Berlin i viatgi per Suïssa fins
Viena i després per Varsòvla a Moscou.
Un portantveu del ministeri ha
declarat a la United Press que el
viatge a Moscou té per objecte principal completar el Pacte de seguretat d'Europa Oriental, que França
1 Rússia estan decidides a signar,
malgrat de l'oposició possible d'Alemanya 1 Anglaterra. Sembla que
res no modificarà el programa de
pactes de França, el qual ba conduït a alguns d 'assistència mútua
1 de no agressió, el punt principal
del qual serà el Locarno de l'Est 1

(Passa a la pàg. 8)

SIMON RECONEIX MOLTS
PUNTS DE CONTACTE EN·
TRE LA U. R. 8. S. I A N·
GLATERRA

Londres, 30. Segons l'agència
Ràdio, el senyor Slmon ha rebut el
«rapport» que 11 ha tramès, des de
Moscou, el senyor Eden, arran de
les seves converses amb els homes
d'Estat soviètic.
Eden declara que, després de Ja
visita a Berlín, que va permetre conèixer les exigències alemanyes, la
visita a Moscou ha. resultat interessantissima.
M1!nifesta Eden que les seves conferències amb Stalln, Molotoff i Litvinoff han permès trobar molts punts
de contacte entre Ja politica Internacional dels soviets I la de la Gran
Bretanya.
Considera finalment Eden que la
seva visita a Moscou ha resultat particularment Interessant pel fet que
dues grans potències (Alemanya 1
el Japó¡ es troben fóra de la Societat de Nacions i segueixen una política Individualista.
((THE TIMES)) CREU QUE
L A V ISITA D ISSI PA DES·
CONFIANCES

Londres, 30. - La premsa d 'aquest mati reconeix que la visita de
Eden a Moscou té un caràcter purament Informatiu, però considera que,
possiblement, es derivin d'ella interessants conseqüències.
L'enviat especial del «Times» diu
que Eden ha quedat fortament lmpressionat pel domini que té Stalin
de les qüestions Internacionals.
Creu que la visita de Eden a Moscou dissipa, en gran part, la desconfiança soviètica. «Moscou compren -afegeix el periodista- que
les simpaties de la nació britànica
es dirigeixen més enllà de Berlin, la
qual cosa fa que la U. R. S. S.
consideri que Anglaterra hauria de
subordinar les seves amistats a l'Interès d.e la paU».
,
,
Considero -<llu- que Russia s esforça a guanyar Anglaterra per a

La carrera periodistica de William
Randolph Hearst podria resumir-se
en un gràfic de dues lin1es: una de
negra, que significaria prestigi, i
una altra de groga, que representaria l'èxit professional. Començant el
1896, veurlem que el traç negre baixa constantment mentre que l'altre,
el groc, puja sense interrupció. El
«productor» de periòdics va de triomf
en triomf; l'home, l'editor responsable de la seva posició en la coHeotlvitat ciutadana, marxa de fracàs en
fracàs. L'últim d'aquests, sorollós 1
definitiu, s'ha produït en ocasió de
celebrar-se a Atlàntic City la convenció nacional de mestres, en la
qual l'eminent historiador 1 catedràtic Charles A. Beard no ha titubejat a dir públice.ment el que pensa
de Mr. Hearst. Les seves paraules
no deixen lloc a dubte3. «En el curs
de mig segle - digué - he parlat
amb presidents dels Estats Units,
senadors, jutges de la Cort Suprema, governadors, rectors d'unlversita ts, homes de edència, etc., etc., i
mal no he trobat una sola persona
l~xecutèa:ia de Ja qual mereixi el
respecte del nostre poble, que hagi
deixat de coincidir e.mb mi a creure que William Randolph Hearst ha
estat sempre l'enemic de tot el que
hi ha de noble 1 bo en les tradicions
de Nord-Amèrica.» Una ovació unànime acollí el cài.LStlc parlament de
Mr. Beard, la fillpice. del qual s'uneix
a la llarga llista de les llançades anteriorment contra. l'impertorbable 1
dinàmtc «publisher».
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M "tat bOII)ltalltzat
una temporada llarauf•lma, ahir al migdia arribà, per via drla, el
oampló motoololltta Ferran AraneSa, al qual acompanyava la seva muller.
El moment de l'arribada
Iuma I ...uelx 17.411'10
<Foto Centelles>

•••

1898, el xovinisme
de Hearst,
lesEl «revelacions»
sensactonals
del
1<511lvatgisme espanyol» a Cuba, emplenaren d'indignació e~ crèduls
ciutadans. Eren hores d'histèria patriòtica que convenia aprofitar per
a augmentar la circulació de l'«Evening Journal» de Nova-York. Remington, el famós dibuixant, fou
tramès a l'Havana perquè prengués
apunts de la guerra. Quan arribà a
Cuba no veié batalles enlloc 1 telegrafià demanant instruccions. La
re3posta, característica del temperament de Mr. Hearst, no es féu esperar: «Vós feu els dibuixos que jo
faré la guerra.lt Oswe.ld Garr!son
Villard, veterà periodista, assegurA
en un dels seus llibres que la propaganda groga de Hearst fou un
dels factors que més influenciaren el
President Mac Kinley e. favor de la
guerra amb Espanya 1 és evident, si
s'estudia aquell període amb cura,
que no és desencertat pensar alxi.
Els seus mètode3 agressii.LS, directes,
no reconeixen escrúpols. El 1917 3 de març-. poc abans d'entrar els
Estats Units a la guerra europea,
Hearst telegrafia al director del seu
periòdic neoiorqui recomanant-li que
no prodigui massa. la bandera nacional e. la primera pàgina. «Crec
que ha anat bé per aquesta setmana, donant-nos un caràcter molt
americà, i probablement ens ha ajudat a vendre més exemplars, però
reserveu-Ja en el futur per a us ocasional.»
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Darrera cada home qui sap les
tragèdies que s'amaguen! L'un, reixes enfora, ha deixat la mare; l'altre, l'esposa i uns fills petits; l'altre ...
Aquell xicot cepat t simpàtic vivia amb la seva mare, vella. Era el
seu suport i la seva alegria. Cada
matí ella li arranjava l'esmorzar i
li parava la taula el migdia. Ell guanyava poc, però mare i fill- més o
menys estretament- vivien. Ara la
pobra vella està sola...
Aquell reclòs que pren el sol, tot
petlsatiu, és casat. L'esposa na tè
gaire salut. Tres marrecs lt demanen pa. Quan «ell» era a casa, anaven fent. Ara, l'esposa que ès mare,
i precisament perquè ho és, ha
d'anar a ter feines. ¡Qui sap el que
durarà ai:eó!
AqueU altre...
Ja hi penses, amic? Tu, potser,
també tens una mare vella que et
para la taula i et CU3 els botons; tu,
potser, també tens una esposa delicada i uns infants que se t'asseuen
a la falda; tu, seguram,¡mt, també
passes les teves angúnies a fi de setmana o a Ji de mes; tu també, amb
penes i treballs, vas fent. Però, amb
angúnies o sense, tu saps que si estàs malalt tindràs la mare o l'espo·
s!! a la capçalera del llit; tu saps
que, en arribar a casa, després del
treball, trobaràs uns infants enjogassats que. tot menjant unes llesques de pa amb wrnàquet, et faran
r iure i et taran oblidar les penes de
cada dia;tu ets el puntal i el &osteniment de la familia. ¿Ja penses,
amic, en el que s'esdevindria a la
teva llar si tu hi manquessis?
Pensa-hf. Pensa que aquesta tranquillitat teva- més o menys relativa és clar -no té preu. Pensa que
ht ha moltes llars obreres en les
quals manca el pare, el fill, el germà. Pensa en les dificultats econòmiques dels temps actuals i pensa
oom deuen viure - si se'n pot dir
viure - aquestes mares velles i soles, aqueste1 esposes emmainadades,
aquest& Infants malaltissos i enyorat~ ...
Pensa-hi. St ht penses, voldràs }er

El Govern mexicà ha donat
el «placeb>
Madrid, 30. - En arrtb
Cambra el cap de la tnt a,r a la
cal senyol' Emillano I 1 n.ona. radi.
diputats 1 periodistes ~F~~ .lllolt,
p~r haver rebut ja el plàcet 1~1 taren
Xl~ pel seu nomenament Per a e , Mè1Am.
balxada de dita nació
He de fer ressaltar · -afe 1
meva estranyesa per l'afirmag
la
féu dies passats «La. Van 1 QUe
de Barcelona, assegurant qu~u!fdia»,
nomenament havia estat rer llleu
Veig que està molt ben lnfortnadusat.

¡
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el pet~t ~acr!Jici de contribuir a
subscnpctó pro presos. Bé pots 1
pendre, cada setmana, una pesset
O dos rals. O un ral. Amb molts a.
jaci11 com tu, ajudaràs a posarque
pa a la taula de moltes llars dest~
tes . P~nsa:hi, amic, i decideiJ:.te.
St 1a ~t has contribuït, 8¡ ;a hf
C?'t~nbue1xes, na et sàpiga greu d'in.
ststtr. Els in/ants que tenen el pare
a la presó, demanen pa cada dia
No ha de durar sempre, afortunada:
ment. Però ?~tentre duri, tu i tota
nosaltres temm l 'obligació de vetllar
per ells. Pels infants, per les mares
per les dones dels amics empresO:
nats.
Ajuda'ns. Parla'n amb els te~
amics, amb els teus pompanys del
taller o de l'oficina. Establiu una
quota. p~rtòdtca -per modestísstma
que Sigut- .Per tal que, en cap m~
n~ent, ntngu no es quedi sense auXIli. Demà ell ho tard per tu.
Cal insistir en les aportacicnu,
¿Què menys pots ter per aquells que
1w sacrificaren tot? Per moltes e~
ses que et preocupin, no oblidis e/3
amics empresonats. No perdis un
moment. Treu unes monedes i vtna
a enqruixir la subscripció.
Pensa en els teus fills, en la teva
mare, en la teva esposa...
I vindràs. Perquè tu, com aquell~·
que romanen a l'ergàstula, com jo,
com el teu pare, com el teu germ.d;,
tots som d'una mateixa justa ...
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Una opintó poc amabie. ·- El dibuixant que no trobava la
guena. Campanya sosottosa
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Hear ~t ès milionari. A més de la
aeva cadena d e diaris arreu del pals
posseeix extenses propietats 1 min~
d'or i plata. a Mèxic i als Estats
Units. Està r elacionat també amb
entitats controlades per la oo.sa
Morgan i els grans interessos de la
casa Du Pont, manufacturers de
productes qulmics 1 municions. En
l'actualitat, 1 això és el motiu d e
l'actual mobilització de.la elements
liberals nord-americans contra d 'ell,
Ja premsa Hearst porta a terme una
intens~ima campan ya contra supo~ades «activitats roges». D'acl prové la soWcitud feta al Senat
perquè investigui ela relac1ó que
puguJ r..aver-hl entre els interessos
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2'7.-,·The New
a:nd, Oitl<liP.Pa.ti bo~barde4 u,te ·>forts a.t M~~iia>íliz.a:at
atternoon. •·
Th~ en.g~emant t¡ega.n a.t 1~4$.

lt was a.U over a.t 1:16.
.
There we:re no òe.sUa.Uties on tbE~.A;m~tican si de.
Orea.t dAm.agoe is known tO nave Wen oone.

~ Morello l<'ott l>eg>an t'he :lction.
, ~ '
.
'fbe Pútitan \\'ali st~iwg mt.IWre an<l camé wíthlti ·twó mtld ot ~
\V'CIS c:bQMng a Httle c!Wt
Tbia pró\'lld JO be.::t small gunboat, s'uppc~d .ro he- tM C:~h
.

.

~

u,. de les primeres ptalnea del • E venlng tlournaw, de Nova York, dll"
rant la g uerra hlspano-.merlcana. ( Edloló de l dia 21 d'abril del 1898.)
periodistics, lndi.LStrial.s 1 financers
de Hearst» 1 la campanya alludlda.
Es tem que aquesta vegada, d'acord
amb la situació del capitalisme el
1935, l'actitud sensacionalista. es mogui impulsada per motius que van
més enllà del desig d'aconseguir major venda dels seus fulls Impresos,
els quals, simultàniament, no cessen
de recomanar l'aprovació de crèdits
extraordlnarl3 per a l'Exèrcit i la
Marina. Es interessant fer notar que
si bé abans els editorialistes de
Hearst atacaven el feixisme i el presentaven com un perill per a. la na·
ció, no succeeix igual actualment.
Pocs dies despré3 d'haver retornat
d'Alemanya, el magnat californià
publicà un editorial dec·larant que
«el nostre país no ha de tèmer el
feixi.<¡me perquè aquest ve solament
quan hi ha l'amenaça comunista•.
Pas:;at algun temps, la seva cadena
de diaris donava principi a la campanya que ara està en plena. acti·
vi tat.

•••

Una imatge de la. per30nalitat de
William Randolph Hearst la recollim de l'excellent llibre «Some Newspapers and Newspapermen», degut
a l'experimentada i seriosa ploma
d'Oswald Garrison Villard. Diu alxl:
«Hearst no pertany a cap categoria
o partit politic. No és socialista, ni
liberal, ni conservador, ni tan sols
liberal-imperialista... El 1916 advoca
perquè ela bandera nord-americana
onegi damunt Mèxic com a simbol de la rehabUitació d'aquest desgraciat paisll. El 1922 canvia de parer 1 d em an_. que es reconegui el
Govern d'Obregon i que ningú no
Intervingui en la polit1ca interior
del vei. Combaté els aliats 1 es mostrà contra ri al fet que els Estats Units

pe{j

prenguessin part en la guerra.
quan l'ambient deixà d'ésser proP 1
abandonà Ja seva oposició radica •
ment.»
•

• • •
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Si es tracta d'obtenir els serve!,
d'un bon director, Hearst no ~¡tat
pregar per a pagar-li la. qua~ctor
qll:) sigut Stanley Walker, re
de
en cap de !'«Herald Tribunell ues
Nova-York, ha acceptat fa poqMir·
setmanes igual càrrec al «DallYb un
rou, propietat de Hearst, axn sigui
sou anual de 20.000 dòlars, 0 amb
el doble del que tenia abansb\xant
un contracte de tres anys. ea]itat
de banda la lamentable person e i·
del propietari i eis nombrosos Se1
sodis que el coHoquen al. mar~nlts.
periodisme normal als E,tats seil3
és un fet indiscutible que e15 roperiòdics, des del pun_t dde' ~j/ alJ
f~slonal, poden serVIr
es odis!lle
e3tudiants de l'anomenat peri ue Jòd'empresa. I és curiós, per ~a~illtat.
gic si considerem aquesta
recta·
que la majoria de la gent. per res·
ment coneixedora dels defe~t~en
senyats en aquest article, pa r ¡)¡en!·
eis diaris de Hearst per llUI a
tat 1 atractiva presentació.
• • •
· UqueS
A.!gú aficionat a les es~: pub!!·
assegura. que cada full de . trenta·
caclons de Hearst requerett ~ anY
dues t<>nes de paper . El COS ()()() de
es calcula en més de 10° -000 · fil't'
dè•lars, 1 el per~nal empl~~c~~ diA·
en 50.000 persones. La C'liC d 'e;te!ll'
ria s'apropa als set milions tiJIBils.JS
plars, i la d e les reviStes seent dels
1 mensuals pas:¡a segur:~es que
3.000.000 Poques són ari
les
magatl118
0
no 1legelxen un dl
t
ed1tat per l'empresa de gears · ~
JOSEP ESClJD

