EL TEMPS. - A Catalunya el cel en general apareiX serè I semi•
cobert per la oosta, camp de Tarragona I el Priorat. Els vents domi·
nants són del sector s. un xlo forts per l'Empordà; moderats pel Gironès, La Selva, conca de Barberà I vall de Núria. Per les altres comarques no tenen Importància Ja que són encalmats. No s'han registrat
precipitacions en les darreres 24 hores. Gruix de Ja neu: 1.60 m a En•
valira 1 0.40 m. a Nllrla.
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LA DEMOCRACIA CAT ALANA D1ESQUERRA

I Alomar dóna aquest matí la seva anunciada· conferència política
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LA PROPAGANDA POLITIC A

AHIR, A UN QUART DE DEU DEL VESPRE SORTI DE lA
PRESO MODEL I ES TRASLLADA Al SEU DOMICili

Esteve
Els metges han indicat la
convenién cia que resti deu
dies més en el sanatori

No hem de presentar a l'opinió pública de Catalunya la. figura. que
aVUI. després d'un llarg silenci. ocuparà la. tribuna d'un gran local de
Barcelona per a. donar una conferència pública, de caràcter polltic. Es
c1ar que ens referim a. Gabriel Alomar, l'illustre signatura del qual t~
Madrid, 20. - A l'ex-conseller de
eovint ha honorat les nostres pàgines en aquesta. etapa. La seva veu resDurant tot el dia d'ahir el sen¡¡or liars del sen11or Tauler. Era cosa de Finances de la. Generalitat de Cata10narà avui, en el diumenge pasqual, davant les multituds d'esquerra, que Josep M. Espanua va realitzar gran poca estona ens digueren quan ht lunya, senyor Martl Esteve, que es
troba en el Sanatori de cVilla Saannaran una. vegada més la seva vigorosa vitalitat. El discurJ d'Alomar, nombre de qestions per tal d'obte- arríbqrem nosaltres.
1
nir que el dtputat al Parlament caEl pati de la presó és sempre fred, ludlt, l1 han estat fetes pels metges
viSió de conjunt del moment polltic, excitació emotiva a l'activitat. aler- talà,
senyor Joan Tauler, pogués sor- i ahir a la nit ho era tamM. L'es- tres radiografies. Els mct~es que l'as~ i avis per ::ls dies que esperen a l'horitzó pròxim, pot ésser, en aquestir de la Presó Model, on es trobava perança de veure l'amic Tauler als sisteixen ban assenyalat la conveta bora, l'obertura de tota. una etapa de propaganda per a les esquerres reclòs després d'ésser trasUadat de nostres braços, però, no ens ho dei- niència que continuï durant
l'«Uruguayn, 01l ro1nania des del 6 xava veure. Josep M. Espanua ens riode de deu dies en curació un peal Sacatalanes.
d'octubre de l'anu
Aquestes va explicant totes les gestions que natori. Amb aquest motiu,
Ni hem de dir com ens sembla convenient 1 com seria eficaç que a- gestions donaren el passat.
remltat esperat ha hagut de fer durant tot el dia. nyant el certificat mèdic, i acompa.questa represa tingui una. continuïtat 1 una. amplitud que poc a poc arri- i finalment, el darrer diputat al El3 gudrdies d'assalt que han d'a- al Tribunal de Garantiess'ba eh.vat
un escrit
bi a cobrir tot Catalunya, en els àmbits de la. qual rl:.;sonen avui, amb Parlament català, que estava detin- companyar-lo a casa ja han arribat. signat pel lletrat senyor Jiménez
de
gut, pogué sortir al carrer. si bé en L'ordre de sortida ja és a mans del
comptadíssimes excepcions, veus adversàries. Amb saüs!acció vam obser- règim de presó atenuada.
Asúa, sollicitant la. concessió de la.
cap de la Presó.
var, en la nota que dies enrera feia. pública la CoiDlSsió Executiva d'cEsFalta poc. Esperem. L'espera, pe- pròrroga de la permanència en el
De molt abans de les nou del vesSanatori.
querra Republicana de Catalunya», que aquest aspecte de la llibertat de pre
esperaven al pati de la Presó el rò es ta llarga.
El senyor Martl Esteve rebé avui
Finalment, a un quart de deu,
propaganda era un dels punts sobre el qual s'enfocava una atenció ex- senyor Espanya, amb el seu secretari
s'obre el cancell í un raig de llum en el Sanatori les visites del senyor
cepcional. Cal treballar intensament en aquest sentit, com a factor pri- senuor Dardallo t nombrosos tami- il-lu.mtna
Carles
Esplà 1 del senyor Gómez Hiel pati. Aquesta llum promordial de l'anunciada cpacificació». De molts mesos ençà les dretes
jecta l'ombra de l'amic Tauler. Tot dalgo.
seguit és entre nosaltres. Els seus
recorren Catalunya de punta a punta, aprofitant l'obligat 1 dolorós sifamiliars l'abracen. L'amic Tauler
lenci de les esquerres. Es precis compensar el més ràpidament possible
està emocionat i tots els presents
aquesta. activitat, pel que té de confusionària 1 pertorbadora. Ara cal sentambé ho estem un xic.
Tauler ens abraça a tots un per
t.lr la. veu de l'altra banda 1 l'opinió pública tindrà a mà els elements de
un, í té paraules d'amistat per n,
judici necessaris per discernir sobre qui l'ha servida tothora amb lleialtat
tots.
i qui ha jugat amb Catalunya i amb l'autonomia fins a la traïció i fins
Manquen encara uns tràmits. Se
l 'emporten.. Deu minuts encara i
al mercadeig.
Visites
Tauler toma a estar entre nosalEntenem que l'orgauització de la. propaganda oral 1 escrita. ha de
tres. Noves abraçades i sortim al
merèixer de la Comissió Executiva d'E. R. C. una atenció especial 1 miMadrid, 20. -Avui han visitat el carrer.
nuciosa. Sovint ens hem referit a la necessitat d'una rígida disciplina en senyor Companys, els senyors López
Segarra impressiona una placa •
tots els ordres de l'actuació dels organismes polltics de la democràcia Hidalgo, Lluis Bru, diputat del Par- en el rostre de Tauler l'ht reflexa
la satisfacció de trobar-se entre el3
catalana. Una campanya de propaganda, tant si és amb una finalitat lament català, acompanyat de la se- seus,
després de sis mesos í mig d'ésmerament polltica o si es projecta, apremiant, sobre una. perspectiva elec- va senyora; Carbonell, conseller de ser privat de Utbertat. Destacat,
el
L'advocat defensor
senyor Puig
toral, ha d'ésser rigorosament dirigida 1 controlada. des de l'òrgan central l'Ajuntament de Barcelona; Joan seu rostre és jovial com sempre, pot- Pujades, ex-comissaridel
d'Ordre P t:bli.
ser
més
colrat.
del Partit. Si la improvisació sempre és un perill, aquest augmenta en Puig 1 Ferreter, diputat del ParlaAcompanyat de tots els que allà de la Generalitat a les comarques
el transcurs de campanyes en les quals la passió de la lluita desfoca so- ment català; Joaquim R. Soler, Mel- érem, Tauler puja
a un taxi acom- gironines. demanà per al seu defenvint les proporcions de les coses 1 els fets. Per a evitar-ho. convé que l'o- clor Marial, Manuel Marcelino, por- panuat del3 dos gudrdies que pres- sat el règim de presó atenuada, tota.
vegada que no
havia estat conceradar o eis equips d'oradors que recorri¡) Catalunya ho facin amb un tador de flors amb cintes de les que taran servei de vigilància al seu do- dida. la llibertatliprovisional.
micili. En un altre taxi el segueixen
programa. previ 1 estructurat sobre la base de la conveniència de cada foren col:locades a. les tombes de Ma- els seus familiars.
L'auditor de la. Divisió acced1, fimoment 1 de la trajectòria ideològica del partit. No és possible que els cià, Galàn l Garcia Hernàndez; PéQuan ens acomiadem de l'amic nalment, a concedir el que ' ...J.:..nava el lletrat en qüestió, t ahir conoradors, que porten la representació d'una. força polltlca. organitzada es rez Manso, Francesc Vilardell; se- Tauler ens diu:
-Només sento que no us podré cedl aquest règim de presó atenuamoguin amb un marge d'independènc ia superior al que, evidentment, nyora Maria Donato, Ramona Pal- anar
a veure, però la meva casa és da per al senyor Puig Pujades, que,
exigeix sempre, per les seves especials peculiaritats, públic, ambient, lloc, ma, Joaquim Ramon, esposa. l fUls, oberta per tothom.
segurament ahir, o tot el més t:lrd
Un
aA reveure/n í d taxi es perd a vul, sortirà de la presó per o. trasetc.• tot acte de propaganda. polltica. Per a. evitar-ho cal una tria prèvia Joan Tondo, Alard Prats 1 Francesc
en
la
foscor
de
la
llada.r-se
nit.
carrer de
al seu domlclli en règim d..
d'oradors 1 la confecció de guions als quals hagin de cenyir la seva pa.- Madrid.
Provença avall...
presó atenuada.
ra~~r~ti~d~~~~~sena~~~~ca~ld~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
orienta.; el to dels discursoo, si no s'adapta. a l'ambient o al moment, crea 1
fàcilment estats de confusió. Cal corregir, amb un treball previ de preparació, aquests perills.
Potser la digressió ha. resultat una mica llarga, però l'oportunitat ens
sembla bona 1 la. conveniència. d'aquests temes, evident. La. democràcia.
catalana. reprèn la seva activitat, reestructura les seves forces. refà el
seu front momentàniam ent trasbalsat per les jornades d'octubre 1 la seva
dolorosa repercussió. ~ tasca. nova. serà intenslssima 1 l'esforç definitiu.
Cal que tots els elements 1 organismes que componen la seva força. politlca 1 social tinguin la. necessària agilitat, disciplina 1 preparació per a. .
afrontar les pròximes lluites. La propaganda n'és un aspecte importantíssim, que no pot ésser negligit ni improvisat.
Aquesta conferència d'avui, de Gabriel Alomar, tnaugura solemnialment la nova etapa.
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DEClARACIONS DE PORTlLA

-

L'ord re públi c

és exercit encara pel Gene ral

de la 4.a Divisió
PIC S'OCUPA, COM SEMPRE,
DE LES GESTORES
La situació dels ex-Agems
de la Generalitat
Ahir, a les sis de la. tarda, :..rribà.
al Govern general, el ministre de la.
Governació, senyor Portela Valladares, que havia passat el dia fora de
Barcelona. L'esperaven al despatx de
la presidència, el governador general
interl. senyor Pic i Pon i el general
de la Quarta Divisió, senyor "3ànchez Ocaña.
El senyor Portela, es negà, en l!ntrar a fer declaracions als periodistes, dient que parlaria. en sortint.
A les sis i vint minuts sorti del
despatx presidencial, el senyor Sàncbex Ocaña, el qual fou acomiadat
!ins a la porta pels senyors Portela
i Pic, amb a dms a demàl>.
L'entrevista dels senyors Portela 1
p¡e, durà fins després
de les set.
Els IJ~riodistes ban interrogat al
llllnistte, pregun~nt-ll el motiu de
la visita. El senyor Portela conte:stà
que unlcnment havia estat a la. Generalitat per a saludar al President
~b el qual havia canviat lmpres&J.ons.
Ha tingut la bondat - ateg1 dc
l>arlar-me de les coses d'aci i com
Sigui que hi ha alguns alers municipals molt interessants ha partici·
~tJ a la conferènc1a el secretari de
untament, senyor Pi Sunyer.
Pel que es refereix a governador
tnerat - continuà dient - no dubfi que el senyor Pic i vencerà les diCUitats existents, amb la seva exCel:lent voluntat 1 condicions, més
encara sl pot comptar amb el con~' de tots aquells que poden presn grans sen·eis per a restablir la.
J 0 rtnaUtat especialment. de totes les
e~rqulcs administrative s.
p n penodlsta preguntà al senyor
b~rtela si com era lògic !Ordre PúrJ: co~es_ponla al governador gene-~.0 gu1 al _senyor Pic 1 Pon.
estil,
rdre Publlc - respongué r
com estava, però el qui oct..
c:li~t
_la direcció mentre .10 s
te 1
disposició aclaratòria. respecg al governador general de Cat.alune~:fBJnYil. segueix a càrrec del ~ee la Divisió.
- l 1a censura?
a 1L'cxerctcl dc la censura ¡>ertan~
Pel ~rdre Públic. Aquest. era ~xèrclt
gent' O\'ernador general per cessió del
no f~
la Quarta Dl\islo mentre!<
ara no abaecat l'Estat de guerra i per
.P-41bli
fet. lliurament. de i'Ora1 e
tat. mcu~ue havia retornat a l'autorl;;.ar en don:~r lo possessió del

1;

I

càrrec al senyor Pic i Pon. Mentres
no es faci el nomenament del nou
governador general seguirà encarregant-se de l'Ordre Públic l'autoritat
que venia fent-ho i en aquest cas és
el general de la Quarta Divisió.
-Estareu encara, molts rlles a
Barcelona?
-Jo alxi ho voldria. però no em
deixaran. Deixeu-me, ara, davant
vostre felicitar al senyor Pic i Pon
per haver portat a cap l'acte de justicia. que representa. haver reingresat
a la Generalitat els tècnics de la policia. Hi tenien tots els drets, i jo de
no haver cessat en el càrrec t<\mbe 1
ho hauria fet, ja que el decret estava. redactat i faltava solament la
signatura.
- I la situació dels agents de la
Generalitat, serà. resolta aviat?
-M'ocupo també activament de
donar una solució satisfactòria a aquest afer i aquest objecte estic re- ~ El diputat Joan Tauler en el moment de sortir, ahir a la nit, de Ja Presó Model. Acompanyen
el diputat ca•
dactant un projecte de llei. Es un as- talà - que seguirà on règim de presó atenuada - diversos famlllars 1 a mies.
Tauler fou detingut el dia 1
sumpte que va quedar pendent quau
d'octubre, a la Generalitat
jo era governador general 1 Fresi(Foto Sagarra)
dent de la Generalitat.
li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
- I de Comissions gestores?
'""
=
-D'això se n'ocupa el senyor Pic
Pon i molt bé.
-Però, ens d1teu quelcom de la
seva. composició?
-Això són coses del senyor Ple
1 Pon, com ja us he dit. Ell m'ha
explicat alguna dc les seves 'dee5
però en altres ha estat molt ·eser
vat.
(Crònica del nostre· redactor
En aquest moment intervé en la
a Madrid, Alard Prats.)
conversa el senyor Pic i Pon que es
trobava entre el grup i digué; un alEl decret aparegut a la Gaceta
tre dia els donaré més detalls, rom
pel qual es tracta de rectificar,
(Del nostre oorresponsal especial)
més es calli mlilor sortirà. la gestora.
encara que sigui amb abast miUn periodist:t preguntà novament
Si. I em sembla que tindrà èxit, és prcci3amcnt d'Astúries perquè
nim, la llet que va suspendre el
al senyor Portela sl el senyor Alvareo: puix que
suposa quf' la iniciativa l'experiència ha estat allà més durègim autonòmic a Catalunua, ha
Santullano seguirà de cap super1or ha s.-rtit es
de llocs molt elevats.
suscitat. oom era d'esper~r. les
...
1ra-De
de Policia.
més agres protestes entre els ele-Ah, jal
totes 1naneres tot es supe-Es que ho fa malament?-p re-Serà Ull nou partit democràtic rarà.
ments que a totes hores cerquen
de centre, amb un Portela, Chapaguntà el senyor Portela.T
-Ai:rt ho crec.
un pretext d'atacar Catalunya i
prieta,
Cirila del Rio... Manca ~
(El periodista) -és que hem refeles seves institucions. Encara ni
queJt
instrument.
• • •
ria a si seria ratificat. el seu remortes no els delxe1~ viure tran-Vols
dir?
quils
a aquests clements, repreI
què?
menament.
-Els treball3 són molt avançats.
-Res,
res,
igual
que
ahir.
sentants
de per ací. Amb la Sim-Crec jo - digué el .>enyor Por-Caram. cara1n ... l
-Encara no ht ha acord.
ple i estúpida tdctica de ~·estruç
teia - que porta a terme la seva. tas-Estem
tal
com
estdvem.
ca amb gran zel i l.ntelllgència el
segueix crefent aquesta gent que
El cert és que les joventuts
-Jo crec que per /i es buscard
n'hi ha prou amb declarar com a
mateLx que tota la policia. a la qual listes, o alguns dels seus sectorssociahan
fórmula i s'a¡;indran...
e~tingit un poderós moviment poavui en aquests moments vull "'onar jet un ma11i/est dient que s'ha de una
-En
tenen
vanes,
però és dt/icil.
pular, poteneúlt per un valor senpúblic testimoni d'apreci i del res- seguir la mateixa tàctica; i que uo
-En definitiva que no es poden
timental, polític i patrtótic, perpecte que em mereix la moral 'el admeten l'aliança amb les esquerres fer pronòstics. t--eritat?
COs. Igual que la de Seguretat, I "lO republicanes.
què aquest es volatilitzi. cNo hi ha
-No.
cal dir de la guàrdia eh-il.
-Deu ésser la tendència Largo
problema», declaren. Quan el prox.
bl~a segueix en peu, aprovat, f
lttadrid, abril.
-Ens direu quelcom de la situadó CabaUero.
algu. considera que no és prudent
-Hom ho suposa.
politlca general a Espanya?
lnantenír-lo d'aquesta manera el
í l'experiència del3 jetJ?
-Sabeu vosaltres més que jo. ues I -Però
l'article últim de Indalecio Pricro?
senyor Rc;¡¡o Vülanova f altres
de què vaig sortir de Madrid no estic
les joventuts socialistes ILi
confrares més o menys sincers es
enterat de res tota vegada que he ha-Dins
llancen a l'estrèpit de la protesta
molts elements de temperament
vingut acl a descansar.
i de la coruiemnació de qualsevui de jonnació comuniSta. El mateix
-Us ocupeu personalment de ~;o ma1:J.jcst que dic en té tot el ro.
lla providèneúl que pugui adoptarlucionar les diferències existents en- A més, e?' venir el plet de l'entesa
se. En el cas present, els e.rtrems
tre p:~.trons I obrers del Ram de l'Ai- electoral el voldrien estendre al3 code
di..~gust als quals es lliuren les
extremes dretes,
munistes i això no seria acceptat
gua?
a causa del deeret en qüestió, recobren el seu
-No se de què em parleu ni sê pels signants de l'últim manifest
a·esquerres
republicanes, perquè, per
tampoc en absolut res d'això.
sfgni/icat més net. Partidaris cecs
molts elements se'n desVadhe•i6 dels catalans
d'un dogmatisme unitari, no per
Amb aquestes paraules el eenyor contracop,
prendrien
i
C$ donaria força a la
ésser afzi, slnò per constitUir aquesPortela. donà per acabada la seva conjunció de dretes
exiliats
i es comprometa parcialitat la creença del moconversa amb els periodistes.

I

DIAlEGS 503RE EL MOMENT POLl riC

Els que Pretenen
,
La posic ió de les ·loven tuts carregar-se de rao
socialistes

_________*___________

El poble als homes
de114 d'a bri

--------*:-----------Aquest número ha
estat visat per la
censura

tria el resultat.
Madrid, 20. - A la presó Model 1
-Ai.ri, encara hi ha entrebancs
i feina.
ncircçat r<l President. Companys, s1w
-.Uolta.
-1 no és tot tan planer com sem- rebut un expressiu document. d'adheslo al Govern de Catalunya. Stg·
bla.
-No. Les dificultats hi són. N~ nen els senyors ·~amàs i Piera, en
turalment, si els hoTrus de les es- tosa 1 Roig. Canturri, Marti 1 C:~bot,
quere. u Uance.asin._ El poble te
ara desigs de mani/estar-se polftica- Estapé. Mollet, Deulofeu, Aguadé, i
ment. D'on t'énen més clams d'unió molts d'altres

narqui3me centrali!ta, en contrast
violent amb l'esperit autonòmic
que informa la Constitució de la
República, refusen de ple fins el
menor intent de re&pectar la Constitució i la passa més tlmida e~
vers la normalitat en tots els aspectes.
Per altra ban4a, agraris i cedístes aprofiten tots els pretextos
que el3 vé-nen n mà ver a ter com

matí

GAB RIE L
AL OM AR
l'acte tindrà lloc al
'

1

G RA N P R I C E''

(Casa nova -Floridabl anca)
El tema que tractarà i'il·
lustre conferenc iant és:

CATALUNYA
I lA RECONSTRUCCIO
DE lA REPUBLICA

.

Es un acte d'afirmaci6 i solidarita t de ra
democràc ia catalana
d 1esquerrat

Catala ns:

I

~o.)

del

donarà la seva conferènc ia

l'EX .. COMISSARI D'ORDRE
PUBLIC DE LA GENERALITAT
AGIRONA, SENYOR PUIG PUJADES, EN REGIM DE PRESO
ATENUADA

Ginebra
Polònll

onze

•

NO DEIXE U
D'ACUD IR-HI ••

''

.
'

Si es carreguessin de raó_ f de diS·
gust a l'objecte de cotttzar una
actitud per a data propera, sinó
respecte Catalun¡¡a en relació a altres assumptes, als quals, per a
fer-los prevaler, posen el major
interès i la més moguda diligència. «Res de pacificar el pafs i res
de concòrdia)) és el seu lema.

ISis

penes de mort i altres
sentències

Madrid, 20. - Fa pocs dies es PU•
blicà la probable sentència que dictaria el Tribunal Suprem pels successes ocorreguts en el poble de la
Bastida en la provincia d'Alava.. Els
falls recaiguts han estat signats avui,
1 es condemna a la pena d& mort
Pau Cafios, Fèlix Ma.nzano, Pau Fernàndez, Lleó Quintana. i Antoni Barren. A la pena de 25 anys de reclu·
sió major a. Esteban Manzano, Pau
Arroyo, Pauli Quintana, Lluls GU l
Tomàs Cartiero.
També s'ha dictat el fall pels successos desenvolupats en el poble de
Bugarra, provincia de València. En
aquests successos resultaren tres
guàrdies d 'assalt i un guàrdia civil
morts 1 a altres guàrdies se'ls ocasionà lesió greus. La. sentència condemana a la pena de mort Manuel Martf.nez Gregorio, 1 a 25 anys
de reclusió a Manuel Rodrfguez Martinez 1 Jesús M.artlnez Gregorlo. Altres diversos processats han quedat
absolts.

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

Rèpl ica
Manuel Brunet dedica el comenta•
ri d'ahir, a «La Veu», als fets del s
d'octubre a Catalunya. Amb aquest
motiu, Manuel Brunet escriu una sèrie d'Insults contra homes que avui
no poden defensar-se perquè es tro·
ben a la presó.
A l'article en q!lestió no podem
posar-hi més que una rèplica. Aques·
ta: Manuel Brunet: com a home I
com a periodista sou un covard 1
un canalla.
Res més.

La dissolució de les Corts
Les actuals Corts d'Espanua, ¿seran dissoltes el mes entrant, o bé ea
dissoldran elles mateixes el vinent mes de desembre? Tot el curs de l a
política espanuola està avui subordinat a aquesta qüestió. I l'interès 111d-.
xim de les desavinences entre els partits que havien format la majoria
governamenta l, radica en la probabilitat que es faci inevitable i inajornable la dissolució.
Quan els polttics i els simples ciutadans parlen aquests dies del
desenllaç que el conflicte tiltdrà, s'arrisquen molt sovint a fer pronòstics
categ&ncs. «Les dretes i Lerroux s'avindran!», diuen el3 uns. cNo s'avt ,.
71
dran, i caldrà dissoldre tot seguit les Corts!», diuen els altres. Són pocs
els qui admeten la possibilitat de la continuació de les Corts en el cas
que l'avinença no vmgui.
Per la nostra part ens abstiruirem de ter cap pronòstic rotund. Només recordarem una observació que vam ter dies enrera. Era aquesta:
que és perillós, per als republtcans autèntics, el no creure en la probabf,.
litat d'unes eleccions molt pròximes. Aquells que tot dient c¡ja s'avin-o
d
rani», no es preparessin des d'ara, i sense perdre temps, per a la carnpanua electoral, podrien trobar-se amb una sorpresa. No considerem imposSible que les dretes i Lerroux es reconcüiï11, o que arribilt almenys a
una fórmula que permeti de passar alguns mesos més. Però ni l'avinent l ó
ó
ça n a f nnula s n, a hores d'ara, coses /dcils.
• • • •
Molts dels qut donen per segura l'avinença, es basen en l'interès capitalissim que, segons eUs, tenen les dretes a aconseguir que les Corts act ls
t' 1
t
ua vo an a necessi at de la reforma constitucional .
I bé: aquesta apreciació ens sembla equivocada. L'interès de les àretes en tal senttt, no és tan capital com els afludits comentari3tes pretenen. La Ceda i el3 seus aliats no faran cap gran sacrifici per a assegurar la votació de la reforma. Si despres de la dissolució de les Corts ells
guanyessin les eleccions que haurien de celebrar-se aquest estiu, la reforma encara seria més rdpida, més segura i més radical.
En el cas d'una victòria dreti3ta de m{icient abast, la nova majoria
· """' ·
par l amentà na
,.,..na vo t ar una re1orma al seu gust, tan capgiradora
com. volgués, i segurament més capgiradora que la que podrien votar les
Corts actuals. Vindria aleshores la dissolució automdtica de la cambra
i no ht hauria cap motiu. per a creure que les dretes triomfadores peÍ
·
~
d"
· i gualment
1uny
s un 11'- no triom1essan
per l'agost o pel setembre.
Tot constituiria a ter engua7tJI dues vegades eleccions generals per compte de /er-ne una sola vegada. El cas no seria pas insòlit.

•

•

•

La veritable qiLestM és aquesta: en el cas que a lwres d'ara la majoria del pafs estigués amb les dretes, aquestes encara hi guanyarien amb la
dissolució de les Corts, i podrien arribar de pressa a la reforma constitUCiOnal, a través d'uus altres eleccions que farien des del Poder i amb
una Uei electoral a llur consciència.
Si les dretes retrocedeixen davant la dissolució immediata de les
Corts actuals, no ho /aran pas per a poder obtenir que aquestes Corts
votin la r eforma, sinó qau ho faran per por de perdre les eleccions. Una
por que - val a dir-ho- estaria plenament justificcda
A . ROVIRA I VlRGILT

la humanitat
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DI UMENGE, 21 D'ABRIL DEL

COMERÇ I -AGRICULTURA LA DONA CATALANA
DE LLOTJ A

M ER.U AT

PREUS
FAR INES
Arago .. .. ...... ....... ... .. •.
06
Castella (corrent) ......
64
ld
(extra) ......
10
Força ........................
80
Local. corrent ..... .. ... ..
64
Idem eztra ...............
69
ReglO ........................
65
Prous en ptes elS 100 QUilos.

DESPULLES
11J

G5

11
115

65

10
6G

Iaem Calllllpar
Bell·llOC O............ ., ..
Floret ...................... ..
OrauJa .................... ..
Seltlc~n ............... ...... .
Trencat .................... .
Farina d'arròs ........... .
N ....... ..

MONGETES
Castella (corrent¡ .... .
ldem (selecta) ......... .
Ell~• angeres ............ .
Mtuturca ................. .
Pra~ ........................ .
Valénc1a ................ ..

.
•

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

!,

;;;:::::::::::;:::
..................

VI CRONS
Andatulila ..................

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

,~

12a
tiU
6S
68
6ol
4¡

Num. S •••••••••••••••••••••

Núm • .....................
f
rJ PteA el& 60 QUUOS.

:ta

r.lORESC I CIVADES
(.;1911.da ~tremadura ...
84
85
ldem Mancha ............
84
SS
Moresc Plata. dlspon....
«
4>
!dem palS ..................
40
42
Ordi. Ur¡¡ell .. .. ...........
sa
sa 50
&~catnla. Andalusia ....
e:.
51
.Jí., INOSES
46
i:'UVC8 AnOalUSill .........
!1
45
ldero Extremadura .....
'"
ld.:m Mallorca ....... .... .
44
Favons Andlllusla .... ..
ldem E1tremndura ... ..
45
Veces Andalusia ....... ..
4060
ldem es~rangeres
42
42 6(¡
l!;rs pnls ................... ..
42 6(¡
ldem estrn.n¡ef8 ........ .
42
Guixes ...................... .
42
44
Pésots estrangers ...... ..
90
95
!dem pals ............. .... .
Llentilles Andalusia .. .
IUI. 15
ldem Salamanca
100

I

I

1~

tau
o'l

G4
lO
tl5

48
52

1111.
\16
Ol.

N

-~

PALLA

I

lw

•;:;

¡!$

:!

:>~>

:;a
:;a

30 CtS.

... ..

Allnla 1.•
Alta la 2.a ..................
Palla d'IIrgell ............
!dem curta ............ ...
Preus e o pt~s els 411

I I

GARROFES
<.;ast.euo, negra ...........
Eivissa ......................
Mallorca ....................
Matat era. ne gt a .........

l ~

lli.

8
4

Na.••••••••.••••.•••••••••.••••••••,

<.1 ullos

aa

28
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LA DONA CATALANA.

SS 50

MERCAT D'OLIS
El mercat d'olis de la nostra plaça ha tornat a obtenir una petita
millorn, mes sense grans transaccions. També hi ha. influït per les múltiples festes la qual cosa fa que els negocis quedin quelcom paralitzats.
Respecte a les arribades de la present setmana no es poden precisar amb exactitud degut a ésser setmana trencada.
Les notes que tenim de fora són quelcom descoratjadores per la
manca de negoci i notar-se cert retraïment general en els preus, per la
qual cosa ens fa pensar que la puja de la nostra plaça és quelcom artit1c1osa..
PREUS A L'ENGROS - OLIS D'OLIVA
Corent, 172.
Superior, 172'50.
Fi, 195.
Extra, 209.
Preus per 100 quUos.
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: OU pals, 5 vagons.
Port: 011 andalús, 270 bidons; 1dem. pafs, 35 bidons.
Camions: 011 pafs. 50 bidons.

OLIS DE PINYOL

(Sense envas)

eon..

VENDA I CLINIC A
l.YENCENEDORS

200 sola rs a 10 cèntims el pa m quad
lllure de despeses d'escriptura 1 plans
Despatxi Corts Catalanes, 602, 4.art. • Telèfon 2130s

Hospita1, 42 • Tel. 13651

'-

Bar Petit Miramar
casa recomanable pel seu peix

freso 1 men}arl d'encàrrec
Exquisits plats de popets com
enlloc mes de Barcelona
Gran terassa prOpla d'hivern
per a banquets 1 festes
-PASSEIG NACIONAL, 63 Barcelona.
Telèfon 19235

A.vÍs imttortant
La .Junta de la Gennandat de
Sant Antoni Abad •Ela Tru
Tomsa fa avinent qua, sl en el
termml de 8 dies de la publicació d'aquest avia no es presenta
al posseidor del num. 2.718 del
sorte11 que tinau• lloc al Casino
de l'Aliança del Pobla Nou el d11
18 de cener passat a proftt dels
vells. es donarl per caducat el
correSPonent premi.

CAMISERIES

DEU LO FEU

REBUDES LES DARRERE~R~~x~~:¡s1 ~~~~o LES TEMPORADES Dl
Ca.mlllea darrer moclel cootecctonl\des llnmlllorabtement
a.mertcà, obertes - Corbates, mitjons, cloturoos. oiJamee'l ~
DWISOI de RTan mocla.. ~ceHent assortiment de géoerea Per a
CAMISES A MIDA
Call, ao, Plaça Republlca, a
Telet. 19873
BARCELONA

Telèfon 3U422

rtJUAN

CAMISERIA

Dintarts,

<prop Rambles)

DIADA. DEI..

LA

POPULAR

Tel. lt'ZSl

B AR C E L O NA
LLIBR .E

LLIBRERIA

Gassó
A MES DELS GRANS DESCOMPTES ACOSTUMATS, REGALARA A
CADA COMPRADOR UN VAL PER A FER-SE DUES FOTOGRAFIES
COMPLETA.l'dEN T GRATUITES

Especialitats - <)amiSes a
mida - Adam 1 model RAGLAN lpateotada)
MITUES ClFE RRO »
tde garantia)

MOLT ECON01-IlCA'?

P REUS 8 ARA Tl SStM S

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més ...... 0'30
))
LLOGARIA dOll llli!UII
MODISTA s·orerell I
eo una mateixa casa. mo- casa 1 a domicili PreUI
derns o cén trlca Cioa n econOmies.
Rocafort , IM
90 ptes. Escriure a LA pral l.a
EMPRESA MASES , fact- HUMANnA'r núm 15!1 .
11ta ¡¡ratiS pensions 1 habttaclona. Rbla. Flors, 30,
VENC AUTO d'ocasJO
SENYORfTA taautm•
ler. 2a.
10 BP bOD estat I COD• cnnàgrafa
amb cooe!JIIo
dlc1ooa Immillorables
ments
ottclna doml!Wll
BORRELL, 122, 1er. 1a. Escriure a LA HUMANI- català d1 castellà.
s·orerel.l.
h abitació carrer, donolr TAT oúm 161
Escrture a LA BUMAN!.
jove únic.
TAT
oum
16:¿
MODES, conte<:clO acu.
DESIT.. O 1 o a hostes, radll de vestl ta I ab rica
dormir, balcó carrer. asc. per a senyora I oeoa
,JOVE. sabent catali t
R.oc&- castellà s'olereii per 1
Pl. Letamendi, 35, 3er. 2a. PreUB moderats..
fort. 154. pral., la
desoat:r.. magatzem o c:oSRA. SOLA, desitja sebrador. Esc LA SUW•
nyoreta, tot estar o solS
BAR MEN.JARS, lloc NJTAT núm. 205.
dormir, bany, tel. Roca- céntrlc
prop Rambles Es
fort, 3 I 6, 4rt. 2a. asc. traspassa
oer no poder
MODISTA. mitget olJ.
atendre
A. de Cabo P. clalesi falten
Mallorca.
DESITJO 1 o 2 aoúca Layrot, 124
bis. •rt. 2a. 239, er.
a tot estar. Tallers, 14,
ler.
VENC BOTIGA comesSENYOR a tot estar, ttblea amb habitació. boPLANXADORA, tall&
desitjo. Santa. Anna, 17, nes coodlctoos, per n o oflcta.la de camises d'h~
3er.
me.
Capellans, 14.
poder atendre negocl.
Escrluro LA BUMANl·
TAT num. 203
DIVERSOS
GORRISTES, taltll
ANGEL MART&. 'l'aller
XALET moocrn eapa- otlclales extemea. Entend 'eoQuadernac16 (Marttnez de la Rosa. 17. rs- 105 Jardl I borta.. a :16 en. 40.
léron 7636:1 • Barcelona) . minuts Plaça Cata.luo¡ra.
Vcno UD.ullllorablea cooSERVENT~J-uwrt!
COMPRO tota mena de dlcloos. Otrlgtr-ee a LA anys !alta. .,.....e
dos,
70.
HUMANITAT
nCun
163.
!ustaJ. embalatge, llenya,
etc. t>aot Andreu, 350 Tel. 52.913.
OFERTES
URGEIX DEPEN~.!!'J~
VIAT.JANT
planxadora de tlnw<~
s·orerelz
per a Cataiuoya ram i DEMANDES
Taploles, 46.
da tel&lts 1 ltfJoeree ae
MOSSO O COBRADOR.
punt
Amb 6ones rela- deòltja cococactó fS ann
ciona cllenteta. Escriu· 1 bones reter6oclea ~
MODISTA- Falten llll~
re a LA BUMANTTA'l crlure a LA BUMANl· ges oflelales. llofUDtaner
oO.m 160
TAT oClm 634.
83, 2oo. 4ta.

HOSTES
i PENSIONS

Purificadors domèstics
UL~N~OL
Aprovat pel Laboratori Municipal
de Barcelona

Enviant aquest cupó, més 3'60
pessetes en timbres do correus
o gir postal, us enviarem un
aparell com el que ea mostra
en el gravat, m6s dues pasti·
lles CLENSOL.
Tenim també aparells per a aplicar
a cada aixeta de Ja casa 1 aparells
per a !nstaHar a la línia general
d'aigua
Espe<:ialistes en el tractament d'algUes industrials 1 domèstiques, segons patents CLENSOL

DEL CARRER FIVELLER, 42

E

36, Soqueria, 38

AIGUA r!NA
CoYoqueu dins el recipient una pastilla de CLENSOL i submergm-lo
en el dipòsit d'a1gua (segons es mostra en el gravat>. El resultat s~rà
quinZe dies de magnifica a1gua fina
en cada alxeta. de la casa

el

Ferrer Batlles

~0011 OBT~NIR

PRISMATICS · BINOCLES - CINEMES

CASA BAGUES

El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
que pel seu tiratge li ofe,
reïxen garantia de difusi6
del seu article, sense preocupar-se de la seva ideo·
lo gia.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

APARELLS
FOTOGRAFICS

Carrer de Sant Pau, 6

4J4

BARCELON A

VIES URINARI ES

Mllutuu: t'assciQ oe ta uasteuana

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

:~

~

TOT D'OCASIO

DEFECTES SEXUALS
Metge especialista
RAMBLA CANALETES, 11, ter.

JOIES· BRILLANTS

f

DE MOBLES, PIANOS, RAUlOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DEC().
SIR, MALETES, DISCOS, etc

FARRE

RELLOTGES - OBJtCTES DE PLATA

..,

COMPRA I VENDA I CANVI

Fer les comandes per telèfon trucant al número 73256

PEL.· LICULES
PATHE BABY · MAQUINES
FONOGRAfS DE TOTES MENES DISCOS. eto.

T

MERCAT D'OCASIONS

CORTS CATALANES,

r.---------------------------~

14. ldAI:fVf!:UJNA: VIa uuetana. :1
LI NIA RAPIDA DE CRAN LUX& BARCELONA CADIZ · CANARI ES
t>ortldes setmanals ets atssaote11 a tes 1~ Efectuaran el serveJ les motonaus
aCIUrA[l DE SEVILLA• I • VILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA PALMA DE MALLORCA
SOr~ldes cada dia IUcvat tts diumenges) de Barcelona 1 Palma.. a les
111 nores per les motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» 1 • CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TAtlRAGONA. VALENCIA ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA EIVISSA
LolNIA CUMI!.HClAL AMB F'..SCALES A TOrS ELI:l PORTS UR LA MJ!:Ol·
TERRANlA NORD U AFIUCA I CANARIES. - SortlCieiJ Qulo.tenaiB de Bar•
celooa els dijous UN lA CUMERClAL BILBAO· OADIZ ·CA NARI ES. AMB
ESCALA A TOTS lll.S PONTl:l DEL NOH.D l>'I!.SPAN'i A - SortiCiea QUID·
zenatS de Bilbao els <IIJOU8 UNIA RAPIDA REOULAH ENTRE ESPANYA
t fERHI'lORIS UE LA OUINEA ESPANYOLA tFERNANOO POO)
l:klr•
tldes el din 17 de cada mes, runb escales a València Cè.diz, Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerlre o Freetowo Santa Isabel de Feroando Poo. Bata, Koao 1
Rlo Bentto pels vapors
• PLUS UL rRAa 1 •LEGAZPia
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VAL:ENCIA
6<1rtlaes ae uarcetuna el8 diUuna 1 auous. a Ulli 20 hora.
oCIU DAD DE VALENCIAa
Preu I ooberta: l 'OU pessetes Bitllota d'anada 'I tornada a preu• radulta
LI N lA REOULAH EN llt~ tsA!WELQNA
ALACAN'l
UHAN · MELU.J••A
VlLLA AUilJCEMAl:l CEUTA I VWZ.VI!aioi:!A
::sortides ae uarcemoa cada d1uruen¡¡e a tes 8 nores; d Atacant ela dtmartl,
d'Orao ela dlme<:res. d Oran <.:ap a Atacant ela dlmarts, 1 d 'Alacant cap a
Barcelona, ela dlmeerec

rat

CASA SUBIROS

Les suoscrtpclon.s a Barcelona ea cobren. sl es desitJa. per
mesos. a raó de 1"00 pesseta mes. - Amb augment setmanal
de 16 oàsrlnes de oove11a.. 1'40 pessetes - Fora da Barcelona:
Aoy, 14'00 pessetes; Semestre. 7 '50; Trimestre. •·oo. - Amb IU•
plement de 16 pà¡ln~ de novel-la. a.u¡menta. l '25 pessetoa trt·
mestre,

fill ò'fmili lru~n~ra

AVINGUDA DEL 14 D'ABRI L, 383
BARCELONA

VINS

Segueix sense cap variació el butueti d'in1ormació de preus facilitat per l'«Assoclació de MagatzemiStes de Vins de Barcelona» el qual per
re!erènCles que ens mereixen crèdit ens trobem amb una gran manca de
n egoci, encara que amb preus ferms 1 una forta resistència a vendre per
part dels vinaters, els quals creuen que a no tardar els fabricans d'alcoh ol neutre es veuran obligats a fer compres 1 la necessitat els obligarà a
oobr~,;pujar els preus.
En el mercat en general b1 ha certa desorientació en veure les prot estes que es diu que vénen de comarques vinateres de la resta de la Pcnlnsula, alguns creuen que com que entré els fabricants d'alcohols de brisa que s'han quedat de moment sense poder donar sorüda a llur mercaderia 1 els fabricants d'alcohol neutre l els vinaters, tots són negocis més
o menyS contrapuntats. ja que l'haver-hi tants interessos creats tothom
• procura ürar l'aigua al seu moll, traient-la del rec de l'altre.
Aquesta és la veritable veritat sobre el negoci 1 el problema alcohol
\1nicola actual
Si no es fa un estudi ben acurat 1 particularment factici d'aquest
problema agricola industrial 1 es mira d'anivellar la producció amb el con&WU ja sigui per mitJà de la fabricació d'alcohols ja sigui per mitjà de
nous tractat:; de comerç per a l'exportació per tal de cercar mercats nous
etc., 1 altres defectes que pateix el negoct del v1 que en cròniques anteriors ja hem exposat, serà un problema que donarà m~ feina. de la que
molts creuen, I que de no resoldre's amb cqunntm.ltat podria reportar
una forta repercussió en perjudici de l'economia. del pais.
PREUS PER GRAU I HECTOLI TRE I MERCADERIA POSADA AL CE·
LLER DEL COLLITER
P"nedès. blanc. 1'65; 1d., negre, 1'75; 1d., rosat, 1'65.
Camp de Tarragona, blanc, 185; ld., negre, 1'00; fd., rosa~ l'U.
Conca de Barbera, blanc, 1'50; rosat, 1'50.
Pnorat, negre, 2 '50.
VIlanova l la Geltrú, negre, 1 "10.
I gualada, blanc, 1'65; negre, 1'65.
Martorell, blanc, 1'80; negre, 1'83.
Ara¡ó, negre, 2'20.
Mancba, blanc, 1 '70.
MIStela, blanca, 2'90; ld., ne¡ra. J
Moscatell, 3'90.

(FINCA TORRE DEL BARO)

Quaranta. milions de pams quadrat$ de terrenys dlntre el t~
municipal de Barcelona es d ividiran en SOLARS per a la l'1nt
trucció de cases: Xalets, al comptat 1 a terminls de 10 1
20
En inaugurar aquesta. Urbanització donem com a RE GA~Ya.

•••••••••••••• .import de ..................................................

Color verd, d e primera, a 126; de segona, de 120 a 122.
Color groc. de primera, Aragó, blanc. 130.
Preus per 100 quilos.
Baixa acidesa, 130 ptes. els 100 quilos estació Barcelona.
OLIS DE LLINOSA
Cru <sense envàs), a 150.
Cuit. a 160.
Incolor, 175.
Preus per 100 quilos.

començant en ........................,

trametent pet (Oir postal-segells) pessetes ..................
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diumenge, van fent quotidianament el passeig que ja tenen assenyalat.
Els blats f:egueixen fluiXos 1 an1b poques tramaccions, 1 dit això, ja
b auriem acomplert amb la nostra misSió d'informadors setmanals o quotidians. Mes aquesta setmana. hi ha hagut una nota. sensacional degut
a un article que el Eenyor Alvar de Figueroa <ex-comte de Romanones>
ba publicat 1 que la. premsa en gene.al n'ba parlat en la secció telegràfica. Hem de fer constar <modèstia. a.' part) que igual que s'ha fet esment a l'article de referència, ja fa. unes tres setmanes que a la impressió
d el Mercat de Llotja de LA HUMANITAT, vàrem fer constar que l'assumpte dels blats «podia pQfar-hi remei la sequ!a, mes no els polítiCS»
1 com és molt natural referint-nos als politics de dreta i centre que són
els que ara ens desgovernen.
El senyor Alvar de Figueroa venia a dir-nos igual, però, canviant les frases. Deia: que «en el asunto del trigo podràn màs las nubes que
el Estada».
El senyor Figueroa, polític astut i hàbil, comprèn la perfecció que les
p etxadcs dels governants actuals .són les mateixes dels governs de la. monarquia. que ell pr esidia, la .tesi del qual era la de «dar tlempo al tiempo l el tiempo lo resuelve».
En qualitat de farines hi ha molt encalmament. Ara que. degut als
rumors que corren sobre la sequedat. els quals creiem prematurs, sembla
que els preus tenen tendència al sosteniment.
Les despulles, sostingudes 1 es nat.'\ certa falta d'existències, la qual
cosa fa que els preus continuïn ferms.
El moresc amb poc negoci 1 amb sosteniment; tant l'exòtic com el del
pafs. Ordis i civades bastant sostinguts i amb fermesa degut que es creu
que Ja propera collita. no serà molt sobrera. Repetim que és prematur
pronosticar d'aquesta manera. El que passa és que com que només es comprava per al consum momentani 1 els preus són raonables, fa que es compri quelcom més per si la collita no fos molt bona, que com és natural,
en cas de venir un cas d aquests, els preus remuntarien.
Els arrossos, sostinguts i amb demanadissa i les lleguminoses solam ent sostingudes.
En general, degut que aquesta setmana ha estat trencada per la meltat, les transaccions han estat escasses i les variacions nuHes o gairebé
JluHes.

DE

ca"er ••..............•....•••,

n1lm . •••••••••• població ••••••••••••••••••.••••••••• es subscriu a

:Manoc .....................
~
.Mexicans ...................
•lf>
tU.
~1 bl
Sl!
Pa tous .......................
tO 6(¡
bl.
62
Roja ...... ...... .... ..........
st.
Bauc .........................
'6.>
18J
Vlnaroc. negra ............
Sll
:SSbU
Preus en otes els 100 quUoe
Pn•us et r:J'ls eU! 42 QUilos
El mercat de grans aquesta setmana ha seguit amb la. mateixa tessitura de la. setmana passada_ degut tal com fèiem notar a la impressió del
diumenge passat, la multitud de festes de tota. classe en què es va acos1
tumant aquest desgraciat pafs, que sl va seguint aquest r itme semblarà ¡
q ue els desvagats són els únics que treballen, ja. que aquests, excepte el '
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Cupó especial per a les ledores de lA HUMANITAT

6

.o

Amb suplement de 16
_,'\'Illes noveHa. ..........

¡{etalleu aquest cupó i trameteu-lo, ~vui mateix,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda 14 d'Abril, 418

ALFALS

u................

.J

~

~

28
2i

Of:o.,,

ARROSSOS
••••••••••••••• , •••••

re.~g~r~ ·:.::::::::::::::::::: I ~
gz l 20~
111 64.

Quartes .......... ...........

Meuut!! pnms ............ 115 64.1 111
Segonet .... .................
1/ u
18
Sego ........ .................
111
1a so
Preus en rals Ja Quartera de 70 litres

BLATS
Arn¡o ......... ,. ...... -....
:>tJ
Cru;lella .....................
~
Eztrcruadura (corrent)
.,.,
tdcm
(crul~terl
511
Man~:na ,....................
50
Navarra .....................
5I;
Pcocdes ........ ........... ..
Urgell ........................
~
Pr~u!l co otes els 100 QUilos.
Boll!lld

PREUS

No deixeu de comprar el n úmero de la present setmana . Conté el següent sumari: Portada amb dos magnifics figurins a color. - In!ormacló gràfica de la. notable cantatriu, senyoreta MBrían Anderson. - La dansa: poesia, esport 1 bellesa, per Graciela.. - Matinal, per Francesc Alós. - Reportatge illustrat, ((L'cplleg de la Neu», per Maria del Ca rme Nicol&:u. - Intima. per Pletat Fabm. - Labors attistlques. - 14 d'abril!, per B. B. - Dos
cupons per a prendre part al nostre concurs d'endevinació. - Maria T. Vernet, •guanyadora. del Premi Creixells. Fotografia de 18.
guanyadora dedicada a. LA DONA CATALANA. - Flames rogenques. per Marina de Castarlenas. - Brusa brodada estil H ongria. - El Noiet dels Camins, per J osep Maria Folch 1 Torres. Cuina Cat.llana. - Planys, per Fada Rosa. - Pàgina de Cinematograna. - Consultori Femen!. - Modes, Bellesa. Labors. - Entre Nosaltres (preguntes I respostes). Regles de Societat, per Margarida. J ordà. - Notes de Redacció. - 26 figurins de bell1sslms 1
elegants ,·esfits de primavera. de fàcil 1 pràctica confeccló. Quatre pàgines de dibuixos per a. labors 1 brodats. - Quatre pàgines de la noveHa «Temptació de Dona» l setze pàgines de Ja.
novella cSírenu, per Carolina Invernlzio.
<Suplement) .
LA DONA CATALANA és la revista de modes 1 la llar que
no ha de mancar a cap casa. La primera i única escrita en català
Compreu-la!
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Línies regulars de grans vapors per a!s destins
que es detallen
B!:ltVEl HAPUJ t;N l'H.II: BAI:tl:ELUNA 1 BlLBAO
SOrtides tots ela DIMECRES a la n it cap a Valéocla. Atacant..t.l&taaa
Sev1Ua. VIgo, Vlllnl(arcto. CoruDYil. Muset. Santander 1 Bilbao.
Atte1 nant-68 les escates de:
larraauu& ceut.a I Huelva cnaa duee aetmanea
Sant Carlee t Ferrat cada duea setmaoee
SER~ CORRENT ENTltB BARCELQ~A 1 BnBAO
caaa auee setmanes.
SorUdea ea DIVENDRE!4 a la DJ~, cap & Tarra¡ooa, ~:>all' Carles 1
Vloaroç. Valtncla.. Cullera. AJacnot. Cuna¡eoa.. Aaulla.a Almerl.&, MeUlla. Motru. t.saJa&a. Ceuta, Càdlz SevUia.. Buetva, Vl¡¡o, Marm, Vl·
Uaa~aeela, f'eiTOl. (.;().n¡ora. Avtles Musel. Snot.aoder. Bllbao 1 PaaaJee
BEli VEl E.N UtiO UA.IiCEl..O:>;A. SETS 1 MAR::iElJ.A
Sortldee QUIDZ8llaJa eus :UJoua cap a Séte 1 Maracl.la
Servel QUIDUDAI cap a OENOVA
La euren es rep ri Tlo¡tado de ta OomP&UYla, Moll del Ret)aa
I'el61on lS~
·

-o--S~VEl

RAPW CAP AL BRASIL-PLATA
per moto-l.rallaatlaDttca correus espan¡rola
&ruaee tuea cada lll cuee
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO I BUENOS AIRES sortlrt. el di& 30
c1'abrll del 19~, la magnfflca motonau

«CABO SAN ANTONIO»
[A

Que a.c1metra passatgera 1 mercaderte.
la 'l'eWA del dla de IOrtldAJ...al tlllilado nmn
c1el MoU c1a Balean. T8lU011 18•1•
VU LA.IBTANA. 1
TELEP'ON 220G'J
Oonst¡natar'U:

ct.rrep 61 rep Una

Fill de Ròmul Bosch, S. e n C.
VU LAlnANA. 'I

TELI!!l''ON :tl067
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«-Y aobre todo, sef\ora, pldamos

11 cru~lttcado que nos dejen aplioa r
la pena de muerte a estos republ 1-

canotes.l>

A

(De «La Tierra».)

ccLAS SIETE PALABRAS

-1 Farsantes, amb ici· 'lOs, feriante s,
déspotas, lntranslgentes, acomodati·

clos, pedantesl ... >l
(Dc «La Libertad».)

té el
diaris
i ofe,

~ifusi6

pre.

ideo·

fAT

((VIE RN ES SA NTO
El arrepent lmlento y la desesperaalón de la Ceda.»
(De «El Liberal».)

T emes diver3os ocupen ahir l'atenció de la Prernsa. Aquests dies de
«set mana santa» han estat de calma politica, el curs de la qual sembla haver entrat en un compds d'espera. No existeix un tema de prou
irnportància en el moment actual
per centrar l'atenció de la Premsa
catalana ni espanyola.

sobre

les esquerres
catalanes

o

3

La Música
*

EL MESTRE KLEMPERER
Després dels seus dos brillants concerts a l'Associació de Música Da Camera, amb l'Orquestra Pau Casals,
el mestre Otto Klemperer ha embarcat a Gibraltar, en el vapor «Rex»,
per a reintegrar-se a l'Orquestra Filharmònica de Filadèlfia, després del
breu parèntesi obert per la seva actuació a Milà <T eatre de la Scala,
audició de les nou simforues de BeePolitica, el setmanari de la «lz:- thoven) 1 a Barcelona <Associació de
quierda Republicana», que es pu- Música da Carnera).

«Allò» de novembre Per què el ministre
ha passat per no Diego Hidalgo sorti
tornar
de Guerra
Diu La Libertad, de Madrid, en
un interessant editorial polític:

«Después del blenJo derechista,
blica a .Madrid, dóna unes dades
aunque se unan los que han presudel major interès en relació amb
EL CONCERT DE L'ORFEO
GRACIENC
mido de personajes, ¿pueden lnfunl'actuació del senyor Dlego Hidaldir a sus antigues electores la fe
Dels elements que prendran part
go al seu pas pe Mint&terl de la
perdida? ¿Es que un burgo podrido
en el festival que, amb motiu de la
Guerra.
L'ex-conseller de Governació de cualqulera puede votar a un GU RoReproduïm la interessant in/or- Festa del Llibre, es celebrarà a l'Orl a Generalitat, Josep Terradellu, bles porque vaya del brazo con D.
mació:
feò Graclenc el proper dia de Sant
h a jet a un periodista de El Dllu- Antonio
Goicoechea, según lo votó
«La actuación ministerial del señor Jordi, a les deu de la rut, cal destavio unes declaracions C!'interès $o- cuando creia al Sr. Gil Rebles ene- Hldalgo, salvo su Iniciativa para de- car l'arpista Rosa Balcells, la qual
bre
el que és el seu punt de vf.sta migo lrreduclble del nuevo régimen? rribar el palaclo de Buenavista Y la tindrà la gentilesa d 'acompanyar
q
uant a l'activitat de les esquerres Pues, ¿y al Sr. Martinez de Velas- de crear una divislón ràpida moto- amb l'arpa algunes cançons de Wea
Catalunya.
co?
rlzada, dnspiraclón de su insigne ber, Alfonso 1 Lamote de Grignon,
«Aquello de Novlembre pasó para jefe», quedó reduclda a «enmendar Y les quals seran cantades per la secp Reproduïm a continuació alguns
ardgrajs de l'interviu de Terra- no volver. Les consta a las dere- a no cometer los errores e lnjustl- ció de senyoretes de la massa coral,
deiles:
chas. De ah1 s u miedo a que sobre-¡ clas» que según él, se cometleron ensems que la cooperació dels dis«
solamente puedo decirles que venga la disoluclón de Cortes. De en loS p~eros años de la República. tingits blbliòflcs senyors Ramon Misoy-Yo
partidario de la fusión de los hi 1 te
1
1 1
p6 Ito
partidos de lzqulerda,~rlncipalmente a e
mor a vo ver a pasar es a
Consecuente con su pro s , pre- quel 1 Planas, David Ferrer i Josep
......
factura a los plutócratas que finan- sentó a las Cortes un proyecto de CalmeU, ultra el president de l'entide aquellos
han do Y e,....n se- ciaron aquel negocio, a cuyo térmlno ley llamado a resolver «el problema tat, senyor Damià. Capellera, els quals
parados màsquepor
procedlmiento de
la d t
ió d toda 1
a et uación que por puntes ideológicos. estaba
es ruec n e
s as de los cancelados», problema que a- ver::<>r:m sobre temes relacionats amb
Pero serià. un error pensar que este esencias republlcanas. Por mucho fectaba a runas docenas de brillan- l'acte.
deseo de confuslón, que por otra pa.rte que dlgan hoy, por ejemplo, contra tes mllltares ascendides por un réELS BA LLETS RU SSOS AL
cre0 lo slenten as1 todas las lzquler- la R eforma agrana, ¿qué latifundis- gimen ilegal y sln llenar los requiLICEU
d as, se reallzase sin que antes cada ta volverà. a vaclar su cartera con sitos formales, exigides por las leRegna gran entusiasme davant la
componente de esta fuslón no tuvle- fines electorales? Y aunque se des- yes»
proxtmitat de la temporada de Prise un pensamiento blen deflnido de gañiten urdlendo «antis» .Para mover
r,OO mérites contraidos para otor- mavera,
amb l'actuació d'aquesta cès u futura actuaclón, como también el fondos, ¿quién ha de hacerles caso, gar estos empleos, dcblan ser revlaieance de la ideologia por la que ya que hoy, casi al térmlno del ble- sados y si existian y se comproba- lebre Companyia, que eons t 1 tuelx
sempre
la
nota més destacada de la
ésta ha de reallzarse.
nio conservador, tlenen màs brios ban debfan ser reconocldos y apre-¿ ... ?
que nunca las fuerzas izquierdistas? clados «a tenor de dlsposlcloncs ade- csaison».
Es Ja públic que aquesta falange
-Es menester, por encima de todo,
El fracaso derechista no puede ser cuadaS y de legalldad lndlscutit;!ll
tener la slnceridad y valentia de màs absoluto. Sus Cortes agravaron para la posible confirmaclón en to- d'artistes Incomparables, un cop fia.f rentar todas las posiciones, aun.- todos los proble~nas naclonales que dos sus efectos de la recompensa nida aquesta temporada no podran
que muchas de elias en algunos mo- habian prometido liquidar. Y ¿a qué concedida, en los casos en que ella tornar a actuar davant del nostre
públic almenys fins l'any 1938, per
m entos a alguien puedan parecerle prohombre republlcano, a qué part!- r esultara justa».
im popuiares.
do lzqulerdista del réglmen consiAsi dec!a la exposición del pro- tenir signats compromisos fins aquella
data, de manera que pot qua-¿ ... ?
guler.o~ destru.ir? Aquellos cuyo ex- yecto de Iey, que pretendla «hacer
Es necesario que la futura actua- term1rno se brmdó a los flnanclado- renacer la satisfacclón Interior en lificar-se la temporada de comtat.
L'actual empresari del nostre pdción de las lzquierdas no calga en res electorales tienen h oy màs arral- numerosos jefes y oficiales de lo
un peligro que, a no tardar, creo go que nunca. Y se ha dado al lz- màs florido del Ejérclto» que ascen- mer teatre lirtc, senyor Joan MesLres
yo r esultaria funesto para las mismas. quierdlsmo unas banderas de lucha, dió la Dictadura, «por un procedl- Calvet, ha tingut veritable interès
Es innegable que en Cataluila exlste cuyo valor presumen demasiado bien, miento que la República no podia de tancar amb clau d'm: l'any teauna emoclón izquierdlsta que harà. sobradamente bien, los que querlan considerar legal», y a los que no tral del Liceu, 1 demostrar, una veposible el triunfo; pero si es innega- seguir encima de un pals de mudos. t se causó otro perjuiclo que colocar- gada més, després de la triomfal
bl e que està emoción y sentimentalisPor eso, en el fondo del problema I los al final de sus respectlvas esca- temporada d'hlvern, que restarà. gram o de nuestro pueblo es una prue- político donde bullen las derechas las sln perder su empleo, aunque vada en els annals de la htsLoria del
b a màs de su temperamento politico, buscando con desesperaclón la tabla sin mejorar de puesto, hasta que nostre gloriós Gran Teatre tota la
n o h a de esperarse todo de estas cua- salvadora, no hay slno miedo. Mledo les corespondlera el ascenso. como seva activitat i zel en donar fi a la
lidades. Por esto es necesarlo que los a una derrota electoral decisiva, pese 1 sl lo hubieran obtenido por su pro- seva gestió enfront de l'empresa 1
dirigentcs de nuestra politlca sepan a los duros y colchones que se lo- pia antlgüedad.
direcció del Liceu.
encauzar estos sentlmientos hacia grase arrojar a la balanza. Mlcdo al
La temporada de Primavera s'IEsta ley rué sancionada por el
u na obra de responsabilldad. El sen- triunfo colosal de las lzqulerdas, cu- Congreso, pero devuelta sln promul- naugurarà el pròxim dia 4. Es posati mlento, como única cualldad del po- yo entusiasmo es ahora. ma.yor que gar con e1 correspondlente mensa- ran en escena obres de la importànlitico, lleva forzosamente al desas- nunca. Mledo a que sl no plantean je de la Presldencla de la Repúbll- cia artlstlca, l predilectes del nostre
tre y desgraclado del que basa su estas Cortes moribundas la reforma ca por razones tan atlnadas y c:e públic. com «Les sylphides», «Els
p :nsamiento
creyendo excesivamente de la Constitución, nlngún otro Par- ta~ta fuerza
que merecle- presagis» i l'estrena, darrer gran èen la emoción produclda por hechos lamentO' derechlsta pueda ya plan- ron la expresajurldlca
aprobaclón del pre- xit d'aquesta companyia, titulada «Le
sentlmentales.
tearla. Miedo, en ftn, a que llegue sldente de Jas Cortes y e' 1 jefe bai».
Prova de l'entusiasme desvetllat és
-¿ ... ?
la hora de la justicia que se vislum- del Goblerno.
Seria otro pellgro el no poder con- bra en el horlzonte...
¿Tendria el señor Hldalgo h·~-···a que l'abonament per a aquestes dot-trolar
de una manera absoluta la fuConvlene decir estas verdades, tan participación, siquiera Inspiradora ze funcions a aquestes hores ja sut ura campaf'ia de propaganda politi- claras, tan notorlas,
a .fln de que vea en el proyecto de ley presentado a pera el dels bons temps del Liceu
ca. Es Indispensable que c::llen los de- el derechismo que se le ha conocido. las cortes por el dlputado rad~ca! i h1 figura. el «tot» Barcelona.
magogos, porque sus palabras, en vez sus alharacas, su despreocupaclón por Huesca en las Constituyentes,
d e enaltecer Y hacer sentir la pure- fingida por las consecuencles de abogado del señor
March y dlpu';aza de unos ldeales, no hacen màs otras elecciones,
no son slno artlma- do por ceuta en las actuales Cortes?
que desvirtuaries Y corromperlos. Da- fias con que
disimular
el
susto.
Ah1
se
referia
a
la
situa.ción
d a la sltuaclón polltlca de lzqulerda remendan a ese temerón de los sal-' de los retirados por la ley mllltn
n o pueden ser éstos ellm!nados, por lo netes que t!emblan despa.vorldos. y a las normas modificatlvas Aza.fia
de la
Taquígraf comercial, periodista o
menos que sean controlades eficlente- mientras habla de comerse los niños situac!ón de reserva.
parlamentari, català o poliglota! No
mente para evitar el encontrarnos en- crudos.
Corrió este proyecto la misma. perdeu més temps! Aneu de dret a la
v ueltos màs adelante en el màs granLas derechas estàn persuadidas, suerte que el de los empleados. Fué màxima facilitat.. solvència 1 econode de los confusionismes.
como nosotros, de que ha ~ado su sancionado como ley nor 1:-s Cvr- mia. Demaneu e1 prospecte de franc
=~0?creo que debemos sltuarnos hora. Y tlenen la conviccl n de que. tes y devuelta tamblén sl.:.1 pr.Jmul· dels mètodes especials del Liceu
hagan lo que hagan, la primera ve-.& gar. ¡Triste destino de las enrolen- Dalmau. Ca rrer València, 245. Barcon
sinceridad respecto al con- que afronten a las lzqulerdas un!- das a una obra republlcana, de la celona. Telèfon 78352.
eeptotoda
de nacionallsmo que las lzquier- das, van a padecer una derrota tan que no se puede hacer èesapare.::er
d as han
de tener. Hay que terminar
para slempre,
y con una. actitud dià- grande como aque lla d e1 12 d e "'br 11· lo esencial Y sólo «PI": ba d ur n~- r l.\
Por tanto, sus maniobras, sus an- fachada» se conslgue!
f ana.,
à
Justificaban la detenninacll.>n de
a pocoeste estado an rquico que poco danzas, sus fanfarronerlas, no son.
LES SARDANES
iba lnfUtràndose dentro de las en resumen, slno miedo, un mit:do ser devuelta para nueva. dellben\clón
lzqulerdas catalanas.
cerval, insuperable ... »
razones tan de peso tomo que re"- ¿· .. ?
' tiflcaba normas tem das por :;uhst"n- L'aniversari del Foment de
-Respeto y admiro a todos aqueclales de nuestra legislación; de:;nallos catalanes que eren honradamente
turallzaba la ley que suprimtó el
la Sardana
que
Cataluña
solamente
puede
reenorme
sobrante de personal en tos
el problema
de su libertad
Amb motiu de complir-se aquest
das las esca_Ias de los. institut<:.s
solver
u propla
lndependencla,
y, comocon
es
b .at.r1ógico, éstos, llevados por su patriomados; podia produm.r un que ra · 0 mes el XIVè., aniversari de la funt ismo. nu'litan el' partldos extremismoral de consecuencias incalcuia- dació del ccFoment de la Sardana de
Així, com sona. La petició la ja bles; ·m t r od uca
i modlflcaclones en Barcelona» aquest organitza divert as dentro del •nacionallsmo. Pero
aquesta
vegada
Informac lonhes la Iey de Presupuestos; creaba un sos actes, d'entre els quals sobresurt
nunca hemos dc olvidar que muchas
amb un article aue
merei>l; e1s a- fuerte mot1vo para pusible ""Umer~to
Veces n úcleos lmportantes de esta
•
. un concert de sardanes i música per
nors de la reproducció:
tendencla nacionalista no quieren rede gravà menes en 1a Haclendo pu- a cobla que tindrà. lloc el dia 22,
conocer principies politicos que para
«Hemos seguido de cerca, a través bllca., y era. en fln, mnecc>sar!:'\ por- (diada de Pasqua), a les sis de la
1as izqulerdas son también puntes bà- del órgano de los comunlstas fran- que las clrcustanclas pueden pcr- tarda, al seu estatge social del carslcos de su propia existencla. De estos ceses -«L'Humanité»-, lo. pomposa. mitir en cualquier momento la uti rer del Pi, 11, Interior. La Cobla
naclonalistas nos pueden separar mu- Conferencia europea que en pro de lizaclón eventual del deber, experler.- Bar celona Albert Mart! tindrà cura
chas cosas; pero hemos de reconocer- las vlctirnas del fasclsmo y, singular- cia, espú·itu militar Y patrlotl.smo de de l'execució de les obres de l'escollit
programa. L'entrada serà gratuYta
les una honostidad política y una mente, del supuesto fascismo espa- los retirades.
nobleza de procedimlentes.
ñol.
Al amparo de esta ley L-!'lle.r 111 per a tothom.
El dimarts, dia 23 (dida de Sant
-¿ ... ?
Seria ya bastante para juzgar con vuelto al Ejército los retirades Pv~
-No. Seria grave error que los na- a.cierto de lo que ha sldo esc cón- la ley Azaña. De hecho quednba Jordi) «Dla del llibre» mati, tarda i
nit
posarà. a la Plaça de Catalunya
clonaUstas de lzqulcrd.a permitiesen clave celebrado en Paris durante los ésta derogada. ¿Era esto lo que se
una parada de llibres on a més de
les edicions que es refereixen a lite}Wa~ ~~z a~~;ll~~ !f!~~~nq~~ P~c! ~!~u1~c!j~v:ln~~~~ J~eu;lg~rs~~= pretendia.?
• • •
ratura sardanistlca amb que compta
pugnan por una polltlca irresponsa- paña -hemos menclonado a «Le PoEl señor HJdalgo opina que el hi
haurà també un lot de totes les
ble que creo equivocada, no solamente pulaire», órgano de los soclalistas- presupuesto del mmisterlo de lo.
pam las lzquierdas, slno para Cata- se ha creido en el caso de los dis- Guerra crecerà cada año en una edicions referents a la Sardana que
luña. La dignldad de estos elemcntes cursos prommclados, y eso que entre suma respetable sl no se ¡..me fre- s'han publicat fins avui, aixi com
deber!a decirles que no es posible los oradores flguraron dos dlputados no y coto a dos dlsposiclones le- també partitures de sardanes per a
hacer su politlca. amparados por el sociallstas españoles: Margarita Nel- gales, cuyas consecuenclas han sido piano.
A les deu de la nit del mateix dia
prestigio y la fuerza de unos part!- ken y Alvarez del Vayo. ¡Cómo ha- pródlgas en despilfarros; l.. .a C:e 1as
dos cuya ideologia esté blen definida. bràn sido ellos y qué Ilnalldades se cuales es la ley de Retires del s nor 23, a la Plaça de la República, hi
haurà una tradicional ballada de
No es poslble tampoco continuar perseguilianl Pero sl «esO>> puede ser Azaim.
a càrrec de la Cobla. Baraquel juego, que aunque no sé si era suficiente al efecto de despreclar los
No se ha hecho cargo el sef'ior sardanes
celona
(Oficial de la Generalitat).
una lngenuidad o una vileza, pero ex abruptes y las infamias alli ex- Hidalgo de que los retlrados cobran
que consistia, por ejet?plo, en vota_r pelidas, a nosotros, como espaiioles, por el ministerio de Hacienda
no
Per a avui, diumenge, a la tarda,
el Estatuto de Cataluno. Y al dia Sl- nos incumbe un papel que ya va slen- por el de Guerra, lo cual no ;:s un l'Agrupació Sardanista de Sant Gerguiente combatirlo; en criticar Y do hora que ejercltemos a la faz del simple transporte de clfras, porque vasl celebrarà una audició de sarapoyar a muchCJl! de aquellos que mundo, a.unque no sea. màs que co- la medlda, lejos de gravar al Tesoro. d:mes que tindrà lloc a la plaça de
compat!an la Republlca. Y sus Gobler- ~ mo muestra de la dlgnldad colectm~o le beneficia en 650 millones, dlfe- la Bonanova a carrec de la cobla
cargos de éstos sl se los ofrecfan.»
de este pacientlsimo pueblo y de que, rencia entre lo que cobra.rian los re- Popular.
en lo sucesivo, no podrà. reallzarse tirados de seguir normalmente 'IU
- Avui, diumenge ,a la tarda, l'AI
lmpunemente una campaña de dt:a- carrera y lo que cobran hasta que grupacló de Sant Gervasi celebrarà
mación en el extranjero: el de regu- muera el último de ellos.
una ballada de sardanes a càrrec de
US lar la pérdlda de la ~aclonalidad pa- Ademàs, no se concedió et J al- la Cobla Popular.
ra aquellos compatnotas que, a to- guno, después de terminado el plaz:>
-El pròxim dia 23, diada de Sant
de concesión, màs que en los empleos Jordi Patró de Catalunya, tindran
En la mesura de les nostres ....,..8 _ das luces, sean unos lndeseables.
sibilitats hem hagut de rejerir:.;os
El que cua tro desharrapados sai- en que habla exc~entes ... , ¡::ero de ~!:: leJad~l!r n1i.l !~~~r~~· l!
al tema de sempre. El Diluvio gan por esas fronteras de Dlos lan- ~ los Cuerpos a extmgurr.
Penya st. Jordi, una ballada de Sard'ahir s'hi rejeretx també, en ur¡ zando calumnlas Y profiriendo blas• • •
danes per les cobles Popular, i Prineditorial que subscrivim, t repro- femia.S condtra la PatriaE a n::!gun
Encontramos razonables sl el se- clpal de Llobregat.
duïm a continuació:
.
pals le pue e preocupar. s ac qu~ ñor Hidalgo no tuvo arté ni parte
- A dos quarts de dotze del maU
«Antes de producrrse la última cri- que sufren designadamente nmcha... en este proyecto de ley c¡ue fnera a la plaça de Sant Joan de Gràcia,
sls polltlca Y de formarse el Gobler- naclones. Lo Intolerable es que un muy de su agrado.
•
organitzades pel Grup Sardanista
no que actualmente rige los destines dia Y otro, semanas Y meses, perso- I De ser as!, nos vamos f;Xpllcar.r\n del Casal dels Lluisos, 1 pels Amics
de nuestro pals, habia prometldo el nas que debleran tener al~ sol- por qué el señor Hidalgo fué lan- de la Sardana de Gràcia. Execució a
seiior
ministroradical-cedista
dc la Gober- entreguen
vencia SOCial
Y en paíssln
extrano,
se zado
mlnisterlo
de_la_Guerra
càrrec
de_la""'"'Cobla
Empòrium.
naciónVaquero,
del Gablnete
alegremente,
responsa__ _del
__
____
__,_"_ _ _
..,......,_
___
_ _ _ __ 10;!!1
fellzmente pasado a la Historia, so- billdad alguna. al deporte de injulucionar el problema de los presos rlar, y exponer al Iudlbrio de los degubernatlvos.
màs a su Patria, para darse el gusTenemos la vaga idea hasta de que tazo de leer en 1-;ngua ~xótica: «El
afirmó en unas declaraclones edita- ex ministro espanol senor Tal, da
das por los perlódioos que para el cuenta de tales o cuales crueldadeS».
14 de abril no quedaria en las càr- Es vejatorlo para quien lo soporta y
celes españolas un solo detenldo, que enervante _para la gran masa ciudano estuviera sometido a proceso.
dana que contempla la distm!a maPero, ha llegado la fecha de la glo- nera de comportarse aquilos subditos
riosa proclamaclón de la República de todos los pueblos del globo. &"to
española, han pasado va.rlos d1as des- sin contar con lo incompre.nsible que
de el que dedicamos a. conmemorar resultaria ¡>or nuestras latltu~es que
el fausto aconteclmicnto, y los pre- una colecc1ón de la fauna mternasos gubernatlvos siguen esperando cional vlnlera a servirse de la hosen vano la libertad que se les pro- pitalJdad espat'lola como plataforma
metió y no se les da.
para sus dlcterlos paslonales y poli¿Por qué el Sr. Portela, que es tlcos.
.
hombre de abolengo, si no repubULas estridenc1as separatlstas catacano, muy liberal, no abunda en el lanas, que culminaren en 1905 con
mlsmo criterlo que el Sr. Vaquero y los sucesos del «Cu-cut», dleron oriabre las càrceles que su colega ofre- gen a la Uey Uamada de Jurlsdicciocló dejar vacuas de huéspedes que nes, sostenlda mucbo tlempo por la
no hayan cometldo ningún delito?
.fuerza de los aconteclmlentos, aunEl ministro actUal de la Goberna- que se callflcara de aparato ortopéción conoce Catalulia y sabe que en dico. ¿Por qué no subvenir ahora a
la Celular de Barcelona hay aloja- una evidente neces1dad Jurldica con
dos, en estos momentos, tres y has- la habllitación de otra norma. legal
ta cuatro lnqulllnos en cada celda, para los indeseables, comprendtendo
en celdas que para un solo habitan- en ellos a los que, aprovechàndose
te resultan yo. asfixiadoras.
del triunfo de sus !ugas a pafs amiEn estas condiciones de haclna- go, no vacilan en acumular las màs
miento se encuentran recluidos indi- horrendas invectlvas contra las autovlduos que no han becho nada sólo ridades y las Instituciones espa!lolas?
por tener antecedentes, y que 'caye- Ya. que su propia estimaclón no l~s
ron en las redadas que en visperas lnduzca a respetar el suelo extrano
del 6 de obtubre efectuaron los liti.· n1 el buen nombre de su Patria, que
ADVOCAT
buesos de Badia.
ésta se encargue de demostraries que
¿Habrà necesldad de añadir, para son indignes de continuar ílguranRosselló,
253,
tercer,
Primera.
- Con:...n... mati, 10 a 12; tarda, 5 a 7
acabar , que lo que se pide es de do, con toc1as su.s consecucnclas, cojusttcta, como dlcen los casuisticos?J mo hljos de Espaúa.J

Autonomia.·i ~H~[entralitlari~
El Decret del Govern de la República reintegrant a l'Administració
de la Generalitat bona part dels ser.
vels que el Govern anterior havia
Incorporat a l'Administració Central.
ha alarmat les dretes e3panyoles que
tenien totes les seves esperances vinculades en el o:consumatum est» amb
què varen rebre el manifest que el
Govern de Catalunya va publicar el
6 d'octubre. L'alarma de les dretes
é3 excessiva; 1 una vegada més prova que les dretes espanyoles no són
conservadores. Aquest Decret no podia reintegrar ni reintegra l'autonomia a Catalunya.. Mentre la llei
del 2 de gener passat estigui vigent,
Catalunya no tindrà autonomia, per
bé que la Generalitat tingui tots els
serveis traspassats en compliment
del que disposa l'artlc1e addicional
de l'Estatut.
Es molt freqi.lent oir parlar d'«autonomiaJ i voler dir simplement
«descentralització». Tota autonomia
és una forma de descentralitzac-ió,
perè no tota descentralltzació és autonomia. Les condicions essencials
de l'autonomia, tal 1 com la defineixen els preceptes de la Constitució
de la República, 1 també, objectivament, segons els autors de major
prestigi en Dret politlc i administratiu, són la facultat de legi8Jar 1
l'absència de tota direcció subordinada, polltlcament o administrativa,
o. un poder que no neix de la mateixa collectlvltat autònoma. L'autonomia 4bo és perfecta sl no parteix de
l'autodeterminació en el moment
constituent; per això els diputats
catalans vàrem lluitar tant perquè
les Constituents reconegues.<;ln aques..
ta autodeterminació 1 l'Estatut diu:
«Catalunya es constitueix en regió
autònoma dintre l'Estat espanyol ... »
(article primer).
L'autonomia dita «administrativa»
no és més que una descentralització
de segon o tercer grau, puix que
implica que les normes 1 ordenances de la mateixa administr ació provenen d'una jerarquia superior central, que les dicta per ella mateixa
o les encomana, per delegació, a
una autor itat que 11 està subordinada. Res no té a veure amb l'autonomia la pluralitat, la diversitat
d'organització que el Poder central
vulgui donar a cada «provincia»,
perquè sl és el Poder central qui
atorga r eservant-se la competència
legislativa 1 la facultat de nomenar
el gestor administratiu, tant se val
que a cada ciutat s'organitzi de
faisó diferent; el règim serà d'un
centralisme extremat, com extre:nat
és el centralisme federal sl és el Po-

der federal qui divideiX 1 distribueix
els territoris als Estats-membres.
L'autonomia neix d'una Constitució o Estatut (lleis rígides) 1 no admet més rect1ficaclons que les previstes en la. mateixa llei constitucional de la coHectivltat autònoma. La
descentralització pot néixer per Decret <com l'antiga Mancomurutat d e
Catalunya, que era una modesta descentralltzacló) 1 fins 1 tot per una
ordenança de l'Administració central; ad:net alxi tota mena de rec·
tlticactons per via administrativa..
El mln1m d'autonomia és aquell
que condiciona el nomenament del
Poder executiu a l'aprovació per una
coHectivitat superior de la d86lgna.ció feta per la coliectlvitat autònoma. Nomenament 1 designació tenen
diferent abast 1 no són una mateixa
cosa. El Poder executiu o un mlnbtre nomena els professors, els directors, en algunes institucions; però,
si la llei ho estableix, no pot noma,.
nar""le més que a aquell designat pel
Tribunal d'Oposicions o uns deia
proposats pel Claustre. Doncs bé, en'
una coHectlvltat autònoma, el ffi{.
nlm d'autonomia r espon a un minJm
de competència legislativa en el règim de la seva ad.minlstracló i a la
facultat de designar el Poder executiu si el nomenament correspon a
un Poder superior. Sl aquest poder
superior pot lliurement nomenar el
«geston, l'executor , no hi ha autonomia, per bé que hi pugui havel'
descen trall tzacló.
A l'hora present, Catalunya no
viu en règim d'autonomia. Ni tan
sols té una autonomia diferent de
la que l'Estatut va establir; perquè
poguéssim dir, parlant en termes
d'exactitud científica 1 jurldica. que
estem en una autonomia minlmltzada per la llei del 2 de gener, aquesta almenys hauria d'haver reconegut el dret de designar el Poder executiu a una representació legal de
Catalunya.
Vol dir autonomia regir-se per $l
mateix. A Catalunya. la reg"eixen des
de fora 1 el Decret reintegrant a
l'Administració de la Generalitat alguns serveis traspassats a conseqi.lèncla de l'E';tatut, ve a amplJficar
el règim de ccdesconcentracló» en el
qual vivim des del gener passat; el
règim d'<capodera.ts» és tma forma
de centralitzar la direcció. Però ee
veu que les dretes espanyoles no en
tenen prou: volen la concentració
central de tots els serveis i la uniformitat de tot allò que els segles
1 el Poder absolut no han pogut encara uniformar.
ANTONI M.• SBERT
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I
ceOE ESTOS DIAS
Estoy encantada con
tantas flestas.
El da la izqulerda.- Pero, ¿no es·
tamos on una República laica?
El pollo. - Es Igual. ccA caba l!o
regalada ... »
(De ceE! Diluvion.)
El pollo. -

-

......_

~t LO S

P RIVI LEGI ADOS
-¿ Tú has nacido en Jueves San·
to? Pues todos los que nacen en .Jueves Santo poseen una gracia e s~eClal. ¿Cuà l es tu gracia ?
- Celedonio Baster rcchea¡ pero no
trenes més que preguntar por cee I
Berzas».
(De «Ahora» .)

~

Qemanen una altra

lle"r de Jur"rsd"tccr"ons

.. .

Iper Ia ll•bert at deIs
Presos governat'.

« SA E T A
-Miradle por donde vlene,
alegre el rostro y gentil.
I Ht.sta Dios està contenta
deSde que no està don G11 (1 ) I»

-

(1)

Robles.
<De «Heraldo».)

.,:o confonguem el bloo de les es·

r,.., amb el bloo de Iq esquerdu.
<Do «La Publicitat».>

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

llll fhTS DIETETIU I Df REfiiM

Caso~
E::iTOMAl.: ! l.I"''TF..\:;Tlh;:,
DlABETIS _ ALBUM!NUR LA - lNFANCIA - E:I"C

CARRER LLURlA, 62
IIAtt
SALMER(lN,
m
7
~....

'2

(dn~t

del

Merca~l

JO SEP M. a ESP ANYA

El gran hidro-avió americà ccClipper» del tipus ccSikorskh> amb quadrimotor I 32 seients sortl de Califòrnia en direcció a Honolulu I féu d'un sol
vol el recorregut de 3.840 quilòmetres en el lapse rècord de 17 hores I Sl
minuts. Aquest hidro-avió és el primer d'una llnla de servei regular tra,..
paclflc entre els Estats Units I XIna - El pilot de l'aparell Mr. Edv1fn
c. Muslck és el primer pilot de l'aviació comercial americana
(Express - Foto.)

La llum i les escoles
El fet que cap treball no produ.:IX
tanta fa '· Ja com el passar hores
senceres en les sales d'estudi o <"n
les classes, tot mantenint una atenció perllongada, amb la vista fixa en
els llibres i en les pissarres, fa necessari que la 1H.uminació d'aquests locals hagi d'ésser atesa amb molta
atenció.
El fet evld<.nt 1 comprovat per :ro
consclcndós treball estadístic efectuat en països que es preocupen d'aquestes qi.lestions, és que un 33 per
100 dels joves que surten dels centres d'ensenyament superior són
miops, mentre que aquesta proporció
a l'entrada arriba, escassament, a un
10 per 100. Nombroses Investigacions
han comprovat que aquest resultat
procedeix exclusivament de defectes
en l'enllumenat de les aules, sales
d'estudi, etc., 1 s'explica pels esforços de convergència 1 acomodació
que han d'efectuar els escolars sot-mesos al treball, en un medi !nadequal
· •
Existeix la creença vulgar que el
treball perllongat amb l'auxili de :a
llum artificial condueix, fatalment,
a la dlsninucló de les facultats viSU!ls; res no és més fals que aquesta
suposició, puix que la llum de les
bombetes elèctriques modernes és,
per la seva composició espectral,
molt semblant a la de la llum solar,
1 amb absència absoluta de raigs uitravlolcta. El que cansa la vista 1
altera el bon funcionament dels centres nerviosos. no és la llum artificial, ans bé, l'ús inadequat i pobre
que es fa d'ella degut a una barreja d'ignorància i economia mal en-

teSt'S.

El doctor Wm. Howe, de la «NewYork-State Department ot Educa,.
Uon» assenyala que hl ha alguna cosa en els sistemes d'educació que reporta als escolars defectes permanents en els seus òrgans visuals en
el transcórrer dels anp•, ja que ~ón
molt pocs els nens que neL'ten amb
els ulls defectuosos. I el 1nate1x doctor Howe diu que, atesos els avenços obtinguts per la tècnica moderna
en el que es refereix a l'aplicació de
la llum artificial. s'ha de fer que l'e~
cola se'n beneficiï rn profit <leL'l
alumn~s.

I tan important és aque~t aspecte
que la Comissió Internacional de
l'Enllumenat. com~ta per savis tspeclalletes de tot el món, es ve ocupant d'aquesla qüestió des de l'an~·
1921, fruit de la. qual és la redacció
d'un model de Reglament de caràcter internacional per a 1H.uminació
d'escoles 1 oficines.
Cal advertir qile si organismes !nternacionals es preocupen del probl"!ma. és com a conseqüència dels treballs experimental:> efectuats en tots
els paisos, 1 m<h~ ~J)('Cialment Alemanya, Holanda I França, dels quals
es drduetx J"acc1ó dtrecta 1 immediata
exercida pels diversos sistemes d'enllumenat. sobre les facultats visuals.

Noticiari
*

-La Secció de la Guàrdia Urba~
de l'Associació Instructiva d'Obreri
1 Empleats de l'Ajuntament cel~
brarà demà, dilluns, a les 10 de 14
vetlla reunió general per a donal
compte la Junta dels treballs re~
litzats.
Es prega l'assistència a tots e~
socis pertanyents a aquesta Secció .
Tindrà. lloc, en el se•J estatge s~
cla.l, J onqueres, 2, lr.
-El dia 9 de maig pròxim, a Iea
nou del mati seran venuts , 1 pl.'.Jllca subhasta en el Mont de Pietat d•
la Mare de Déu de l'Esperança, Sedo
ctó de Crèdit Pignoratiu de 19. C:liu
de Pensions per a la Vellesa 1 d~
talvis, els empenyoraments de jüiells
vençuts abans del lr. de febrer del
1935. L'entrada a la sala de subhastes és per la Plaça de Jonqueres, 2
-Hom recorda que pròxima l'època en què és més intensa la. propagació de mosques i mosquits que
tantes molèsties causen sempre I que
en molts casos són portadors de terribles malalties, que Divulgació Agricola. (carrer de Pallars. 5), facilitarà plançons d'eucaliptus, el ro~
teix per plantar a terra c:ue per a
tenir amb testos, de la . ar1etat espe.
cial, la que per mitjà de l'e~ncia
volàtil que les seves fulles desprenen evita. l'existència de mosques 1
mosquits.
-Es comunica als senyors radiooients que encara no s'han proveï'
de la llicència per a l'ús Tels seU$
aparells de ràdio que acaba el dl
30 de l'actual l'única l darrera pròre
roga per a proveir-se'n, a partir del
dia 1 de maig es cobraran amb recàrrec del doble del seu valor. fent.
se efecth·es per mitjà de l'Agencia
executiva sens perjudici de la. incautació de l'aparell.

______ *__________
f eléfons de
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-----------*:----------Creiem que a aquest tema de !a
llum a les escoles farem bé de tocar-lo de nou en successius números,
car la necessitat. d'una reforma radical en l'enllumenat de la majoria
d'escoles de Barcelona. tothom convindrà que es unperiosa.
A. E. L.
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Florentina PUig, a la memòria de Jaume Compte
De Sabadell:
Josep Barrera (3 ... vegada l
Amanda Quintana. (3.• vegada) .. ............... .
Jost>fa Barrera (3.• vega-

PER AlS AMICS EMPRESONATS

LA NOSTRA SUB CRIPCI

da) ......... . . . . .. . . . . . .

Mercè Semis (1.• vegada)

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronc! a Universitat, 25, pral .)

•

Salvador Vives... ... ... •..
Un català ...............
Una flloiDilia catalana d'esquerra .............. .
J. Andrés ................. .
Joan M. Soler... ... ... .. .
Adolf Agu 1 1adera... .. .
Jaume Claramunt 1 Antònia Fcrré (4.• vegada) .. .
Ernest Mart!.. .... ........ .
Un valencianiSta d'esquerra, a. la memòria de Mac!à ..................
Pamília. Rovtra Olmo... .••
Jost'p Giner .. . ... ... .. . .. .
Donnventura Me¡.'à ........ .
Bartomeu Serra (3.• veg.)
Dolors Mac! pe... .. . .. . ...
Un nen de deu anys que
no ha volgut palmó per
a. donar-ho als presos .. .
El seu gern.anet . . ... .. .
Els seus pares .. . .. . .. . . ..
Un matrimoni nmb dos
fills, tots squcrans... ...
E. P. a la memòria del Prim&r President de Cat:lluuya .................... .
A la salut del pellt Vallescà (5• vegada> .........
Per a la llibertat (5.• vegada> .............. .
S. R ....... ........... .
Emlh Carreras Vilar

Antoni
... ... .. .
Joan Roca ........... .
Pallorès i Campà ... .. .
Ferran Genis Font .. .
Un anèmlm ........... .
Marcel RUiz 1 fami!ia
R. milltant d'esquerra
Ramon PUJades... ... .. .
Jo3ep Farré .......... ..
Carme Castella ... .. . . ..
Visce. el 14 d'Abril ... ...
Josep Llastarri... .. . ... .. .

E. F ..................... .

D'abans, d'ara I de sempre .................. .. .
Família Vila, d'Hostafrancs
Matri>üol1i d'esquerra de
la Barceloneta .. . .. .
Matrimoni d'esquerra .. .
Un e:>querrà... .. . .. . .. .
Un català d'esquerra .. .
Sants Padrones .. . ... . ..
R. Vinyes 1 familia.
Romà 1 Jordi ... ...
A la memòria. de Francesc Macià ........... .
J. Tubert ................. .
Un matrimoni admirador
de Companys... .. . .. . .. .
La nena Marcella Alcón .. .
Josep !santa Rués... .. .
Carme Ieanta Gil ... . ..
Nurl Fortuny ... ... .. .
Plus Fortuny... ... .. ....
Marti Ribas i familia
Jaume Scrnelis ... .. ....
Famflla Fort .. . .. . .. . .. .

J. P. N .............. .

Matrimoni Alvarez 1 Llorens (2.• vegada) .. . .. .
Josep Llaudó i familia .. .
Pare 1 fill ... ... ... ... .. .
Marian Florensa, a la memòria de Macià. .. . .. . .. .

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

La nena Merceneta .. . .. .
Indaleci Gomls i familia ...
Nena l\1.• Rosa Bosch, a la
memòria de l'A vi .. . .. .
La nena Rosa Morant, a la
memòna de l'Avi
Delfi Estany .. . .. . . ..
Miracle Santpere .. . .. .
Jaume Soms Cebrià ...
Cflrles Cortada ... ... ...
Famflia Tomàs ... .. .
Un nen de dotze anys,
per la. República .. . .. . .. .
J. Heras............ .... ..
Famllia. Capdevila ... .. .
M. Clavé ................. .
Miquel Frelxas .. . ... .. . .. .
Dolors Torrents........... .
La nena Consol Burgués i
Cervera ................. .
A la memòria de Macià.. .
Joan Cuchi .............. .
'Una familia d'esquerra .. .
Un grup d'emp:eat.s d'esquerra ................. .
Josep nadies ... . .. .. . •.. . ..
Emllia ................. .
Enric Vives ... ..... .
Ramon Diago .. . .. .
Joan Prat ........... .
Nena. Maria Pous... .. .
Joan Pous ...........
Joan Baquè ........... .
JoSE'p Vi:aplana ... .. .
Joan Solà ............
Un soci de l'Ateneu Republicà Federal d'Esquerra
Un sod de l'Ateneu Republicà. Federal d'Esquerra
Alfons Naud1 ... ... ... .. .
Josep Xiberta Novell .... ..
Jaume Calduch, esposa i
f11la .................... .
Unes esquerranes de l'esquerra ... ... ... ... .. ...
Josep Tcrricabris (tercera.
vegada) .............. .
Josep Barot ... ... ... ... . ..
Teresa Defrenet . .. . .. .. . .. .
Pau Barot .............. .
Agustl Bancells i familia
Ramon Sa.ngenis 1 Carme
Lii\àn ................. .
AgusU Hemàndez ... ... .. .
Josep Colet (3.• vegada)
Amadeu Bosch .. . ... ... ...
Vidua de Rissec 1 Mercè
Rissec a la. memòria dels
seus fills 1 germans .. .
Un soci de l'Ateneu Obrer
de Barcelona... .. . ... .. .
A la memòr1a de Macià ...
D. Martorell (9!"- vegada)
X. Alexandre (8.• vegada)
Salvador Gordon Cabello...
MarceHi Xunenes (4.• v.>
Un c.:¡querrà... .. . ... ... . ..
Un esquerrà.... ... . .. ... .. .
Sis d'octubre ............. ..
Una familia d'esquerra ...
Fsmflia Catalana Republicana distncte I (tercera vegada) ........... .
Josep PujOl ... .. . .. . ... .. .
A. P. i C. L. a la memè-ria de Macià (2.• veg.)
ESperant un 1931 ... .. .
Una modista ce.talana.
Mart Ripoll, Badalona .. .
Nurt Ripoll, Badalon& .. .
Elvira 'Ferrer, Bada.lana. ...
Manuel Ripoll, Badalona .•.
Daniel Ferrer, Badalona ·~
Emlll Sorri bas ... ... .. . •••
Quatre germans... ... ... ...
L't\\i11. dels 4 germans ...
Un petit català republicà ...
Jol\!1 Santasmasas, Badalona (segona. vegada) ...
Tomàs Sa.nabra, Bada:ona.
Salvador Grífol C3.• veg.)
Nen Marcel Grifol... ... .. .
R. A. R .... ........... .
Una familia
d'esquerra,
segornL vegada... ... ... .. .
Nen Serra ................ ..
Josep Ordi ............. ..
Ramon Ordi ..... ......... .
Isabel Ordi ... ... .. • ... . ..
Josep M. Ordi .. . ... . .. .. .
Maria Soldevila .. . .. . .. . . ..
J. S. i R . S . .......... ..
Mat.nmoni
Bartomeu 1
GuStava ............. ..
Els orermans Pepeta i Gas-

2'-

2'2'5'5'2'2'3'5'5'1'5'1'25

1'25

1'50
1'2'-

7'25'1'1'1'-

1'1'5'2'2'2'5'1'2'2'3'3'5'3'-

1'50
5'2'2'1'1'25'5'2'1'-

2'5'1'-

5'2'1'1'-

2'1'2'5'5'2'3'-

s·2._
3._
10'2'2'-

2'2'-

tau .................... .
Medarde Font ... ... ... .. .
Un esquerrà ... .. . .. . .. . .. .
Santiago Sastre 1 Mancabrillo ................ ..
Enric Ger .............. .
Antoni Muzas .. . .. . .. . .. .
Pere Gabernet i familia
tercera vegada . .. .. .
Fam1ua Colllpt.e......
Josep Bonet... . .. .. .
Maria Daln1au .. . •.. . ..
I~asi Bochaca... ... . ..

c. v...................

Un matrimoru ni\Cl.onallsta a. la memòria de Jaume Compte... ........... .
Anna la socialista . . . .. .
J . J. P. per la Repúbl1c&
Nena JoSl'p Gonz.-\lcz Sànche-¿ .................... .
J. N. J . a la memòria da
la seva esposa, nacionallsta. radical .. . .. . .. . .. .
Jo¡;efma 1 Lola Rallo, de
la seva guardiola .. . . ..
El seu pare .............. .
F. Sirvent ................. .
s. Bosch ................. .
M. O. C.................. .
Un ferm republicà ... .. . .. .
C. M., a la memòria de
J.1acià ..................
Bruna Fernàndez, a la. memòria de l'Avi .........
Josep Ca.:.es per Catalunya
Enriqueta Urdiàn, per Catalunya ................. .
Joan 1 .l'ordí Cases, per Catalunl'a ................. .
Un ~rup de companys, per
Ja República .. . .. .
Germanets Jordi i
Montserrat .......... ..
Nürclsa .............. .
Ange1ina .............. .
Eu,cbi ...............
CasaJ..:; ................ ..
Al"mand ............. ..
J. Rovira ........... .
J oni1 ............... ...
Varela ...............
Bel1sario ............ .. .
Rosa Nolla. Vda. Rosés
B . P .... ...............
J. A .................. .
Caporal d'Assalt (3.• veg.)

Taverna Rebés ... .........
Josep Sastre c2.• ve~::adal .. .
Elvir Ferret Obrador (3.•
vegada> .............. .
ESQUERRA DISTRICTE I
Francesc Niubó ........ .
1\!argal'ida Bonavia... .. .
Agustí Garcia .. . .. . .. . .. •
Oleguer Balada .. . .. . ... .. .
Una nola nacionalista ...
Manuel Borruel ........ .
Jacint Riera... ... •..
Miquel Molins .. .
Pau Bové ..... .
Ramon Bevlà .. . ...
Rose nd Forch .. . .. .
Nen Var('la . .. ... .. .
Antoni Ferrer
Consol M:i.teu .. . .. .
Josep Canillo .. . .. .
F. T. F ............ .
Francesc Capelles .. .
Grup amics taula rodona
d'U. E. de Sants:
Lluís Masdeu ...
Quirse Mnrti .. . .. . .. .
Josep Gazulla. . .. ... . ..
LlUis Prats .. . .. . .. . .. .
Manuel Cisneros ... .. .
Jaume Sans ........... .
Francesc Llorens ..... .
Sebastià Garcia ........ .

l'2'- N. N ................. ..
3'- Pere Feliu .. . ... .. . .. .

2'1' 5'2'2'2'-

J. Vlnrnés ........... .
Llu.ls Aragay ........... .
Ramon Vi:es ........... .
Bartoml'u Guixà. .. .
Enric Ventura. ...
Ramon Serdà .. . ... .. .
Salvador Castellà ... ...
Emili Guimerà .. • .. . . ..

20'- x. x ................
1'- Eduard Mlllan .. .
2'- M. Barberà .. . .. . ... .. .
5'- S. Padrosa ...... ..... .

Josep Roure ........... .
10"25 A. Sullevas ... ... . ..
2'- J. Ferrando ........ .
3'- N . N .................. .

5'- M, Manyo3a ... ... ... .. .

l ' - Pere Roca. ... ... .. . .. .

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

2'2'-

2'2'3'-

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

5'-

5'6'1'1'-

Josep Garcia .. . .. ........ ..
Miquel Viura .............. .
Joan Sanjuà.n ... ... .. . .. .
Enric Mariages .. . .. . .. . .. .
Tomàs Barbé .............. .
Eduard Baldó . .. ... . ..
J. Segovia .............. .
Moisè.i Auglés ... .. . .. .
Joan Vidal ........... .
Joa.n Fortuny .. . ... .. .
Joaquim Tàrrega. ..... .
Enric Vinaixa ... . .. . ..
Enric Tomé ........... .
Josep Torné .. . .. . . ..
Jaume Tarancón .. . .. .
JC-\>"'ÚS Margalef ........ .
Francesc Gaig .. . .. .
Esteve Martí ... .. .
Francesc 011.llano
Josep Vall; .. . .. . .. .
Antoni P!anes .. . ...
Angel Arlfio .. . .. . .. .
Ramon Piqué .. . ... .. .
Samuel Coll .. . ... .. .
Joaquim Ga:ccrau ..... .
Onemeslm Baró ... .. .
Màrius Barbé ... ... .. .
Francesc Sam ........ .

N. N. ... .. .............

5'- Mateu So:er ... ... .. .

5'0'50
S'2'5'-

r-

2'-

1'-

2'-

s·-

5'5'2'4'3'2'2'2'2'2'5'2' 2'l'-

Ramon Borràs .. . . .. .. .
Joan Fabregat ......
Ramota Pe1ró ...
Josep M:. BorreU ... ...
Pere Viüuales ... .. .
Joan Torra ... ... ... .. .
Pere Mayol .......... ..
Civit Fontana!¡ ... .. .
J. Mtró ........... .
Ramon Eroles ... ..... .
Josep Soler... ... ... . ..
Sebastià Bagunyà. ......
Uns etmpatitza.nts de L!uis
Capdevila ... ... .. . ... . ..
Un obrer sense treball .. .
J. A. ............... .. .
Juli P.!rez ... . .. . .. ... .. .
una adtnlradora dt'i's republicans d'Esquerra ...
Una altra admiradora dels
repub~icans d'esquerra ...
Una aragonrsa. ... .. . .. . .. .
Una cmañat .. . ... ... .. . .. .
La. nt'.Da Dol;, a la memòria de Macià ... ... •..
Una catalana. d'esqunm ...
Jacint Bru, CX-Qlc..alde de
Ginestar .............. .
Un grup de litòlrrafs de
T. G. LL. <S. A.) 13 vegada ......... .......... ..

1'l'à'- T . .F...................
1'- R . F ....... ........... .

5'- F . Vinyal,¡; .•. ... ... ... •..
D. T ......................
1'- Josep Pueyo ... . .. •.. .. . .. .
1'- Per la men1òria del meu

1'pa.re ................. .
1'- Joan Ga.rcia ...... ....... ..
1'- Un grup de mecànics de
1·eLa Hispano Suizat de
l'les secciOnS 1-"M. 28-M,
3'14-A (lO vep.da) ... ...

ArrU!6, BUJQaets, CapelL ..
2·50 Germans Vilà Ibàilez ......
FranceJC EstradA ... ·~ ·-

2'50 Un d'esquerra... .. . ... ...
5'- Familia. Manuel López, de
2'Mataró ................. .

3'-

l'-

3'-

1'-

2'-

10' 3'5'0'50
3'2'-

2'2'5'2'-

2'-

Tres mfants germanets a
la memòria de Mac1à ...
Uno. de Gral'ia, a la memòrla del seu pare . .. .. .
S. Martorell ... .. . . . . . ..
Dos amics R. M. 1 R. G ....
Dues adtnlradores de Companys .............. .
Enric Casals . .. .. . .. • . ..
Jo3ep Pérez ........... .
Alfons Madmefio . .. .. .
Eduard Gutiérrez ... .. .
Mag! Pijoan .. . .. . .. . . ..
Lluís Manguillot ... .. .
Manuel Bertran ..... .
Mart López ........... .
A la memòria de Jaume
Bravo ... .. . .. • ,.. .. .
Daniel Bravo .. • .. . . .. .. •
FI'fliiCCSC Barril ... ... .. .
Eduard Salas .. . .. . .. . .. .
Jesús Hernando ........... .

7'-

1'5'l'-

21'-

0'50
0'50
0'56
0'50
1'0'50
0'50
0'50
0'50
1'-

0'20
0'25

2'- F. B ............... .
2'- J. B ..................... .

o 2;¡

Joan Fcrré ...... ..... .
Joan Artés .. . ....... ..
Baptista. Ventura ... .. .
Joan Ginés ........... .
Ferran Martínez .. .
Fra.nc¿sc Algarra ..... .
Roc Collado .. . .. . . ..
Cr1stòwr Cano .. . .. .
Pilar Jové .. . ... ... .. .
Joan Burgués ... ... .. .
Artra Julve ... ... .. ... .
Manuel Gmés ... . .. .. .
Antoni Tomà3 .. . .. . .. .
Antoni Salvadó ....... ..
Antoni Pinós ... ... .. .
Joaqllllil Perez .. . ... .. .
Josep Vi1alta ... ... . ..
Vicenç Lahoz ... ... .. .
A la memoria de Macià...
Joan Sànchez ...
Francesca Ferrer ...
Josep Saba.tcr ... . ..
Maria Ccsa ........ .
Salvador Medrano .... ..
Joan Sevilla no .. . ... .. .
Daniel Bravo (fill) .. .
Mercè Bravo .. . . . . . ..
Encamac;ó Bravo ......
Antoni Figueres ... . ..
Isabel Abelià ... ... .. .
Conxiteta Monguillot .. .
Familia F. B. ... ... . ..

0'50
1'-

1'50
1'60
5'2'l'-

• 0'50

0'50
0'50
O50

2'2'2'2'2'2'-

1'l'2'l'1'-

1'1'l'l'1'- A. C . . . . . . . . . . . . . . . .
M. i E. Crivillé <secona ve2'gada) ................. .
l'1'l'l'l'l'l'l 'l'l'1'1'l'l'2'-

Un grup de companys, segona vegada .. . .. . .. .
V. Camps ........... .
Baltasar Gras ... ... . ..
Carme Segura ........ .
Emilla ColiUI. ... ... . ..
Pere Ballvé ... ... .. ... .
Jo3ep Ballvé ........... .
Antoni Escribà ... .. ....
Montserrat Pasqual .. .
Mari Borràs ........... .
,Toan Bergadà ... ... .. .
Josep B. Bochaca... .. .

D. S...... .
R. P .................. .
E. G . . ................ .

5'- F. F . . . . . . . . . . . . . . . .
l ' - V. L ............. ........ .

Grup de dones d'esquerra
carrer de Sant Vi,-.cnç i

IM?~~~~~a.:

5'................ .
E. D.
.. . •:. ........... .
2,_
,
R. F .................... ..
1

,=

2
2 ._
l'l'-

E. M ... .
H. V ... .
~1. P ..................... .
A. P ..................... .

l ' - L. B ..................... .

1._
1._
1,50
2._
l',_
1

1,_
._
2 ,_
1
1,_
1'2,_
1,_
._
1._
2
,_
1

1,_
,
0._
50
1,_
1._
1,
0 25
1'1',
0,_
50
1 ._
1 ._
11,_
._
1
1',_
1
l',_
1,
0._
60
1
,
0l '50
3._
l',
0 ,_50

Nenes Loreto 1 Sofia OrtiS
a la memòria de l'Avi...
Uns de Palafrugell .. .
Rosa Cotó Xifreu ..... .
B. Salla ... .. . .. ...... .
Joan León Mora. ..... .
Emili Barat ........... .
Nuri Nolla .. . ... . .. . ..
J. D. Poch ........... .
Jaume Alcón ... . .. .. .
Un ·grup de xofers del garatge del caner d'Aragó
(segon mes> .......... ..
Dalmau Caro! ... ... ... .. .
Dues Marit'!>, dc Cornellà
Un violinistA ... ... .. .
Marià Bru ........... .
On grup d'anucs ... ... ...
Uns amics del Foment de
Sants ................. .
Mon<serrat Grau, a Ja m~
mòria de l'avi .. .
Joan Aura .. . .. . .. .
H. Barrofet Molins
Antònia Llopls .. . ... .. . ...
On valencià 1 una cat;a...
lana ............... .. .
Qua.re cistellers d'e;;querra de Eada!ona ... ... .. .
Joan Mata Rovira ... .. .
Anwni Campmany ... ... .. .
Antoni Vives i la seve. esposa ..................
Con.x.Jia. Vives ........ .
Alfons Huguet .. . :.. .. . .. .
Juli Gironès ... ... ... .. .
Marti Pons .. . .. . .. . ... .. .
Penya. D1fic1ls del Catalun.ya (14 .egnda) <Extra) .............. .
Penya Sarrià... ... .. . ... .. .
A. P . ... ...... ........... .

1 •. 1Teresa ........ ............
0,0 0 A la. memòria de l'Avi .. ..
1
Francesca Llonch Ahina .. .
._ Carme Casamit.jana
1,_ Un catalanista ... .. . .. .
... ...
1._ Una familia d'esquerra
...
5._ Ona nacionalista ... ... .,.
1,_ : Dues companyes de treball
2
1'- . Una. fornera d'esquerra .. .

O'W

2 ,_
,_
1 ,_
2._
1,_
2,_
5
l',_
2._
51,_
1'-

5'1'-

5'-

3'-

Una botiguera ...... ..... .
Una tavernera ... ... ... .. .
Do'.ors Ro;ir& ... ... ... .. .
En commemoració del IV
aniversari ... ... ... ... . ..
Una teixidora ... .. . .. . .. .
J. A. A. de Molins de Rei
M. Ramolat .............. .
Recaptat en la confarència donada per En Duc
Salvat 'al Centre Obrer
Instmctitt d'Unió Repllblionna de CERVERA:
Un matrimoni de 1a Barceloneta ............... . ..
Pere Dalmau 1 familia

12 vegada ...............
grup d'obreres 1 obrers
2'- Und'Hotel...
... ... ... ... .. .
Fidel de Gràcia (13 ~
1'mana) ..................
1'- Diversa; am\cs del d!Strio1'te v ..................
Angel Isnlert ... .. . .. . ... • ..
3'2'- Un grup d'obreres de Ja.
Casa Ctiberta <terocra
vegada> .............. .
3'un grup de <l~dant.s,

10'-

1'-

1'1'25
1'2'5'-

1'-

11'10
1'50
2'3'-

segona vegada... . .. . .. .. .
Josep Armenteras .. . ... .. .
Joan Puntis .............. .
Ganç.'\l Oste Rlu .•• ... •••
Liduvina Gomt. Oerdanya.
Gmçalet Oste Gomà ... ...
Cinc amics (Quota setnlanal) ..................
Els germanets Maria Teresa 1 "Zen6n a la salut
de Companys ... ... .. .
Els de la Poca--roba (Slsena veaadaJ
. ~ . .. .. .
Roser Puig a 1& mem~
ri& de J . Compte ... ...
Ricard Manresa, a la memòrU. de .liacià ... ... ...

0'25

0'50
0'50
0'50

0'50
1'-

0'30
1'-

0'50
0'50
0'50
1'0'50

0'50
0 '50
0"25
0'30
0 '50
O"òO
0'25
0 "30
0 '~5

1' -

0'60
0'75
075
0'75
0'75
0'20
0 '20

10'5'6'17'2'25
1'1'1'-

Francesc Esqwrol 1 com·
panya
J oaquim Esquirol
LlUlS Amados J companya
Joan Rubio i companya
de Sarl1à ..... .
Rosa Oromi ........... .
Josep Pané .......... ..
Emi:i Miravitlles .. . .. .
Telm Monterde ... .. .
Joan Pedrol .. . ... .. .
Pere Pedrol .. . .. . .. . .. .
Joan Pearol . .. . .. .. . .. .
Rafael Pedrol ... ... .. .
Josep Pedrol .. . • .. ... ... . ..
Maria Pedro! .............. .
Rossend Rabell .. . .. . .. . .. .
Una catalana a la memòria de Macià .. . .. . . ..
A la memòria de France3C
Macià, Ramona Nolles ...
Maria Esco:a ... ... .. . .. . .. .
Antònia Carrera, a. la memòria dc Macià .. . .. . . ..
Domènec Piqué . . ... .. . ...
Dos nens de l'A. R. F. E.
(12 vegada)
.. . .. . .. . .. .
Emili TeiXidor <2-" vegada)
Eduard Barrera (id) ...
Ferran Longà.s (íd.) .. . .. .
Antoni Bragulat Ud.) . .. .. .
Joan Sànchcz (id.) ... . ..
Zenon Forneguera. (!d.) ...
Joan Ardèvol Cfd.) ......
Marià Gual (íd.) .. . . ..
Encarnació Mitjans (id) ...
Josep M. Rovira Cid.) .. . .. •
Víctor Abella <f d.)... .. .
Mana Mitats Cid.) ......
Josep Duró Cid.) .. . .. .
Josep Agorreta <íd.) ...
Esteve Juvinyà <id.) .. .
Pasqual Herrera (íd.) .. .
Salvador Garcia Cid,) .... ..
Grup de trcbal!adors d'una
Impremta i Llibreria:
Caixes: (5.• vegada)
Jo.;ep Xicol a . . . .. . .. . .. . .. .
Josep Girona .. . .. . . .. .. .
Manuel B"rruel ... ... .. . .. .
.1\fu¡uel Vidal .. . .. ...... .
Amador Garcia ....... ..
Jaume Tr ·s ... ..... .
Florenci Rovira ... .. .
Josep Viladomiu .. . . ..
Jaume Catalàn ........ .
Mancio Farró .. . .. .
Pius Ferrer . .. . .. . .. .. .
Abe:ard Cumalat .. . .. .
Salvador Costa ... .. .
Frederic Junqué ... .. .
Josep Gussó .. . ... ... .. .
Joan F a1gàs .. . ... . .. ... ...
Salvador Alaball ......
Joan VEadevall ... ... . ..
Anselm Alenya ... . .. . ..
Narcis Calvet ... .. ... .
Josep Pujol .. . ... .. . ... . ..
Rosend Audiver (Estartit)
G. B. d'Ullà. .. . .. . .. . .. .

DIUMENGE, -

Anton Mat:1 .............. .
I!TUP de republicans
d'Esquerra de Font-rub!:
Jou:p Segura ........ .
Jonn Ferrer ... ... .. .

l '-

1'- A . T

1'-

0 •50
0 •50

1 ._
1._

2 ._
2_
0 •50
0 •50

2._

2 ._

2 ._
2'2 ._
2 ._

1._
2 ._
2._
2 ._
3 ._
3 ._
3'2 ._
2 ._
2._
2 ._

11._
1._

6 ._
2 ._
2'35._

5._
2._

2'-

5._
2._
2 ._

4 ._

2'-

2'5._
1._
1· l'l'-

170._

:;o·S'2'-

Joan Vallès ...
Miquel Escoft>t ...
Miquel Torelló ...
Manuel Roger ...
Lluís Pons ... ...
.. .
Josep Segura .............. .
Rafael Roig ............ .. .
Josep Andreu ........... .
Jaume Castellví ... ... .. .
Agusti Amat .. . . .. .. . . .. .. .
Ratael Riba .. . .. . . .. . .. .. •
Joan Curul~a .............. .
Josep Pérez ........... .
Vicenç Castellví... ... .. . .. .
Josep Sellarés ........... .
Josep Grau .............. .
Anton Amat .............. .
Ric art Vilà ... .. . .. . . .. . . ..
Josep Janes ........ . ..... .
Josep Carbonell ........... .
Joan Gil .. . .. . ... .. .
Rosa C:anxet .. . .. . . ..
Salvador Clanchet .. . .. .
Vicenç Roig ......... .. .
Mateu Canal ... ... . ..
Francesc Alert ... . .. ... .. .
Gabriel Rubi .............. .
Pere Mas .. . ... ... .. . . ..
Anton Gómez ... . ..
Anselm Boussoms .. .
Tomàs Pla .. . .. . . ..
Jaume Papiol ... ...
Francesc Casanoves ... .. •
Hilari A:nlgó .. . ... .. . . .... .
Joan Castellvi .... ..
Josep Bonells .......... ..
Joan Bena1ges ... ... ... .. .
Sa:vador Mur ........... .
Manuel Pons ... .. . . .. .. ... .
Antoni Bonafont ... ... .. .
Jaume Pcrals ... ... ... .. .
Flancesc Marti ... ........ .
Joan Roca ................. .
Esteve Campmany .. . ... . ..
J oan Baqué ... ... . ..
Esteve Rabentós . .. . ..
Agustí Castellví ........ .
Fèlix Escolà .. . ... . .. .. .
Salvador Ribé ... ... .. .
Miquel Bogunyà. .. . . ..
Ramon Vall .......... ..
Joan Castanyé ........ .
Alfons Marcè .. • ... . ..
R. Canyissà .. . .. .
A. Ferrer ........ .
•'' u a ·• anquero ...
Igna3i Navarra .. .
lVIagi Ros ...............
Josep Oañete ....... ..
Joan Gi• ........... .
Joaquim Canyissà .. .
Emili Centcl:.es .... ..
A~~nuel Gut.lérrez .. .
E11es _Booch .. . . .. . ..
MàQumes:

5._
5'- c.~- s ............
1._ Emih Moreno .. .
15._ 1Tomàs So:SOna ........ .
4 ._ Josep Vilaró c ......... .
2 •50 E. Herran .......... ..
2 ._ Joan Amat .. .
2 ._ J. A. M .... ..
2._ R. S ......... .
2'- J. B ......... .
2._ Josep Vllaseca
V. G.... ...
...
1._ Pere Muns ... . ..
,_
Mlnerve;
1
,_ M. Barea ....... ..
5._
M. Hemandez .. .
3
A. Bea.monte ... •..
J. Madrid .. . ... ...
Relllgament:
J. Sa.ngenl.s ... .. .
lOO'lO J. Planas
... .. .
J. Cortès ........ .
15._ J. Garcia ... ... . ..
E. Rà.fols .......... .. . ..
s·- Jose.fl.na Comas .......... ..
Carme Mart.lnez
14•50 R. Jover ... ...
A. Ma1ó ... ~ ..
Josep Vílaró ...
2._ Llibreria:
10'Joan Batalla. .....
10._ Tomàs Folch __ ... •..
l"rance.sc Nadal ... .. . .. .
J. M:. Pla........... .
'80 :Marcellina Naté ... .. .
7
J. Garcés ... ... .
Un grun de Tori:Òcn;· de
1~:= Montirt i altres (Baix
,_
Empordà):
•
4,_ Pere V!cens .. . .. . •..
1,_ Joe.n Pagès 1 Ba.rct'l6
1,_ Josep Perlcay ... •..
1
Felip Massó ... . .... .
,_ D. Bruguera ... ... .. .
5
Miquel Pagès •.. •.. •..
Mol.Sès Pla .. . .. • • .. • ..
J. Esquerrà ... ... •..
6"- M. Batlle ... ... ... .. .
J . Col! ............. ..
3'- Francesc Salis ... .. • .. .
Enric Solés ............
1'- Josep Massot ... ... .. .
Genis Puig .... ..
0'50 Jaume 0e.nyadell

.-

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

1'1'1'-

Antoni Galimany .. . .. .

1'-

l'- Joan Domènech........ .
l ' - I;idre Domènech ..... .

1'0'50
1-

5' 2'1'l'l 'l'1·l'l'l'l'-

6'-

5'3'1'-

Pere Rafecas ... ... .. .
Laureà. Segura .. . ... .. .
Josep Busquets........ .
Josep Mateu ........... .
Antoni Llopart ....... ..
A. Mateu Rafecas ..... .
Josc!) Baques Ra!ecas .. .
Josep S uriol... ... .. . ... .. .
Joan Ca~x .............. .
Joan Baques ... ... .. .
J oaquim Baques .. . ..... .
Un ca~ ...............
Uu addicte.. . ... ... . .. .. .
Antoni Valls...............
Joan Valls ................. .
Pere Valls ... ... ... •..
Pere Ferrer .........
Pere Baiges .. . ... ... .. .
Blai Casanoves... .. . .. .
Aiitoni Vives... .. .... .. .
Jeron i Subran ... ..... .
Josep Glli ................. .
Una dona al servei de la
R-epública .. . .. . . .. .. .

1'1'-

1'-

2'l 'l'l'0'50
l '1'1·1'l'l '1'0'50
1'-

l'l '0'50

1'-

l'0'25
l'0'25
0'25

0'25
0'50
0'50

o·so

1'3'l '3'2'2'l'5'3'-

s•-

2'2'2'2·-

2'l'5._

2._
2._
1'50
1'l'2'4'1._
l'l'1'2'-

Antoni L~vis ........ .
&merald Mestres .. . . ..
Salvador Garcia ... ...
Mana Padullés, a la. memòria de Jaume Compte
Teresa Padullés a la mem¿Tia de F. Macià ... ...
Nacu. MaCià a la memòr1a dels companys .. . .. •
Joan ::.abadell .. . .. . ... . ..
VIcenç ~avarro ........... .
Rafael Giiler ... ... ... .. .
U11c.s e,;querra.oes, quota
setmanal ... .. . ... ... .. .
31 cata.atllsl;(;:; d'eequllrra
de Premià. de ar (10 vegadaJ ................. .
43 cata:anistes d'Esquerra.
de 1:-remià de Mar, recaptadt:.S el 14 d 'aoril .. .
Mar ma i Carme Torras .. .
Mana Gast.earena (7.• vegada) ................. .
Fa.uwa Cuminal (7.• vegada> ................. .
E- P. en de3greuge a la
memòria del seu avi ...
Joan Sauret .............. .
Una anticatòlica ... ... . ..
Un que ha. complert vint
anys 1 està content de no
ésser batejat ........... .
Agrupació Obrera R. Federal (6.• vegada) ... .. .
Angel Marés Gispert ..... .
Un subscriptor de «La Humanitat» ... ... ... ... ...
Un Grup de Viatjants:
Agulló, Bel, Canyellas, Estadelln, Izquierdo, López,
Mart!, Pedilla, P érez, Romeu, Vida.! i Vic, cada
un 1 pta............... .
M. P. Igualada .......... ..
Centre Republicà Federal
de Sardanyola .. • ... .. . .. •
Pep Company:; .. . ... .. .
Fra.ncesc Reyes ........... .
Josep de Sant GerV1!.Si ...
Tino, Sabadell .. . ... ... .. .
F. P..................... .
M B. V. El deure setma.nal .................... .
A. P ........................ .

Manuel Pérez de Rosas .. .
J. R. D ..................... .

J. A S., a la memòria d'En
Compte ................. .
J. A. ~.. per simpatia al senyor Companys ........ .
Un grup obrers de a Ronda Universitat ... .. . . ..
2'Un ex-pres ... ... ... ... .. .
2'La seva núvia ............. ..
2 ._ J. So:er ................ ..
2 _ Company Partagàs... . .. .. .
0'30 Peli u Canet .. . .. . ... .. . .. .
1'Salvador Canet ........... .
o'7 5 Una noia del carrer de
O"'5
Santa Agata .......... ..
2._, Ramon Tous ........... ... .
O'SO Maties Foguet .. . • .. ... .. .
2'- Guillem Gonzàlez .........
2'- Ramon Figueras Ferrer .. .
l ' - Humbert Torres .. . .. . .. .
l ' - Robert Juan .. . .. . .. . .. . .. .
l ' - Uns catalans del carrer de
2'Tamarit I Urgell (l.a vel 'gada) ................. .
l '- Marti Rouret Callol ... .. .
1'Josefina Soler de Rouret
2'- Nausice. Rouret Soler ..... .
l 'Matrimoni de Lleida .. . .. .
l ' - Un mat.rimon1 d'Esquetra
Narcls . Salas 1 Paqu1ta
1 ._
Puwr'l~1vn! .............. .
1,_
1'- Lluls Bellavista Bunyol .. .
2 ._ Amics del Teatre Català

l'1'0._50
2.
0 50

1'-

r0'75

2'-

0'50
0'25
O'tiO

del Poble Nou (vuitena
vegada) ................. .
J . Pascua.J .. . . .. .. . .. . . ..
Vicenç G (Les Corts) ...
Dos germanets M. .. . .. . .. •
Ventura Canyelles, de Gra.-

c~~~sà1"èiè" LA. 'Hü:

MANI'T'A7' rl~ Granollers
Del protlt d'una rifa (se"'"'1:1 Velitada) .. . . .. .. . ...
Josep Subïrat<; "Rarberà. de
A ldeR. CTortosa) .. . .. . .. .
Josep Mas Soler ........... .

I

0"25
0 '50 ca ~QI NIICÏ'""~'Ista Sabad~

g·~ u~~n~,;~bi"sé.iaiiillai 'ús:~

l 'vegada) ................. .
l 'Joan P:~mies Gallmany ...
0'50 M . C. Csegona 1 tercera ve-

g~ I ¿a~~teixo6.. de· cad.a"sèt:

0'2S
o·~

T.

mnna ................ ..
1\!ar~<alef .............. .

Grup empleats tallers del.
O50
«Metro Transversa.a (s1g~
sena vegada) :
0.60 P. Turà ............... .... ..
0'25 A. Cabré ................ ..
l ' - A. Aunora. ................. .
O'SO ' C. Gómez ................. .
0'15 D. Bordoy ................. .
"25 1 J . Bur!!Ués ................. .
OlO A. Bonet .. . .. . ... ... . .... .
O
L. Morera ................. .
0'25 B. Escudero .. . .. . . .. . :. .. .
0"25 Un d'Almeria . .. ... .. .
J. Lorenzo .......... ..
O50 J . Garcia ................. .
050 J. B ..................... .
050 M. Pera ................. .
0"60 Un d'A:verbe ... .. ..........
1'1'0'25
0"25
1'0"25
0"25
0"50
0'50
0'25
0'25
0'25
0'25

0"25
0'50
050

Treballadors de la casa Casacuberta (Gràcia):
Secció Teb..i.dores:
Emili a Bertra.n .. . .. . .. . . ..
Carme Rodón... .. ........ ..
Vtccnt"" Zaragoza . .. .. . . ..
Er!l'.amaci6 Ramon ....... ..
Antònia Alba.nell ... . .. .. .
Dues F'arreres .. . .. . •.. •..
Maria Pedra .. . .. . ... . .. ...

Anneta Rebull ... .. . .. .
Maria Marcos .. . .. . ... .. .
Assumpció Garc!& ........ .
Ramona Ba.lagué .. . .. . .. .
Secció Contramestres 1 Ajudants:
Josep Sort ............. ..
Ferran Casellas .......... ..
Josep Gabarr6 .......... ..
!Jcarl'tl'll "'cr::~dns ...... . ..
Frnnce:c Terradas ..... ... .

5'- A!;U""

Bam ............. ..

3'3'3'3'3'2'-

Jo~n

2'2'2'-

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

.A nal'! el ............. ..

.Tnan Pich ... ... ... ... . ..
Tluf.q Har1au ............. ..
Pere Corts .............. .
Antoni Pons .. . .. ......... .
F'.rPncesc Grau .. . .. .
Tècnics:
2'A. A..................... .

x....................... ..
Sant Guim Freixan&t:

2'- Rafael Llorens ... ... ••.

1'- Ramon Gobema
2'- Ramon Torres ... ... .. .

o·so

Joan Rlcra ............

••wn...11 t'ont ... ......... .. .
Famcesc Pont ... ... ... .. .
Gregori Ortiga .. . ... .. . .. .
Salvador Navarro ........ .
Ant om R:era .............. .
Mar1an Riera... .. ........ ..
Bartomeu Pont ........... .
JO"'ep R,....,..... ........... .
Delfí Bonjodí .. . .. . .. . .. .
M:l"C!'ll• Ricart ........... .
Joan Basomba ........... .
Salvador SOlé ... ... . .. .. .
J~rp '~ 1 '

''el .............. .

g:~ ~o¡¿fre ~~~~:~Í:a d~~~~~~:

l 'cana de Catahmya, de
l'Miravet d'Ebre ........ .
2'- Un grup de republicans de
l'Sant Feliu de Llobregat.
1. -

Pere Bertran, J aume Sega-

0'25 1 rra, Rtcard Vidal i Josep
0'50
Vilella, de Lc Boulous .
l 'A ht memòria d'Angel Gw1'merà ...... ... ........... .
l '-

1'-

r-

l '1'0'50

1._
0 .50
.25
0 ._
1
1._
1,_
,_
3

6'- A ..................... .
l ' - .. oan Rubio ........... .

1'- Lfuta de Molins de Rei:

~:=

l'-

l ' - Un

2·2' -

2'2'l 'l'-

3'20'65'50

6._

2._
,_
5
•
0 25

Faust Pes ................. .
Jo:;ep Vilella .............. .
Un azañista català. ........ .
Una nena de Tremp ..... .
Joaquim Gnllego .. . ... .. .
Dolors Sardà, a la memòria de Macià ........ .
Un nen I una nena .. .
Un grup de companys
Carml• Vila Ita ... • .. .. .
Familia catalana ..... .
Roselles humils, 1 espigues
daurades .. . .. . ... .. . .. .
G!nrsta flairosa ........... .
Branquilló de llorer, teixit
de pensaments .. . .. • . ..
On rornn cle republicans del
14 d'Abril, del 31, de Palafrugr:ll.. . .. . ... .. . . .. .. .
Un taxista .............. .
Frederic Gili .............. .
Josep GIU March ... .. ... .
Jaume Soler, de Sant Feliu
de Llobregat ........... .
Catalunya Curet, de dos
anys .................... .
Ginesta Curet, de dos mesos .................... .
Maria Turné (quarta reg.)
Jordi .............. . ..... .
Enric Barot (cinq. vg.)
Un grup d'obrers dels Tallers Indústries Mecàniques ... ...... .......... ..
Seraf! 1 Caritat Serra ..... .
Jaume Ba~s1 .. . .. . •.. .. . .. .
E. M. Costa ............. ..
Enric Lacorna .. . . .. .. . .. .
Dos cistellers de Juneda ...
Deure setmanal d'tms amics

~:= ro~~t~8~t~;é~:é.::· ::: ::: ...

M. Vilella .............. .
C. Ventura ........... .
1'J . Gnitart .............. .
L. Oliu ...... ....... ..
30'- R. Gargallo ........... .
0'50 A. Comas ... ... ... .. .
IbàlÏt'Z................. .

6'-

12'6'53'60
2'-

UN GRUP D 'ESQUERRANS DEL MASNOU:
Euszeni Casanovas ... . ..
Josep Ptúg ............
Joan Pablo ........... .
Josep Tremolosa ... . ..
AmaU Vila .............. .
Sebastià Terenci . .. . .. .. . .. .
Erluard Thlmè'lech ........ .
Pilar PuJol ... ... ... .. . .. .
Miquel Colomer ........... .
P ere Prats .............. .

2'3'5'- VILOSELL:
2'- Caixa Centre

Republicà
J Cultural de Vilosell ......

3'osep Llurba Farré... .. . .. .
2'- Miquel Tarragó Mercè .. .
2'- Armengol Palau ........... .

1'- Nemesi Gil .............. .
Joan LI. Vergé ........... .
2'50 Josep B. Mirabell ........ .
Isldre Prenafeta... .. . .. . .. •
2'50 Josep Caballé Cunmera .. .
Joan Llurba Cuadrat ..... .
2'- Vlr.enc Llurba ... ... ... .. .
Sebastià
Llurba Balcells ...
5'5'- Josen T -lurba Tarragó ..... .
Joan
Farré
Ll ............ .
1'10'- Josep Ll. Preixens ....... ..
Antoni Miró............. ..
1'J osep Nogué Comadó ..... .
1'- Ramon
Carré ........... .
Sebastià. Cunillera ... ... ...
1'- Armengol Català .. . .. . .. .
s·- Francesc C. Nogué ........ .
2'- Francesc Albagés ..... .. .
1'50 Francesc C. Huguet.. . ..... .
2'- Sebastià Lladó .. . .. . ... .. •
25'- Joan Robio .............. .
2'- 0'r!'P'orl "R'I1.,.•lls ..... , ..... .
Pere Albagés .............. .
"R•nnnn Llm·ba . . . . ....... .
18'- France~c Caballé P ... .
10'- ,ToM u lm Farré . . . . . . .. .
10'- FrP.nl'e~c Ciura,..,a ......
6'- Josep Camps Nogué ...
5'- AnP,"rla Agusti .. . .. . ...

Grup Femeni d'E"ot·~rra
de Rubf, a la memòri&
5'del 14 d'abril del 1931:
1'A.M.................. .
M. Ll.................. .
36'80 A . A. ................. .
1'- P. M .................. .
1'- R. C ................. ..
L. M .... ... ........... .
2'-

T. CI. ................. .

l'-

1'13'50

D. S................... . ..
M. M ..................... .

f:i.
~- ..:.:·: .... :.: ... ::· .::· ::: :::
S. V ......................
M:. B .................... ..

5'- P. G .................... .
2'- M. M .................... ..
M. C.................. .
T. Cl. ................. .

4'-

F

J P ..................... .
M . C ..................... .
1'1'1'1'1'1'1'1'1'-

0'50
1'0'50
0'50
1'o·~

0'50
0'50
0'50
0'50

0'50
1'0'50
0'50

O'SO
0'50
0'50
1'-

-:·:..o

0'50
1'-

0'50
1'2'0'50
O'SO

0'25
0'25
!l

2'2'2'1'-

1'-

1'2'-

P . J ............. ...... ..... .
A . V..................... .

R . R. .................... .

T. J ..................... .
E. C., admiradora de Companys ................. .

Un grup de republicans esquerrans de Tiana:
Uu tianenc ............ .. .
~~- Roselló . .. .. . .. . ... .. .
J. Roselló 1 esposa ........ .
F. Salartch .. . ... .. . ... .. .
E. Moreno ................. .

x: <J;b;;¡;¿:.;~. ·::. ::: : :

o·so

:r.....
2'. .,

l '..,

E:

1'1'-

1'-

1'1'-

P. F . ......
F. Coll ... . .
J. Parera ..

s·. . .
l'

2':::::

o·so

o·so
··~
o·so

••... ::: ··· ···
. .. ···

... •·· ···

2·.....

E. Ventura
•· ........ .
Un reoubl1C'à1- .::· .::· .'" .. .
M. Sales ... _
.... .
A. B ....... _: ::: ::: ::: :::

6'50

10'11';)()

l'.....

2'.....
l ',_
2·.....
2'-...

Rccapt:tció feta per un
grup de 'treballadors en
un esmorz::u:. de german
celebrat a 1:3. Pedrera d~
contractistes Puig ¡ Roc
del MasnoU>:
a
Josep Pulg -..
Pere Roca
........ .
Fortunat Celmà" .. .
Jo~ ep Cod!lll!J
...... .. ·
Feliu Colomer · .. · ..... · ...
Rafael Caso!i ... ... •..
Josep Dome ~ ... .. ·
Jaume casrus
.. · .. ·
Francesc Rl!:r!lÒi:i ... .. .
Miquel L6
..... .
Joan Codil~•• ·.. ... "·
JoaQuim vii!añüé'và" .::· ...
Apollnar Palau
Jos~>p R~me.t:~:toi" ......

1675
2'1'5'1'10
1' -

1'2'2'10'50
2'-

12'60
5'1' -

La
s·.....
s·...

.

1.:::

1'1'1'-

2'-

l'-

1'-

l'._
l'1'-

1'-

0'50

Joan Dom~h
Joan Lladó - · . ... ...
Joan Pujol -· • .'.' ::: :::
Josep Bagués ...
R:<~mon Fene.!!l
........... .
Jose:p Mn~ oL:ve i" ........ .
Peliu Valldeaeu .. · ... .. .
Joan R11m0Wlòt .::· .::· .'.'.' ...
Josep Farràs -........... :::
Jaume GuarG:Ua ..
Francesc R _z ... · .::· .'.'.' :::
S~lvaclor ~"nech ... .. .
MIQuel Bascui'iana .. . .. ... .
Josep Bombai ••• ... ... .. .
Joan Farré -· .. . .. . ... . ..
Jaume Bertr:!l:ll ... .. . .. .
Joan Ruiz _ _ ... ... ...
Fra.>1cesc Codina .. . .. .
Manuel Arn.3..t ... ... .. .
Daniel Lan~aque ... .. .
Manuel Raa:on .. . .. . .. .
Joan Josep • . ... ... .. .
Josep Alvare-z: ........ .
J oan Arisa _ ... ... .. .
Al!apit Tab~ ... ..... .
Pere BUSP~toda .. • .. . . ..
Gabriel Busc¡uets ... •..
Salvador Vld3l ...... ..
Manuel Tabares .. . .. . .. .
JO!>t'P Codif a.eh .......... ..
Antoni Grat i: B runat ..... .
Antoni Grn •t i Colomer .. .
Ramon 01\V"'..r .. . .. . .. . .. .
Elli!'Cnl C>~ SP C:OVBS ... .. • ...

20'2'5'-

5'l '-

1'-

1'4'~0

5' 1'-

18'-

0'50
5'5'5'2'6'2'2'1'1'2'2'2'2'-

2'-

1'1'-

3'-

2'1'1'50
o·~o

2'l'._
l'-

0'50

1'1'1'l'-

0'50

o·so

1'1'0'50
O'&Q
0'5Q
1'-

5'5'-·
3'1'1'-

5'-

1'-

5'5''!'-

5'-

Donatiu: del Ce'ltr<> q , nubllrà Federal .Adrianenc:
Uno. familia d"&querra ...
,Josep 1\laña --· ... ... .. . .. .
l"rnnc~c .\bn, ... ........ .
Anc'lren M11reno .......... ..
FrRn('("'~ C::-o !:!!;p{'ny .. . ... .. .
MIC!'l"l Soler .•• .. . .. ...... .

2'5'2'2'1' 0'55
1'1'1'1'-

France~c l'ol!' '"'
.Jo~I'P F<> vol •

5'1' 2'-

1'1'1'l' .
1'0'iO
1'-

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

• ... ... ... .. .

.Jaume Puvol .............. .
Joan Ventu ~'!ò ... ... ... .. .
Pere Ron~> v' tu ra ....... ..
ROS"Plld rqto - <; ... . . . . . . . . .

5'2'1'0 '50
O'F.O
2'-

,,.,,..e-,..,.~

.Tnc:r.tn

2'·2'-

.... ., ...... .

0''.11

'1.1!oue1 Gf'nescà .. ......... .
T~M•n!m M'l.rtinez ........ .

l'~

1'!;1)
1'2'-

.T. P .......... ~· ........... .
.Tn~,...,

Lluvic - · .......... ..

,._

F . C . ...... - .......... . ..

1'· -

l'O~

Vir>enr. V. Mollà ........... .
o · ~s
. ........... .
1'- Gil Tura ...
1'- Pi>rP Alba ... -· ............ ·
J.

2'0'50
5'0'50

2'1'-

c ...... ,_ ... ........... .

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

Jo<~\1 .t.nton - · ........... .
.To11n l\.fanva::3. .•• .. . .. ....

R.F. ... ... - - ........... .
.J P ... .... - . ... .........
Ramon Vn:rdell ... .. ....

1'0'JO

0'50
0'50
O''iO
1'0'50
0'50

l'-

.T!\UIT'f' 17i vPS . . . . . . . . . . . . .
.l11clnt Glmnés ......... ...
Cannel Puilr _. .. . .. . .. . . ..
An tn'11 l"I1'1S -·· ........... .

2'1'-

Jo~ro RolRO~a.

1'-

C. F . ...... _

1'-

o·..
0'50

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

. .......... .
1'- .To'>I'O VirltiU -· . .......... .
0'50 .To~en r""~'ld..!'s ... ........ .
0'50 .Tnnn MntPn ..... ....... ..
0'50 Marf!nrl Vi' 1 i:osana ... ..... .
1'- Chwcli "Rarb 'ran .. . .. . .. . .. .
J. N. S ... -

1'0'50
0'50
4'1'1'-

Ant~ni

l'50
1'50
1'0'50

N . N ....... . . . .......... .

. • ... .. . .. . .. ·
Mïnuel ?-.'fnt~!D10r'OS ........ .
ri-li~ Ca!';tillo _.. ..... ...... .
Joscn òe R.os:t. ........... .
Amat Cerdà -·. ... ... .. . .. .
Jonn D<tmià _ ... ... . . . .. .
Dolnrs Cahi~:a de Datnlà .. .
.Tordi Dmrià - ... .. . .. ... .
Bon Cop de Falç .. . .. . .. ·

1'1'0'50
l'1'1'-

-

I

se.,~Jx

70.159'15

L! REG LA
~U~.PE8 A
tornarà ra.¡:.dament 1 sense ~
riU amb PERLES FEMI
Produota 1a0dern d'acció segll'
ra; no perjudlça la •Jut
Rebutgeu t:nitaclons sense J!
sultats positius. De venda: .,...
galà. Or. A.ndreu, etc., etc.

.....

2'-

A. V . .....................
J. H. ... ..................

1'1'1'-

R. Pul¡ ............ -· ...

1'- i

Un extraordinari d'aEI DIP. ~
Amb motiu del IV an •
versarl de la ~lamació de la ~
pública, el eL. r1 manresà .'El o:~:
ha publicat ~ esceHent numero
traordinarl en el qual es pubUqu:
comentaris d '&etua.litat 1 reportati
retrospectius. .Es un bon n úJilefO
commemoratilL

CALCA7 de prtmera qualitat, a preus baratíssims
Hotel de Ventas PeJai. 8
MOBLES antics 1 .nod~rns Sempre ocasions
Hotel de Ventas Pelai. 8
al comptat :i a terminis~
Aparells, des de 100 pessetes

RADIO S immillorables,

Hotel de Ventas • Pel ai, 8
SUBHt~STA diària, tot al millor dient, cada tar!!_a

Hotel de Ventas
PELAI, 8

-

NOTES POLITIQUES
M anresa. -

¡:=
6'-

0'50
2'-

suma
___________
*__________

1'1'2'-

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

.Jn~"O T~Prn

0'50 I ,

1'2'-

1'1'1)0
2'1'-

Antoni Bochs .............. .

O''iO I!
1'- l '
2'-

1'-

~·1'1'-

Jané - · ........... .
M"'r!An 1\ifnsa.Ileres ...... .. .

0'25
0'40
0'40
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

F . M ..................... .

E . P ....... ,., ....... ..
7'75 R. B .................. .
5'- e M ......................

a·...

-- ....... ..

R Puico
........ .
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I La seixanta-novena

reunió del Consell
d'Administració pren importants acords ··•
El delegat del Govern espanyol, senyor
Ruiz Manent, parla de Largo Caballero ... Per primera vegada hi assisteixen
els representants dels Estats Units i de
la U. R. S. S.
Es parlà extensament
de la durada del treball
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FORÇO S A TOT EL MON

les 40 hores únicament a les indústries p roposades pel Bureau Internacional de Treball.
El senyor Forbes Wat;on (patró,
Gran Bretanya) ha reclamat prinXifres absolutes Tant per cent Diferència
Dates
PA ISOS
cipalment l'atenció sobre el fet que
193. 1935
1934
1935
1
la reducció de la durada del treball I - - -- - -- 1 ac
i i
: : : :.&%L&ll sc
s 225 z. i
augmentaria les despeses de la proLa durada del treball en les ml· ducció, des del moment que les masa> Estadlstlca d'assegurances contra l'atur forçós
discussió de les relacions del seu des- nes de carbó. - El Consell d'Admi- ses agrícoles estan ja en la impos1)
Obligatori:
patx, del Bureau Internacional de nistració s'ha. ocupat del problema sibilitat de comprar els productes
9
- 3,8
14,9
Treball l d'experts, sobre la designa.. de la revisió parcial de la Conven- industrials als preus actuals. Ha Alemanya (2) ...... .. Març 3.372611 2.764.676 18.7
30,8•
-1,3
Austria (2) ......... .. Març
352.451
334.658 32,1
cló dels vuit Estats que tinguin la ció internacional del 1931, que limita sostingut que l'experjència
de
la
con- 0,6
17,5
importància industrial més conside- a 7 hores 314 la durada de la jorna- venció de-l 1919 sobre la jornada de Regne Unit (4) .... . Març 2.342794 2.272.107 18,1
rable.
da de treball en les mines de carbó. \Uit hores havia de posar en guàr2)
Facul
tatiu
El senyor Rlddell (gov. Canadà.)
El senyor Jonhaux (obrer, F rança.Y dia cont.ra l'adopció a la lleugora
23,6
+ 2,1
223300 21.5
206.855
Bèlgica (5) .......... . Feb.
s'ha declarat en desacord amb les 1 el senyor Hayday (obrer, Gran Bre- d'una
28,8•
convenció nova sobre 1& set- Dinamarca ......... ..
- 2,5
112.277
Març
108.690° 31,3
conclusions
d'aquestes
r elacions. tanya) han presentat sobr e aquest mana de
Març
212.422•
31,8
38,0
40 hores.
186856
+6.2
Països Baixos ....... .
Amb tot l admetre que el Consell assumpte les reivindicacions de les
-3,6
El senyor Scbürch (obrer, Suïssa) Suü;sa ............... ..
19,3
122.392
104.848 22.9
Gener
d'Administració pugui prendre acta organitzacions de minaires que de21,0
+
1,6
19,4
Feb
.268.708
303.253
ha
demanat
que
la
indústria
rellotTxecoslovàquia
....
.
dels canvis de ret que s'hagin pogut manen pr incipalment q-ue .si ha d'és- gera, en la qual
l'atur és intens, siproduir en la situació dels vuit Es- ser definitivament decidida una retats la importància industrial dels visió de la convenció sobre els punts gui compresa entre les Indústries a
b) Estadlstiques sindicals
quals és la més considerable, ha po- d'ord.rc tècnic assenyalats per diver- les quals la csetmana. de les 40 hosat en dubte la competència del Con- sos governs, la qüestió d'una nova res» hagi d'aplicar-se en primer lloc.
El senyor Cau, suplent del senyor Austràlia ............ .. Des.(8)
18,8
-4,2
80.097 23,0
95.745
sell per a fixar la llista d'aquests Es- reducció de la jornada de treball en
29.320• 21,2
18 o
- 3.2
31.695
tats. Aquesta competència que, se- les mines fos igualment plantejada. De Michells com a representant go- Canadà. ............... .. Feb.
26.0
24.0•
- 20
gons ell, correspon a la conferència
Diversos representants governa- vernamental italià, ha recordat que Estats Units ....... . Març
-6,4
39,2
l'actitud
32,8
del
seu
pals
en
la
qüestió
17.792
19.570
Gener
internacional del Treball, en primer mentals, amb tot l declarar-se a faNoruega . ............ ..
21,7•
-2,8
91.762
100.839° 24,5
lloc i desprèS, en cas de refusar, al vor dc la reducció de la durada del de les 40 hores és ben reconeguda. Suècia ~ .............. .. Feb.
Ha
Insistit
en
la
necessitat
i
la
urConsell de la Societat de Nacions. treball en les mines, han expressat
Examinant l'aspecte històric de la la temença que si s'estén la revisió gència de la reforma preconitzada.
e> Estadistiques de les oficines da coHocac;o
qüestió, el senyor Rlddell ha sostin- fins el principi mateix de la conven- A Itàlia els recents acords collecg-..tt que en tot cas la nova llista ció, hom s'exposa a convertir en més tius en l'aplicació de la setmana de
- 60/935
establerta no hauria d'éSser aplica- dificU encara la confirmació sJmul- 40 hores ban tingut ja resultats Alemanya ............ . Març 3.372.611 2.784.676•
- 15.858
424.487
440.345
ble immediatament, car la composi- tània pels països consumidors de car- molt satisfactoris, gairebè inesperats, Austrla ................ . Feb.
car
el
19
+ 4.560
de
gener
havien
ja
permès
30.059
Gener
34.499
Bulgària ............. .
ció del Consell no pot ésser modifica- bó, que és precisament la finalitat de
- 47.058
Gener
65.269
18.211
da durant el perfode de tres anys, la revisió parcial proposada. Aquesta de contractar de nou 177.511 treba- Xlle ................... .
874
126.766
125 892
que és la durada del mandat dels finalitat no sembla poder ésser asso- lladors anteriorment sense feina. No Dmamarca .. ........ . Març
Març
25.'118
21.077
4.641
1J\ <clxanta-noveno. sessió del Con- slden •• abans que tot, ha retut ho- membres elegits d'aquest Consell. Ha lida ràpidament més que limitant la. es tracta de la generalització de Dantzlc ................ .
711.184
+ 86.087
Feb.
625.097
I d~Admintstracló del «Bureau» in- menatge a la memòria del senyor discutit després la vàlua dels criteris revisió a punts d'ordre pràctic sen- l'atur parcial, sinó d'una nova dis- Espanya <4) ....... .
3.721
2.428
6.149
~e~acional de Treball, que va tenir March~!. membre suplent patronal adoptats per tal d'apreciar la impor- se tornar a jutjar les disposicions ge- tribució del treball en base al règim Estònia ............... .. Març
-186.000
11.776.000
Feb.
11.962.000
Estats
Units
......
..
a Ginebra del 29 de gener al 2 italià del Consell l al senyor Adatel, tància industrial dels Estats. Ha aca- nerals d" la convenció.
de 40 hores. No es tracta, encara
11~febrer,
2().323
22.590
Març
42..913
Finlàndia.
.............
.
de
sota la presidència del se- antic membre governamental Japo- bat dient que el Canadà està categòEl senyor Oersted (patró, Dina- menys, d'una m.a.niobra que intenti
544.667°
+ 161.689
382.878
\'Or Michelis, ha tingut un interès nès del Consell i antic President de ricament a favor de les mesures ne- marca) i el senyor Forbes-Watson de redUir els salaris: les taxes dels França ............... .. Març
2.285.403
Març 2.317.909
n.
tonal.
- 32.446
la Con!erèncta. internacional de Tre- cessàries per a obtenir que els Estats (patró, Gran Bretanya) han recor- salaris no han estat modificades; Anglaterra .......... ..
54.368
Feb.
2.110
56.478
ex~ruat en presència de nous fets ball, traspassats recentment.
dat quina ha estat l'actitud constant seran augmentats pel joc del siste- Hongria ............ ..
141626
Març.
98.642
+ 42984
ajldmateix de circumstàncies politi:::Is tres grups: governamental, paEst.<tt lliure d 'Irland
del grup patronal respecte a la con- ma. d'abonaments compensatius.
148707
1.011.711
Feb.
1.158.418
1ues produïdes ¡,.ar l'entrada de tronal 1 obrer del Consell d'admiItàlia
.................
..
El senyor Wlnter (gov., Txecoslovenció del 1931 1 les proposicions de
84522
365.596
5,5
4.9
Set. 400.118
~ous membres a l'organització in- nistració, s'han assoc1at unànimerevisió. Aquesta actitud d'oposició, vàquia) ha recordat que el seu Go- Japó .................. .. 1Feb.
2900
7.535•
10.435
ternacional de Treball. el Consell oo ment a aquests testimoniatges de
que les mateixes dificultats trobades vern considerava la reducció de la Letònia .............. .. Març
1.728
42.365
40.637
vaciliat a prendre les decisions simpatia..
en aquesta convenció han justificat, durada del treball com una mesura Noruega ............. .
44.283•
4.051
Gener
48.334
~littques indispensables per asseEl President ha donat la benvinla manté el grup patronal.
indispensable
per ln disminució de Nova. Zelanda ..... ..
432.292
+
45162
Feb.
38'1.230
gurar sense dilació .la regularitat guda al senyor Isador Lubin, el qual
En acabar el debat, el Consell s'ha l'atur. A Txecoslovàquia la setman:¡, Paisos Baixos ...... .
498.806 19,0 23.7 + 99.146
Feb.
399.660
dels seus propis funCionaments.
na est.a. ues1gnat pel govern dels Estrobat en presència de diverses pro- de 40 hores ha estat ja introduïda. Polònia .............. ..
20.669
7.654
28.323
L'atmosfera en la qual !oren de- tat.s UnJts per a representar-lo en
Romania ............ .. Feb.
posicions.
en
els
treballs
públics
i
en
els
tre105.435
.il.991
Març
138.426
senrotllats els debats, no deixà d'és- aquesta sessió. Aquesta presència,
Per 14 vots contra 6 ha r efusat balls subvencionats per autoritats Suècia ............... ..
102.910
+ 1L677
Març
91.233
w sempre dc comportament elevat, ha dit el senyor de Michells, és un
una proposició del senyor Oersted públiques. A part d'això, un projec- Suïssa. ................. .. Març
834577•
11.707
844.284
·tat a vegades dominat per l'in- fet ple de prometences pel deseurot(patró, Dinamarca), que volia ins- te de lleJ sobre les 40 hores ha. estat Txecoslovàquia .. ... Març
29.893
+ 892
29.001
Iugoslàvia
.........
..
de l'Organitzacló internacional llament de l'activitat de l'organitcriure
a
l'ordre
del
dia.
de
la
Conferefusat i el Govern està disposat a
de Treball 1 el desig unànime d'aten- zació. El senyor de Mlchelis ha aferència internacional de Treball del facilitar les enteses privades entre
dre totes les seves possibilitats de git que esperava que dintre de poc
1935 Ja. revisió total de la convenció organitzacions patronals i obreres
• Xifres provisionals.
el govern dels Estats Units podria
l'esdevenidor.
en vista de C:onar-11 un caràcter unJ,.. en matèria de reducció de la jorna1. Xifres que es refereixen al mes precedent.
El govern dels Estats Units havia ccll.tborar en els treballs del Consell
versal.
2. Obrers parats inscrits a les oficines de colda de treball. Txecoslovàquia. recoltramès a Ginebra, per a representar- d'amninlstracló amb totes les prerroPer vint vots, sense oposició, el za, doncs, totes les proposicions que locació.
Jo el senyor Isidor Lubln, com1ssat1 gat.\es d'un Estat membre del ConConsell
ba
decidit
d'inscriure
en
l'or3. Obrers parats indemnitzats.
tendeL'Cin a l'adopció d'una regladé restad.lstica de treball al Depart3.- s~ll.
dre del dia de la Conferència. del 1935 mentació internaoional en aquest as4. Obrers parats en absolut.
ment Federal de Treball. A més, la
El senyor JouhaiL't (obrer, França),
la
r
evisió
parcial
de
la
convenció
so5. No estan compresos els parats parcials.
sumpte.
participació directa de la «Federació en nom del grup obrer, s'ha associat
bre quatre punts d'ordre tècnic rere6. Xifres revisades.
El senyor Kupers <obrer, Països
Americana de Treball» en els tre- a les paraules del President respecte
rents: a la suspensió del treball els Baixos>, en sostenir
7. Primer setembre 1933 i1934 r~pectlvament .
el
punt
de
visballs del Consell és assegurada. per el senyor Isador Lubln. lla expressat.
diumenges
i
els
dies
de
!esta¡
a les ta del seu grup, ha insistit particu8. Desembre 1933 i 1934 respectiVament.
endavant. El seu representant, el re- a més, la jo1a que els membres del
prolongacions per treballs necessària- larment
nyer James Wilson, ha ocupat un grup obrer experimentaven en veure
en l'aplicació de les 40 homent
continus¡
a.
les
prolongacions
lloc en el sl del grup obrer.
aleshores enmJg d'ells un represenen les Indústries de la margaper treballs preparatoris i comple- res
El govern de la O. R. S. S. havia tant de les organitzacions obreres
rina, del sal>ó 1 de l'oli.
mentació;
al
canvi
periòdic
d'escaXI FRES ABS OLUT ES I INOEX O'E MPLE US
designat el senyor Boris Marcus, cap americanes, el senyor James Wilson.
El senyor Ruiz Manent (gov., Esmots encarregats d'assegurar la mar- panya)
<Bases 1929=100)
del sector de treball del Despatx de «Des del 1919, ha dit, esperàvem
ha proposat d'incloure enxa
de
certes
màquines.
Ja Comissió del pla d'Estat. per a aquest moment».
tre les indústries a les quals s'apliP AI SOS
J OHAUX
Ha
estat
refusada
una
proposició
Indexs Diferència
Xúres absolules
Data
asslstir a aquesta sessió.
En una sessió ulterior, el senyor
la setmana de les 4.0 hores en
que traotava d'inscriure un cinquè caria
Entre els problemes que el Consell Jouhaux. a més, podia anunciar que
1934
1935
1934
1935
primer
lloc,
les
1
mines,
les
fàbriques
bavla de resoldre figurava el de ra els obrers dels Estats UnJts estaven Units collaborin tan aViat com sigui punt referent al cspocad-<~utll (siste- privades d'armes, les impremtes i }es
llista dels vult Estats membres de en el successiu d1rectament associats possible a l'organització internacio- mn. de recuperació eventual d'hores arts gràfiques 1, a ésser possible, la
a ) Estadistlca d'assegurances
l'Organització la importància indus- a. l'activitat del Consell. En efecte, nal de Treball, però que com que el de treball no efectunde3 a conse- tèxtil.
trial dels quals és la més con..qdera- la «Federactó Americana de Treball» procediment adoptat és contrari als qüència. de la concessió de mig jorEl
senyor
Olivetti
(patró,
I
tàlia)
termes
1
n
l'esperit
de
la
Constitució
nal de permís o d'una jornada cada ha confirmat les dades donades pel
ble I que per aquest motiu tenen acabava de designar el seu president,
13.517.998 14.409.000
Alemanya "" ....... .. Feb .
dret al Consell d'administració a un el senyor William Green, per a par- d'aquesta organització, cal cer car quinze dies).
Cau sobre els resultats de Austrla ................ .
959.870
976.219
Gener
Finalment, per 19 vots cont1·a 2, senyor
seient governamental no sotmès a ticipar en els treballs del Consell uno. altra solució.
l'aplicació
98,7 + 2,1
de
la
«setmana
de
40
ho9.879.000 10.883.000 96.6
Fe b.
El senyor Mahalm (gov. belga) ba el Consell ha proclamat la seva deBèlgica .............. ..
elecció.
d'administració. Aquesta designació examinat,
4,4
77,0
res»
a
72,6
I
tàlia.
Els
inconvenients
que
Fe
b.
per la seva banda, els as- cisió sobre el punt remogut pel grup
Anglaterra .......... .
Se sap que des de 1922 aquesta esdevindrà definitiva al mes de juny
83,1 + 3,8
873.416 70,5
836.046
llista comprenia, per ordre alfabètic: però ja. des d'aleshores la «FederaciÓ pectes juridico-estadistics del proble- obrer, referent que la qüestió d'una s'han hagut de superar han estat Hongria ............ .. Gener.
95,8 + 4,2
163.197 91,6
166.996
Gener.
Alemanya1 Bèlgica, Canadà, França, Americana de Treball» collaborava. ma i ha mostrat que en aquest ter- nova reducció de la durada de la menors del que es podia témer i el Letònia .............. ..
71,4•
72,6
1~
Gener.
rent hom es troba en presència de jornada de treball a les mines si- període d'adaptació s'ha passat sen- Països Baixos ...... .
Gran Bretanya, India, Itàlia i Japó. al Consell.
64,9
63,5
1.626.299
1.588.901
Feb.
dJC!cultats serioses. Segons això Txecoslovàquia ... .
+ 1.4
Però la recent entrada a l'organitAmb aquest motiu, el senyor Ja· nombrosos dubtes i que ln qüestió no gut igualment plantejada en ocasió se
5,1
90,5
84,8
547.156
513.074
Gener.
el
sistema
aplicat
+
a Itàlla és bas- Iugoslàvia ........... .
w:ló de països que es compten in- mes Wilson ha expressat la gratitud és susceptible de solucions veritable- de la revisió parcial de la convenció
dubtablement entre les més grans de la «Federació Americana de Tre- ment científiques. Però hi ha també minaire, car aquesta qüestió ha tant semblant al que és proposat
avui
per
una
reglamentació
l'aspecte
pollti.:,
internai
aquest
és
el
més
potències industrials plantejava. ne- ball», per l'amable acolliment fet al
d'ésser examinada amb la de la seInformes de diversos establiments
cessàriament el problema de revisar seu representant. L'A. F. L. collabo- important. S'ha prodUit un gran fet: lecció de les indústries que seran clonal, car es tracta d'una convenció de principi que comporta aplical'entrada
en
l'Organització
Internaaquesta llista.
rarà de tot cor a tota la politica
proposades
per
una
primera
aplica.Després d'un profund examen a constructiva que serà perseguida dins cional de Treball de dos nous mem- cló del projecte de convenció sobre cions particulars a les diverses in- Bulgària ............ ..
54.570• 72,7
80,2° + 7,5
49433
Gener.
bas~ dels re.pports establerts pel seu l'interès general 1 cercar!\ d'aplicar bres: l'aD, els EStats Units, la gran la csetmana de 40 hores» sotmès o. dústrie3. El senyor Olivetti declara, Canadà ............... .
79,4 + 2,7
885.556• 76,7
846.943
1 feb.
República
on
es
desenrotllen
les
doncs,
exque
votarà.
les
proposicions
departament i d'estudiS estadistics completament les disposicions de la
95,3 + 12,5
35.727 82,8
29.894
Gener.
la Conferèncir. Internacional de del Bureau Internacional del Treball Estònia .............. ..
periències
socials
i
econòmiques
de
!et.'l t>e'lll sen-eis competents del Bu- constttució de l'organització interna69,9
75.0 + 5,1
Fe b.
Treball que s'obrirà a Ginebra el 5 i que està disposat a examinar la Estats Units ....... ..
¡ eau Internacional de Treball amb cional de Treball, després de les primera importància de les quals tot de juny proper.
5,0
2.219.633 77,3
72.3
França ................ . 1 feb. 2.373.454
seva
extens.ió
a
altres
branques
d'acla coHaboració d'experts d'una auto- qua!s ha d'esser cercada una. justi- el món desitja conèL-cer la solució¡
71,1
77,5 + M
731.408
670.647
Itàlia .................. .. Gener.
La (('Setmana de 40 horesl>, - Alxi tivitat.
l 'altre, la U. R. S. S., que és tambe
ritat universalment reconeguda. 4'1 cia. social més gran.
104,2
Des.
(2).
939.338
93,5
+
10,1
788.274
Japó .. ..................
El senyor Jensen (obrer, Dinamar- Luxemburg ............ 1er. març 27.810
El senyor Picquenard (gov., Fran- el marc d \ma experiència social ex- mateix el Consell d'Administració
Consell d'Administració va constatar
65,2 + 1,9
28.641 63,3
abordat de seguida aquest pro- ca) ha de3enrotllat,
per
la
seva
que els vuit Estats membres la im- ça), en nom del grup governamental traordinària, sobte la qual és essen- ha
535.642 61,4
63,4
+ 2.0
518.142
Polònia
............... .. Feb.
portància. industrial dels quals és la s'ha associat als desigs de benvin- cial per a tots els països de tenir in- blema. de la «Setmana de les 40 ho- banda, els erguments de les organit- Suècia ................ .. Feb.
95,2 + 1,1
87.5
res» i de la designació de les indús- r.acions de treballadors a favor
més considerable, són ara, en ordre guda adreçats al representant del formacions segures. Incontestable- tries
'11,6
O,'l
193.798 72,3
190.266
en les quals podria. aplicar-se d'una reglamentació internacional Suïssa ................ .. Gener.
alfabètic: Alemanya, Estats Units govern dels Estats Units i al repre- ment aquests són dos paisos d'una
96,0 107,0
+ 11.0
Gener.
Unió Sud-Afrtcana
d'Amèrica¡ França, Gran Bretanya, sentant de les organitzacions obre- gran impol'tància industrial, d'una en primer lloc.
per a l'aplicació de les 40 hores. Ha
Se sap que per aquesta primera recolzat particularment la demanda
importància superior a Ja dels països
Ind.la, Ità la, Japó i la. Unió de Re- res d'aquest pals.
públiques soviètiques. Aquests són els
• Xifres provisionals.
El senyor Oersted (patró, Dina- que llur arribada va excloure de la etapa de la realització de la setma- del senyor Kupers per a les indúsrepresentants dels governs dels Es- marca), s'ha expresat en el mateisx llista dels vuit Estats. ¿Calia fer-los na de 40 hores, el Bureau Interna- tries de la margarina, del sabó 1 dc
1. Xifres que es refereixen al mes precedent.
tats que tindran al Consell, des de !a sentit en nom del grup patronal. Ha esperar a la porta del Consell d..trant cional de Treball havia suggerit: els l'oil.
2. Desembre del 1933 i 1934 respectivament
treballs públics, la construcc1ó i l'enpropera sessió, un seient no elegible. afegit que aquest grup esperava veu- dos anys 1 mig?
El
president
ha
indicat
en
aquest
Aquesta decisió fou presa per 24 re aviat en el seu si a un represenEl senyor Mahal mha acabat, amb ginyeria civil, la lndústria del !erro
moment que els seus collegues del dors ocupats. En la indústria del pels goyerns o subvencionats per ells,
rots contra 1 (el del representant tant del patronat dels Estats Units. una emoció profunda, recordant que i de l'acer 1 la indústria del vidre.
del govern del Canadà). Després, per
El senyor Normann (gov., Gran Consell consideraven que seria pot- ferro 1 de l'acer l'augment de l'em- la indústria del ferro 1 de l'acer , la.
El senyor Isador Lubin, ha expres- no hi ha cap pals que estigui més
28 vots sense oposició, es decidi que sat el reconeixement del govern dels lllgat que el seu a l'organització in- Bretanya) ha subratllat la dilicul- ser bo d'aprofitar la presència. dels pleu ha estat del 13 per 100.
construcció 1 l'enginyeria civil, l'in•
els dos Estats que no figuren en Estats Units per l'acolliment parti- ternacional de Treball: per a donar tat d'e:>collir determinades indústries invitats goyernamentals per a doEl senyor Isador Lubln ha afegit dústria del vidre d'ampolles i les ml·
aquesta llista: Bèlgica i Canadà, res- cularment cordial que el Consell un nou testimoni d'aquest lligam, quan s'ignora encara el text del pro- nar-los ocasió d'expo38I' la situ~ló que el Govern dels Estats Units veu- nes de carbó.
tarien associats als treballs del Con- d'administració ha fet al seu delegat. direm que Bèlgica acceptarà la tesi jecte de convenció que haurà d'és- de l'assumpte en llurs països respec- ria. amb gust la institució de les quaPer 16 vots contra 11, el Consell
sell d'Administració, fins a les pro- El govern dels Estats Units és ven- del Bureau.
ser aplicada. Ha. formulat diverses tius. Seme voler exercir cap pres- ranta. hores en el major nombre ha decidit que la qüestió de conjunt
peres eleccions, en qualitat de mem- turós d'ésser membre de l'organitEl senyor Merteus, Yiceprcsident suggestions sobre el procediment a sió damunt d'ells, ha anunciat que posible d'Indústries i de països. Con- de la reducció de la durada de tre·
bres adjunts governamentals.
zació internacional de Treball. La obrer, ha declarat que en portar a seguir pel Consell en aquesta cir- els .concedida la paraula en cas que sidera, per altra banda, aquesta re- ball i l'aplicació d'aquesta reducció
D'aquesta manera, ha estat regu- seva adhesió forma part encara de aquest titol la seva collaboracló a cwnstància.
desitgessin prendre-la.
forma 110 com una finalitat en sl a les industries esmentades, constilada una qüestió constitucional de les finalitats exposades pel Presi- l'establiment del uapport» del desEl senyor Tsador Grubin, delegat sinó com una etapn intermediària tuïen un sol i únic punt de l'ordre
senyor Mertens (obrer, Bèlgica)
la qual no hi ha necessitat de sub- dent Roosevelt en el seu darrer mis- patx del Consell, havia hagut de fer haEldemanat
al Consell de no limi- del Govern dels E!Stats Units, ha amb una disminució encara més ac- del dia de la Conferència internacioratllar-ne la. complexitat.
satge, després dels quals el benestar abstracció de la seva qualitat de beldonat aleshores indicacions sobre el centuada de la durada del treball.
nal de Treball del juny del 1935.
En la zona d'activitat de l'Orga,.. humà havia d'estar al primer pla de ga, i que només havia tingut en tar-se a les indústries proposades pel que: ha estat ret al seu país en maEl senyor Harold Poutlet, resumint
La sessió del 193G de la Conferèn1 d'estendre des d'aleshores
ruha'tzació, el Consell d'administració les preocupacions governamentals compte l'interès superior de l'Orga.. Bureau
el benefici de les 40 hores al nom- tèna de reducció de la durada del el debat, ha respost a les observa- cia lnternaolonal de Treball. - El
pres Igualment decisions d'una dels Estats Units.
nit.zació internacional de Treball. Ha bre mé3 gran
possible de treballa- treball.
.
cions formulades referent als estudis Consell d'Administració s'ha ocupa~
Bran envergadura en el que es refeEl President ha anunciat de se- retut homenatge a l'alta personalitat
En els treballs publics. la lleJ vo- preparatoris del Bureau internacio- seguidament de la Conferència inter·
lraelx al projecte de convenció sobre guida que el govern de la U. R. s. s. del seu compatriota, senyor Mahaim, dors, principalment a aquelles intada
pel
Congrés
ha
instituït
la
set- nal de Treball. Ha ret observar que nacional de Treball del 1936. Ha
«aetmana de 40 hores». que serà. havia fet conèixer que havia designat les declaracions del qual d'una inspi- d~tries on el treball és lninterromsotmès en la propera sessió de la el senyor Boris Marcus, cap del sec- ració tan elevada han emocionat tot put, als treballs tèxtils, les indús- mana de 30 hores. Enmig del mig sl en determinats punts havien po- decidit d'inscriure definitivament en
milió
de
«codisJl
que
regule.n
les
congut ésser constatats alguns lapsus, l'ordre del dJa d'aquesta sessió la.
tries
d'armes,
de
municions
1
consConferència internacional de Treball, tC'r de Treball al Buren.1 de la Co- el Consell.
navals, productes qulmJcs, dJ_cions de treball en les diverses in- el conjunt no deixava d'oferir una qüestió de la seguretat dels tr&convocada per al dia 4 de juny, a Gi- missió del pla d'Estat, per a assistir
Després d'un debat en sessió pri- truccions
nebra. Hl ha cinc indústries que se- a la present sessió del Consell d'ad- vada, en el qual han pres part: el transports, serveis d'aigua, de gas, dustrles, més del 90 per 100 pre- base documental seriosa i sòlida per balladors en la indústria de la cons-.
veuen une. durada de treball de 40
d llb
d e
u
trucció en el que es refereix als bas·
rani& proposades a aquesta conferèn- minlstració. El senyor de Mich!'hs ha senyor Oersted, vicepresident patro- d'electricitat, mines de carbó, im- hores
de 40 hores per set- a 1es e erac1ons e1 onse ·.
c per una aplicació immediata de expressat la certesa que el Corueil nal; senyor Ruiz Guinazu (gov. Ar- premtes. El senyor Mertens ha sos- mana odemenys
promedJ. ¿Quin ha estat
Havent-se tancat la discussió ge- timents de fusta i als aparells de col·
~ ba
rerorma examinada, que són: els rebria aquesta nova amb satisfacció
senyor Nakano <gov. Ja- tingut principalment la necessitat l'efecte d'aquestes mesures sobre neral el Consell ha estat demanat locació del fustam.
re lls públics empresos pels go- i ha saludat la presència del repre- gentina);
Ha quedat entès per altra banda
pó); senyor Norman <gov. Gran Bre- d'aplicar la reducció de la durad& l'empleu en el conjunt de les acU- de pronunciar-se sobre les diferents
verns o subvencionats per ells, la in- sentant de la Unió de Repúbliques tanya); senyor Jonhaux (obrer
del treball no solament en les im- vitats? No és possible de determl- proposicions que 11 havien estat sot- que fora de tot projecte de regla.dústria del ferro i de l'acer. l'edifi- Soviètiques Socialistes, com el debut ça); senyor Jurteiewlcs <gov. Franmentacló internacional, el Bureau
Polò- premtes de diaris, sinó també en to- nar-lo exactament, car van acompa- meses.
cació i l'en¡inyerla civil, la indústria d'una colinboracló fecunda amb la nia)¡ Sir B. N. Nitra (gov. India);
te.s les d'arts gràfiques.
de Treball sotmetria a.
nyades de tot un conjunt de referDels vots emesos resulta que les internacional
clel vidre d'ampolles i les mines de U. R. S. S.
El
senyor
Picquenard
(gov.,
Franaquesta
mateixa conf~rència. del 1936
tanya)¡ senyor Jouhaux <obrer Francarbó.
Arribat a Ginebra, el dlmecr~. 30 nyor Harold B'utler, director del Bu- ça) ha Insistit sobretot en l'aplic~ mes econòmiques. No obstant s'ha indústries que seran proposades a la una relació sobre la questló dels con·
La inclusió de la indústria mine- de gener. el senyor Boris Marcus ha reau internacional de Treball, el Con- ctó de les 40 hores a les mines de pogut calcular que en la indústria Conferència Internacional de Treball tractes collectlus l una relació sobre
ra ~n aquesta primera. etapa de la remerciat el President de les :¡:¡:u au. sell ha adoptat, per 24 vots contra 1 carbó 1 a la indústria tèxtil, a més del cotó la reduc~6 de la durada. del juny proper per a una aplicació la qüestió del reclutament l coHoca·
~ealitzac~ó internacional de les 40 les de benvinguda amb les quals ba- (el del representant del govern del de les altres indústries proposades del treball havia augmentat en un immediata de les quaranta hores, se- ció dels treballadors emigrants.
11 per 100 el nombre de!s treballa- ran: els treballs públics empresos
cl?res, dona saUsraccló a les reivln- via volgut saludar, en nom del Con- Canadà), el text que segueix:
pel Bureau.
Els fe rt'ocarrils do l'I ndi& I la c:on•
lCaclons formulades per les orga- sell, l'anunci de la seva vtngud-\.
El senyor Namecek (obrer, Txevenció del 1919 s obre la durada det
nitzacions de minaires en ocasió de Aquestes pazaules constitueixen per EL CONS ELL O'AOMI NISTRAC IO coslovàquia) ha SO&tingut le3 detreball. - El Consell, en reunió pri~3?Visió parcial de la convenció del a ell, ha dit, la certesa que trobara,
Havent examinat les relacions pre- mandes del seu coliega Mertens 1 h1l.
vada, ha regulat diverses qtie::.tions
a .::L9Ue
fixa en 3 ó 4 hores com en el sl del Consell d'admlnlstractó, sentades pel seu departament sobre parlat principalment de les arts gràadmlnistratiYes
l ha ·adoptat la re·
1UiiJWD. la durada de la jornada de la col:laboracló que ll permetrà com- la revisió de la llista dels vuit Estats fiquel¡.
lació de la comissió que havia estai
treba.ll a les mine:s de carbó. Aques- plir d'una manera eficaç la missió, la
El senyor Mahaim (gov., Bèlgica)
importància. dels quals és la més
en<"arregada d'examinar una. queixa
tes organitzacions demanaven que si dc la qual el govern l'ha encarre- considarable,
constata que els vuit Es- ha. recolzat les propo&clons del Budel senyor Mel!La, dl'legat obrer d&
~~esta Convenció havia. d'ésser mo- gat.
l'India a la darrern Conferència. inEn nom del grup obrer, el senyor tats membres de l'Organització inter- re:~.u.
la~cada en diversos punts assenyaEl senyor Oersted. (patró, Dinanacional de Treball la importància
ternacional de Treball. Aquesta quel·
per determinats governs, la Jouhaux ha expressat la viva condo- dels quals és la més considerable,
marca),
en
nom
del
grup
patronal,
xa es referiB a l'aplicació en els fer·
~tló d'una. nova. reducció de la du- lença de l'absència del senyor Largo són, en ordre alfabètic: Alemanya, a excepció del membre italià. senyor
rocnrrils de l'India de la conven·
de la jornada de treball a les Caballero, membre obrer espanyol,
Units d'Amèrica, França, Gran Olivetti, ha confirmat l'oposició d'acló del 1919 sobre la durada del tre·
~ea, és Igualment plantejada. actualment detingut 1 Inculpat n Esta.ts
Bretanya,
India,
Itàlia,
Japó
l
UnJó
quest
grup
al
principi
mateix
d'una
Madrid.
El
senyor
Jouhaux
ha adreball. La comissió ha rebut referent a
ll~sta questtó, que havia estat comRepúbliques Soviètiques Socialts- convenció sobre la reducció de la
aquesL assumpte una memòria del
trie en aquella d'escollir les indús- çat, per aquest motiu, una altra de- de
tes.
durada
del
treball,
igualment
que
el
nmnda
al
Govern
espanyol,
per
tal
Govern de l'lndia. Ib pres nota d&
&p~piróopo¡ades per una primera
Com a conseqüència d'aquesta procediment proposat. El grup pal'interès fonnulct per aquest sobre el
r
e dc la «Setmana de 40 ho- d'obtenir que aquest posi Largo constatació,
són
els
representants
tronal
creu
que
una
mesura
semque el seu programa d'aplicació pro<:~' ha determinat que el problema Caballero en sltuncíó de complir el
governs dels Estats esmentats blant tzastornarà l'economia 1 no
,. es modlflcaclons a fer en la con- seu mandat en aqueata sessió del dels
gressiva de la convenció sigui execuelS
que
s'asseuran
al
Consell
des
de
portarà
cap
remei
a
l'atur.
Votarà,
Consell
d'admlnistzació.
encló minaire del 1931 s'hagi vist
tat en el termini m~ mJnim i ha
El senyor Ruiz Manent (gov., Es- la propera sessió com a representants doncs, contra totes les proposicions
~derablement slmplilicat.
e:tprcssat l'esperança que els bene·
dels vult membres la importància in- d'apllcecló, perctal o ¡eneraJ, de le3
f in•tt erecte, el Consell ha inScrit de- panya), ha respost que el govern esficls de la convenció seran estesos
hores.
qu • vament la rcvlsló parcla.l d'a- panyol ha\1a ja fet conèixer per es- dustrial dels q-..tals és la més considintre de poc als agents dels ferConsell ha adoptat seguiEl senyor Hayday (obrer, Gran
ela 1~eocon\·encló en l'ordre del dia crit que els fets pels qu&la La.l'go Ca- derable. El
rocarrUs de l'Indla. que encara no
per 28 vots sense oposició, el Bretanya) ha subraUlat, per la seva
Trcbali llferl'ncia internacional de ballera està actualment empresonat, dament,
se'n beneficien.
seglien~ text:
no
tenen
cap
relació
amb
les
banda,
funla
necessitat
de
no
llmitar
tre dels del 1!135, limitant-la a quaLa relació del director. - El Con·
l'aplicació de les 40 hores a Wl pe~
Pllnts d'ordre tècn1c que al- cions de membre del Consell d'adsell, en SC!'sió públlcn, ha exruninat
EL CO NSELL,
ministració del Bureau Internacional
tit nombre d'indústries. Ha 806tlngut
tO ~ Covems hn'"ien indicat com a
la relació del director del Bureau inConsiderant per alb'& banda que que en realltat a'exagera,·en les dir. 1i~'7,~ors de les dificultats d'a- de Treball. En aqueGtes condicions, seria
ternscional del Treball sobre l'actl·
equito.tiu i oportú de permetre ficultats tècniques amb les qunla toel govern espanyol no ha c.regut po~ el Pràctica.
viLat de l'organJtzadó.
als Estats que no figuren en aquesta paria una aplicació ¡eneral d'aques<?onSe e notar, també, la deciSió del der demanar a les autoritats judi- llista
l que seuen actualment en el ta refonna.
Amb aquest motiu ha. pres un
<lc la U d'endarrerir la conrocació cials l'alliberament de Largo Cab3.nombre determinat de decisions rer~c!a SI!Ssl6 maritima de la Confe- llero. El senyor Ruiz Manent ha asse- d'ésser a.ssoc.lats als treballs fins a.
El senyor Lambert-Ribot <patró,
les
properes
eleccions
del
Consell,
ferent a la cnmposlció l els treballs
ti l!l cree havia de celebrar-se en surat que Caballero estava en el
França), en exposar les raons de
de les diverses comissions.
tnentesd e J11I1Y del 1935 !mmcdinta- règim dels presoners polltlcs 1 que decidel"t d'apllcar, en atenció a. ells, l'actitud d'oposició del seu grup, ha
per
analogia,
l'article
3
del
reglament
per
aquest
motiu
es
bene!ic.l&vn
del
Per 10 vots contra 5 ha ndoptat
1..4 dataesp,r~ de In sessió general.
declarat principalment que els estuIE.rñ
d aquesta sessió maritima tractament més humà. Ha afegit que del Consell, bo i considerant-los com dis preparatoris fets pel Bureau eren
una resolució presentada pel grup
&brtJ,f~a només que en el proper trametria, per altra banda, fidelment a membres adj;,mts governamentals. massa fragmentam 1 massa 1ncomobrer en la quo.l pren nota arab sa·
Com que la sessió havia esdevingut Dlet.s per a proporcionar al Consell
~ CSJlrés d\ma reunió dc la Co- al govern espanyol, la demanda c!el
tisfaccló de la resposta del Secretagrup
obrer.
pública, el President ha anunciat ofi- les dades precises 1 exactes que aón
Undtt. .Paritària marítima que es
riat de l!l. SOcietat dc .Nacions, feta al
~en el mea dc març.
cialment
les
decisions.
EL NOMBRE DELS ESTATS
cllrector del Bureau fnternnclonal de
S'ha dirigit de seguida als senyors 1Ddispe!lliab!es en una d.eds1ó Juríll6 dc ~i&ntm fln!llment qne la qUes- MEM BRES DE L' ORGANITZACIO.
Treball, que anuncia que po~ava en
tn Ja
~gurctat. dels treballadors - Continuant. la seva exposició dels Mahaim i Riddell per a pregar-los dica en una matèrla tan greu.
coneixement del Comitè econb;;nic do
El aenyor J ouhaux (obrer, FranQIJe
US\rln de l'edifica.eló, en el prtncl.Pals esdeveniments ocorreguts de presentar a llurs g<rrerns respecla Societat do Nacions la demand~
fust.es refereix &la bastiments de durant el& darrers mesos, el Presi- tius el testtmonl profund de la con- ça> ha respost que el problezruL prode
la Federació internacional d~ :r.n11:stan! nhals aparells de collocacló del dent ha recordat que, a m~ del.& E:r sideració 1 del r econeixement del posat no era aolament un problema
t.ers a favor de h. convocacló rà~ · , estat inscrita de!inlt1vn- tats Un1ts 1 de la U. R . S. S ., l'A!- Consell en el mate1x moment en què tebrlc de x1tres 1 d'estadisUques. E'.s
pida d'una. Conferència tripart.ita.
r~\~teordro C:el dia de la Confe- ganJst.an i l'Equador h&n l¡ualment lea condicions part.lculars ela han po- çans paisos industrials han entrat
destinada a discutir de nou l'elllbo~.
rnac1ona1 de Treball del esde\1ngut membres d e l'Orgaru.tza- sat en situació d'exercir amb tota Cm- Ja pràcticament en el ~ de la
racló d'unn rcglnmentació internacioPer alt.ru .___ ~
ctó Internacional de Treball, la qual parcialitat un dels deures coose- reducció de la durada del treball 1
nal en 1n indúst rin carbanera. La l'e!' O
Per &fer
........a . heu-vos ad, afer compt.a actualment amb 62 p&[sos.
gilents de la se• mlssló. El senyor no és dubtós que han obtingut relucló exl'ressa, a mts. el desig urgent
CIE.l:tJer¡¡êt~ resum suCGlnte de les
Els vuit paisos Industrials princi- de Mlchells ba pregat als seus dos IUltats afortuna ts. El aenyor J ou-""'
que a<rJ.esta Con~erencla tr1pnrtita..
A 1• - .... del COnsell:
pals.
El Consell
dedicat duea col!.egues que c:opsesstn principalment haux bil. demanat al Oonsel1 de no
et ertura de la sessió, el Pre- sessions priV'tld~ a ha
l'examen l a la d 'aq\4esta ~ó d lòl¡nlficat del limU~ l'aplicació internacional d.e
1.& .:uerra ta la tom ba dels treballadors
(Continua a la ~lna següent)
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s·. . .

gest q-J.e els ha associat als treballs
del Consell en Ja millor actitud possible actualment. El Consell d'AdmJnistració ha volgut. per decisió galrebé \4nànime, donar-los una prova
evident del seu afecte, de 1& seva
adhesió l de la seva amistat.
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la humanitat

8
(Ve de la pàgina anterior)
qual comprèn representants dels
ovems, propietaris de mines t roters, sigut convocada abans que la
Conferència internacional de Treball
El Consell s'ha assabentat de .a
vart de la relació del director que es
refereix a les assegurances socials en
·~¡ territori del Barre. Es sap que la
(lUestló de les rentes I pensions d'assegurança. social destinada als obrers
que han treballat en el Barre ha estat reglamentada pels acords de Roma. El Bureau internacional de Treball ha. estat induït d'estudiar les
condicions en les quals l'arranjament
portat a aquest assumpte s'aplicarà
als assegurats que abandonaren el
Sarre. Han estat establertes algunes
proposicions que tractaven de garan~lr els serveis de pensions a aquests
assegurats I les negociacions seguiran sota els auspicis del Comitè dels
Tres, presidit pel baró AlolsL
La propera sessió marltima de la
Conferència Internacional de Treball.
- El Consell d'Administració s'ha
ocupat de la propera sessió marítima
de la Conferència internacional de
Treball. Ha decidit que aquesta ses·
sió no es reuniria el mes de juny
després de la sessió general de la
Conferència, com havia estat dlspor;at primerament. Però la Comissió
paritària marltima serà. convocada o 1
proper març per tal d'estudiar les
qüestions de procediment o d'altres
gue es plantegin en aquest assumpte. I, en abril, després d'haver examinat la relació d'aquesta Comissió.
el Consell d'Administració fixarà. la
data de la Conferència marítima.
VIatges I missions. - El Consell
s'ha assabentat de les referències presentades pel director sobre el ~eu
viatge als Estats Units i a Mèxic.
Amb aquest motiu, el senyor Tello,
representant del Govern mexicà, ha
regraciat al senyor Harold Butler
de la seva visita, la qual contribuirà
molt a fer més estretes les relacim:s
~ntre Mèxic I l'Organització internaclonal de Treball.
Aix1 mateix, els representants governamentals de l'Argentina I del
l3rasll, els senyors Ruiz Guinazu i
Gonçàlvez, han subratllat la importància I l'èxit- de la missió acomplerta a l'Amèrica llatina pel senyor Fixler, cap de la secció d'assegurances
socials del Bureau.
El Consell d'Administració ha lecldit que el Bureau internacional de
Treball participaria a l'Exposició internacional de Brosselles.
Ha adoptat la relació de la Com issió del Reglament sobre qüestions
d'ordre jurídic, aixi com les relacions
del Comitè de correspondència per
11'. prevenció d'accidents de treball \
de la Comissió de treball agrícola.
La setantena sessió del Consell
d'Administració es celebrarà a Ginebra el 10 d'abrll proper.

i

UNA «POLITICA DE TREBAllS
PUBLICS»
Bota aquest titol el Bureau interpaclonal de Treball acaba de publiçar una relació sobre l'organització
Çlstemà.tlca dels treballs públics per
~al de mirar d'atenuar I de prevenir
ratur, problema del qual no ha deiKè.t d'ocupar-se'n des del seu origen.
En aquest estudi no s'ha limitat
t exposar les dades recollides prop
pêls diversos governs; s'ha interessat
a. extreure els elements essencials
d 'una doctrina fundada sobre una
experiència ja considerable.
Les xifres que hi són esmentades
Jndiquen l'extensió de l'esforç acomplert per certs Estats per a portar els grans capitals inactius al servel de grans programes de treballs.
Als Estats Units, el total dels emJ?rèstlts autoritzats per la subvenció,
.;turant els tres anys següents, d'empreses d'aquest ordre ha pujat c1
S.700 m1llons de dòlars, mentre que
el pressupost total de l'Estat per '\
àquest mateix any 1933-34 s'elevava
à. 4.000 milions de dòlars.
A Alemanya, els diversos programes de treballs públics elaborats del
1932 al 1934 s'eleven a la suma de
6.400 milions de marcs i el total del
essupost ordinari per als dos any::~
o depassava 8.000 mll!ons de marcs
r any.
A Suècia, per un pressupost anual
e 1.000 milions de corones, els erurèstlts destinats a finançar els trealls públics representen 250 mllions
e corones el 1933-34 i 220 milions
de corones el 1934-35.
A Itàlia, el total dels treballs pubiles executats per l'Estat, els poder.s
públics locals i les institucions de
dret públic subvencionades per l'Estat, ha.vla pujat el 1932 a 5.800 miJlons de lires, mentre que el total del
pressupost ordinari no sobrepassa els
21.000 mll!ons de lires.
La relació del Bureau internacional de Treball assenyala igualment
~es realitzacions acomplertes en
p.quest període, en una major o menor escala, per Austria, Argentina,
Austràlia, Bèlgica, Bulgària, Canadà.
•Xile, Xina, Egipte, Espanya, I'inlàndla, França, Gran Bretanya, Honia, Japó, Lituània, Noruega, Nova
elanda, Països Baixos, Polònia, Porgal, Suïssa, Txecoslovàquia, la Unió
ud-Afríca.na, etc.
El Bureau internacional de TreJ:>all observa que fins a la data, gaitebé a tot arreu, les finalitats propo6Qdes de l'organització de treballs
p úblics no són completament :ealit~ats, a causa de la manca de la .oordinació que la Conferència int-er·
nacional de Treball havia recomenat
Ces del 1919. L'apllcació d'una polltica previsora, en aquest aspecte, topa en la major part de països amo
la multiplicitat d'administracions
competents, en matèria de demandes 1 de treballs.
En resum, el Bureau creu poder
precon1tzar en cert nombre principis, enmig dels quals hi ha els se¡Uents:
En cada pais, el conjunt de demandes 1 treballs de les autoritat~
centrals hauria d'ésser administru~
per una institució única (despatx,
comissariat, comitè o qualsevol altre
òrgan permanent) que fos competent per a jutjar tots els aspectes del
problema: valor econòmic dels treballs, consequèncles socials de llur
execució, finançament.
No pot tractar-se de posar ~tstc
m àticament a la càrrega de les autoritats públiques, empreses perilloses
o de!lclàríes que no temptin als empresaris privats. La cosa Importau\
és que per a l'execució del seu programa normal de treballs, l'Estat es colleixi en la mesura del possible, les
èpoques de marasme en què les empreses privades estiguin mancades
de comandes I sovint tsmbé dJ crèdit, època en la qual els poders pú·
bUcs poden cridar amb èxit als capitals que s'amaguen momentàniament de l'activitat productiva en el
sector privat de l'economia.
La institució central hauria de gau.
dir d 'una ampla autonomia financera.
Hauria de poder exercir sobre tot es les autoritats regionals o locals 1
les corporacions públiques, una intluència suficient per a assegurar !11
coordinació dels seus treballs, princ ipalment, per mitjà d'una polltica
de préstecs o de subvencions, liberal
en temps de crisi 1 restrictiva en
per!ode de prosperitat.
• El Bureau internacional de Treball afegeix que aquest conjunt d'Institucions nacionals seria incomplert
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L'esforç marítim.::
als Estats Units
Hem parlat manta vegades de la
necessitat de reorganitzar la marina
mercant espanyola i a b •res o:1 &ra
res no sabem que s'hagi fet.
Velem en canvi, les r eUnions i les
entrevistes nombroses dels polítics :l.e
la CEDA (declaradament no republicans> amb els homes de la situació.
Hem de cont-emplar com d srnyor
Lerroux, l'actiu «descamisada» esde·
vingut milionari pel procediment de
la «Subscripció» sistema Primo de
Rivera, té la gran preocupació de
refer el bloc governamental ramcal·
cedista per tal de poder romandre al
govern. Sembla aquesta l'única preocupació dels que s'han aPOder.lt de
la República a causa de la deplorable divisió republicano-socialista.
Mentre el t-emps passa entre oanquets i !estasses i reunions inacabables, el poble espera la solució dels
problemes que li permetin mc.njar,
car una bona part del poble espanyol - mar1tim, urbà I rural - no
menja, encara que ningú no ho diria en veure l'eufòria d'aquests
dies ... ja massa llargs.
Mentre els politics espanyols no
solucionin cap problema, ni polític,
ni social. ni econòmic, anant a remolc de la CEDA que cerca I treballa per a fer-ho (1 ho aconsegueix) ,
el desprestigi de la República, estorbant totes Ies solucions, entretenint
els lerrouxistcs en sl es fa o no es fa
la unitat governamental que tant Int-eressa a lerrouxistes 1 a cedistes, 1a
nostra economia se'n va en orris.
Sembla talment com sl a la Peninsula tot marxés bé; com si l'Estat espanyol fos el més exhuberant
del món. Com sl els espanyols vi vissim en un paradis.

•

•

•

Res no s'ha fet per tal de desenrotllar el tràfic de la marina mercant. El tonatge de la marina mercant espanyola, és el més baix, i el
més alt, en proporció que està en la
Inactivitat.
Altres països que no són el nostre,
ja se'n preocupen.
Ve~~:eu els Estats Units; suara ha
publicat un raport el «Shipplng
Board Bureau» sobre el desenvolupament de la marina mercant on
s'estudia la manera d'estimular aquesta important indústria.
Els Estats Units defensen la seva
mHina mercant amb energia.
Abans del 30 rl'aqne!:t mes d'abril
es posaran en vigor 43 contractes
postals transoceànics d'acord amb les
diSOO!:Iclons de l'Economic Act.
Tam~ s'han dictat encertades disposicions en mires a afavorir els armadors i t1mb relació als oreus de les
mercaderies que han d'ésser transportades per mar.
En definitiva: els Estats Units !S
preocupen ~eríosament del desenvJlupamrnt r!e la marina mercant.

Contra l'atur forçós
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INFO RMACIO 'DE L'ESTRANG ER
LA CRISI BULGARA

Ion~~ft ~n[arr~~at ~~ formar oov~rn,- to.i1a am~ ~~riu~~~ ~ifi[Ult~t~
.
HITLER HA ACOMPLERT
QUARANTA-SIS ANYS

UN DISCURS
BELS

Protesta de les Cambres de
Comerç estrangers
Buenos Aires, 20. -

FESTES ARREU DE L'll\1-

PERI
Berlin, 20. - Avui es celebra a tota
Alemanya el 46 aniversari del naixement del canceller Hitler. El temps
és magnífic i els carrers de la capital
presenten una gran animació.
El ministre de la Guerra, general
von Blomberg, que felicità. al canceller en nom de la Reichswhr, fou dels
primers que visitaren el canceller aquest mati. El canceller Hitler està.
rebent gran quantitat de telegrames
de totes parts d'Alemanya per tal de
felicitar-lo pel seu natalici.
El Comite Directiu de l'Associació
de FuncionarlS Públics ha estat rebuda pel canceller, al qual lliuraren
un xec d'un milló de marcs, com a
present en el seu aniversari la qual
quantitat serà. aplicada a cÚltura flsica del.poble alemany.
Aquest mati, el canceller Hitler ha
passat revista a la guàrdia especial
d'honor, que portava la senyera dels
seus colors. Hitler fou objecte de
grans ovacions per part del públic que
presencià. la revista.

LAE~o~~;~:,~~:.r:c~~1~NA

El Comitè de

El ministre de la Relchswehr, en les Cambres de Comerç estrangeres,

nom 1 representació de les forces terrestres, navals 1 aèries del Reich, ha
felicitat a H!Uer 1 li ha renovat la
promesa de fidelitat de totes les forces armades.
Una de les felicitacions més interessants l'ha rebut Hitler de l'Associació de Periodistes Estrangers de
Berlin, la qual formula els seus millors vots perquè es vegin coronats
per l'èxit «els esforços de Hitler per
a restablir la pacifica harmonia de
les relacions entre Alemanya I les
nacions veïnes».
El president de l'Associació d'Excombatents «Kyffhaeuser», coronel
Reinhard, ho ofert a Hitler, en nom
d'aquella, i com a regal en el dia del
seu natalici, 14 avions de bombardeig.
EL LLIURAI\IENT DE LES
A VIO NETES DE CAÇA

Berlin, 20. - A l'aeròdrom de Staaken ha tingut lloc, a dos quarts de
quatre d'aquesta tarda, el lliurament,
com a present de natalici, a Hitler,
d'una esquadreta d'aeroplans de caça
per l'organització de «camises brunes».
Es trobaven presents, assistint el
canceller a la cerimònia, el ministre
de l'Aire, general Goering, i tots els
caps de grup de les camises brunes.
El «Fiihrer» ha ordenat que l'esquadreta regalada porti el nom del 11der
nacional socialista, ja mort, «Horst
Wessel».

DE GOES-

Berlin, 20. - Aquest migdia, el ministre de Propaganda del Reich, Goeb
bels, ha pronunciat un discurs amb
motiu del natalici de Hitler, el qual
discurs ha estat radiat a tot el món
per mitjà. de diverses estacions d'ona
curta.
Goebbels ha dit que fa només que
tres anys la meitat del poble alemany
era hòst il al nacional socialisme; però que actualment tot Alemanya forma part, en indestructible grup, entom de Hitler, l'home el destí del qual
es treure Alemanya dels seus conflictes interiors I de la humiliant servi·
tut exterior que estava sotmesa 1 la
dotat de la llibertat completa a què
aspira.
El doctor Goebbels continuà. dient

incloses les d'Espanya, França. Itàlia, Bèlgica, Alemanya i Estats Units,
ha tramès una protesta en nom de
tals organismes al ministre de FInances contra l'ordre per mttjà. de la
qual a partir del proper d ia 22 d'abrU entrarà. en vigència una sobretaxa del 20 per 100 sobre les Importacions estrangeres, amb la petició q;.te
aquesta sobretaxa no sigui aplicada
a les mercaderies que ja estan en cami cap a l'Argentina.
Els importadors de filats i automòbils han protestat demanant el que
demanen les Cambres de Comerç.
Al Ministeri de Finances han fet
notar que els importadors s'havien
d'haver preparat, ja que la llei fou
aprovada pel Congrés el dia 21 de
març I promulgada el dia 28.
La sobretaxa solament s'aplica a
aquelles importacions que no es beneficien del permls del Centre de
Contractació de Canvis, permisos que
es concedeixen en una quantitat proporcional a cada pals a l'Import de
les compres que els respectius països
fan de productes argentins.
En la pràctica es pretén indicar que
el remei contra la taxa del 20 per
100 el tenen a llurs mans aquells pa.
ïsos als quals els serà aplicada, ja
que bastarà. comprar més a l'Argentina per tal d'augmentar proporcionalment el límit d'importació que
sense sobretaxa concedeix l'Argentina
a cada pafs.

<<L'ENEMIC NUMERO 1», DELS ESTATS UNITS

Toscheff dedicà la major
dia. a celebrar conferènci~art det
membres del gabinet dimiss alllb
pe1·ò no trobà. les assístèncles q~nar1,
cessitava. A darrera hora de lae ne.
da Toscheff celebrà. una con:,
ela de dues hores amb el
. r n.
ris. A la sortida da Palau Tret Bo.
deciarà que no havia resÍgn:crerr
càrrec de forffiar Govern 1 que d en.
continuaria les seves gestions e~
principal dificultat és que gair .....
tots els consultats per ToscheU
gelxen, per a formar part del ·
Govern, la llibertat de Tzankotr seu
A darrera hora de la tarda els ·
tldarls de Tzankoff dlstribttlren -:
AVUI, TOSCHEFF CONTI· fulls per tota la capital. Els f
NUARA LES GESTIO~IS
censuren durament al coronel ~
Sofia, 20. - Malgrat les gestions leff, contra el qual donen mom~
realitzades, Toscheff encara no ha l'acusen de voler conduir BUlgària
lograt formar Govern,
una catàstrofe.
a
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Acurat servei en cafè exprés
Licors t aperitius de les millors marques
Especialitat en cockteleria
Avinguda 14 d'Abril, 600
Te lèfon 78138
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A HOLANDA
per ara, no a'admetran al servei
militar elS membres dels partits pollt!cs declarats fora de la llei a. Han estat alliberats
els
Austrta.
Es probable que per tal de fer
munistes alemanys
front a les dificultats d'ordre ecoAmsterdam, 20. - El periòdic nanòmic, que necessàriament ha de cional
socialista holandès «Volk en
portar amb ell el restabliment del Vaderland»,
publica una informació
servei militar obligatori a Austrla, sobre
els
alemanys in·
Mussolini es mostra ben disposat ternats facomunistes
alguns dies al camp
a accedir a la concessió de crèdits d'Honswyk, diu
que han estat soba. Austria, amb devolució a llarg tadament alliberats.
termini, amb la condició de comDic
periòdic
afegeix que la lli·
prar el material de guerra necessa- bertat de dits comunistes
s'ha conri per al nou exèrcit, a Itàlia.
cedit per pressions de Rússia, que
ha amenaçat amb anullar tots els
contractes comercials amb Holanda,
si no els alliberava. Afegeix la in·
formació que el ministre de Just!·
ela holandès accedi a la demanda
OPINIO DELS MILITARS
soviètica, a pesar de l'opos:fcló del
ARGENTINS
Fiscal general d'Ailll!terdam.
Entre els comunist-es alliberats 111
Buenos Aires, 29. - Els experts
ha
l'elt'-diputat del Reicbstag a\tmilitars que observen el descabdellament de les operacions al Chaco cons many, Kreutzberg.
taten que l'ofensiva paraguaiana al
sector de Charagua ha quedat totalment descongestionada amb l'ocupació dels bolivians als llocs intermit;..
jans de Boyulbe i La Tranca, que es
troben situats al Nord de VUla Montes. Consideren que els bolivians, des
de les seves noves posicions poden
tallar les comunicacions als paraguaians, i que aquests poden restar
LLEIDA
exposats a ésser acorralats.
En blat no s'ha fet cap operació
Afegeixen que el primitiu pla paraguaià. en iniciar l'ofensiva sobre d 'importància; per tant, no s'ha poCharagua ha fracassat per complet, gut establir cotització.
Farina de força, a 67 pessetes els
ja que l'estat major parag-Jaià el
que perseguia en ocupar Charagua 100 quilos; farina primera, 66 pesseera que Bolívia concentrés tots els tes els 100 qullos; farina primera (pa.
65 els 100 quilos; farina
seus efectius a Camlri, que és la zo- niflcable>,
na petroliera, bo 1 obligant-los a re- quarta per a pinso, 18 els 60 quilos
(amb
sac>
;
segó 1 segonet, 25 pessetirar-se de Villa Montes. Els missatges bolivians. han confirmat que tes els 100 quilos; ordi, 35 els 100 quiaquestes possibilitats han quedat sen- los; civada, 34 els 100 quilos; faves.
se realització amb la contra-ofensiva 47 els 100 qullos; moresc, 39 els 100
boliviana al sector Sud de Villa Mon- quilos; oli d 'olivo, de 165 a 167 pessetes els 100 quilos.
tes.

co·

l'ASSUMPTE DElS IMPOSTOS ~~t!r~~ ~~ ~te~ !u~o~~~~

___________*___________

TOCHEFF TOPA AMB Dl·
FI CULTATS
Sofia, 20. - En contra de les
previsions d'ahir, a primeres hores
d'aquesta tarda encara no hi ha Gov~r · El senyor Tocheff, que rebé ...~1
rel Boris l'encàrrec de formar gabinet, es troba amb grans dificultats,
que alguns creuen insuperables.
S'assegura que el minist re de . lS·
t1cia senyor Dikoff, que prese:ltà la
dimissiócom protesta contra la de·
portacló del senyor Tzankoff, condl·
ciona la seva entrada en el nou CabiDet a la Immediata lliberacló :el
senyor Tzankoff.
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Es evident que una de les causes ració que la Medalla de la Guerra,
que poden determinar un marcat guanyada per ell com a simple solatur en la Indústria 1 en el comerç, dat per la seva braó. Afegf que això
és la dels impostos sempre creixents donava mostres de la seva senzillesa
1 aplicats d'una manera desconside- la qual cosa demostra que procedeix
del poble i que ha romàs amb ell. Dirada I abusiva. El nombre i varietat gué tam~é que, durant quinze hores,
de cà.rre~ues que peoen sobre qualse- en dos d1es, celebrà lmportantfss¡·mes
vol activitat de la vida ciutadana és
tan crescut i canvia amb tanta fre- conferències amb els representants
qüèncla. que cap industrial no pot anglesos, amb gran coneixement de
mai arribar a tenir la certesa d'es- causa i amb igual companyonia que
tar completament en regla amb "ls quan parla amb el més humil ciutaseus deures tributaris 1 de lliurar-se dà, 1 en les converses empra la fa·
de les molèsties dels 1mpectors.
milla~ segona persona del singular,
Hi ha el cas de molta gent que en espeCialment quan parla amb els seus
proposar-se d'invertir algun capital · companys de guerra.
en un negoci, renuncien de realitzarAc.abà dient que el poble alc~any
ho en tenir coneixeml'nt de la severt- contmuarà. sota la direcció de Hitler
tat de què els fan v!ct!mes els con- d!J!ant moltes dècades per tal de setrlbuents. En canvi, en éser ~:.:spe- gUlr el carni de la llibertat.
Ea per l'Ajuntament la percepci?
TOTA LA PRE~ISA FA dels drets de permis de construcció
NATURALI\IENT - L'APO1 obres - una de les càrreq-ucs més
LOGIA
DEL uFUURER11
absurdes i descoratjadores - s'ha
Berlin, 20. - Les noticies que es revist oue han començat un tal ncmbre de treballs que pocs ~ón els ben de les diverses provincles indi·
obrers del ram que no tinguin avui quen que a tot el territori del Reich
es celebra avui, amb gran entusiasocupació.
Recentm er-t nn fabricr-~nt de rètols me i esplendor, l'aniversari d'Adolf
lluminosos se'ns lamentava que el Hitler, que avUi compleix 46 anys
seu principal enemic fos l'Aiunta- d'edat.
ment amb la seva tarifa de permisos
A Berlin, l'an1mació és extraordide coHocacló. Ment.l' - se¡¡ons em nària. Una gran quantlta d'eclitficls,
deia - s'ha POmlt reduir nmb un es tots els tramvies 1 autobusos, i alforç el preu de cost a fi de mirar de tres molt vehicles, apareiXen endodonar una mica d'lmouls a 1"' ·~rlú•  massats amb banderes nacionals.
tria. l'Ajuntament ha recarregat el~
Aquesta nit llulrant fantàstiques
rètols llumino~ amb impostos tan ill.uminacions.
elevats que actualment el preu d'un
Els periòdics, que ja en les seves
rètol u::-'1 vegada lnstallat augmenta edicions d'ahir felicitaven avançada1. causa dels Impostos m6s d'un cen• ment al «Führer», renoven avui les
cinounnta per cent •obre el prc't de seves felicitacions i emplenen llargues
cost.
enumerant l'obra de transEn canvi. sl l'Ajuntament suspen- columnes realitzada
a Alemanya per
Jrués durant un temps la percepció formació
I declaren <¡ue ha consistit
d'aquests Impostos podria donar-se Hitler,
principalment
en
tmificar
ocupació a un p;ran nombre d'obrers per tal d'establir la IgualtatAlemanya
drets
parats I s'embelliria d'una manera l la mateixa llibertat d'accióde per
a
notable la ciutat, a part que l'A· tots
els alemanys.
juntament al capdavall no faria més
que guanyar-hi, car amb els impostos anuals que recaptaria, es resca~~~~~~~bradament dels Impostos DELEGACIO DEL TREBALL
Aouf'sta solució és perfectament
po~c:J.ble, car no hi ha motius perq,¡è
L'ACTIVITAT DEL SENYOR
Madrid, per exemple. es trobi en • •
BATALLA
quest aspecte en una situació molt
D'una nota que hem rebut del semés avantatjosa, car pot ben asseJ;rurar-se que els rètols lluminosos 1. nyor Batalla, reproduïm els paràMadrid superen els de Barcelona en grafs segUents:
«El delegat de Treball, ens ha mamés d'un seixanta per cent I no
cal dir com donen a la ciutat a la nifestat que ha constituït en el Departament
al seu càrrec, una Junta
nit un aspecte molt millor.
de Caps, la primera reunió de les
quals se celebrà el dia d'ahir, per
tal d'imprimir als assumptes, una
marxa normal, amb un criteri d'u.
nitat que és completament necesari»
«Ahir, va visitar l'esmentat senyor,
al ministre de la Governació I va rebre d'ell, concretes In s t r u e cions relacionades amb el dia 1r. de
Maig. I en aquest sentit adverteix a
tots els Jurats Mixtes, que .um
d'abstenir-se de publicar notes ni
prendre acords declarant festiu el
dia de r eferència, sense prèv1a consulta a la Delegació del Treball h
qual espera tenir en el seu poder
tots els antecedents de cadascun dels
Jurats, abans del pròxim dimarts
dia 23 del corrent, per tal de dictar una resolució de conjunt, amb
temps suficient.»
si no hi havia, a més, per a coordi- _ «.El senyor Batalla manifesta per
nar-les, un òrgan intemacmal. En últrm, que ha ordenat als Serveis del
efecte, a conseqüència de molt ex- seu departament, que no tramitin extensos pro¡rames hi pot haver, u pedients relatius a extrangers. tots
l'ordre monetari, principalment, re- els quals hauran de presentar-se a
percussions internacionals que inte- la Borsa Municipal del Treball. quiressa de preveure per mitjà d'una na finalitat més Important s la d'incoordmació de polltiques nacionals. i tervenir en el control del persc~-::1
un centre d'ensenyaments mutus 1 de de referència.»
confrontació de les expenències nacio representaria per als diversos go- La F. E. T. a favor de les
verns una importància considerable.
lleis de la República
Aquest centre podria ésser, a més,
l'òrgan competent per o. l'examen
La
Federació d'Empleats i Têcn1cs
dels programes de treballs que revestissin un caràcter pròpiament in- de Catalunya ha cursat al ministre
ternacional, sigui que la seva exe- de Treball el següent t-elegrama:
«Federació Empleats Comerç I T~c
cució mateixa interessi directament
diversos paXsos, sigui que el seu fi- nlcs Indústria Cataluila Informada
nançament comporti l'haver de re- manlfestaciones Delegado Trabajo
señor Batalla recabando cse Miniscórrer a capitals estrangers.
terio autoríza.ción para devolver a los
Concebuda I preparada a.ixf, sem- patrones
las cantidades depositadas
bla que una poUt1ca nacional 1 in- en garantia
senten
ternacional de treball pugui consti- ciaS recurridas,cumpllmiento
expresa su enérglca
tuir millor que un sistema d'atenua- protesta contra tales propósitos en
ció de l'atur, un mitjà eficaç de pr-:- pugna con el articUlo cincuenta y
venlr, en una mesura apreciable, el cuatro de la Ley de Jurades Mixtos
mateix atur.
de Trabajo. Confiamos no prosperaAquesta relació del Bureau inter- rà.n sugerencias señor Batalla cuya
nacional de Treball serà sotmesa a finalldad consiste en anular ultima.'>
la Comissió de l'atur del Consell garanUas que aun quedan en ple de
d'Administració, a la qual correspon- la leglslación social republicana a
drà determinar els mitjans conve- favor de las clases trabajadcras. Ranients per tal d'assegurar l'aplicació fels, pres1dent-e accidental; Ferrer
d'Una tal pollt!ca.
secretario.»

Sembla que la majoria dels consultats
per Toscheff exigeixen, a canvi de la
coHaboració, la llibertat de Zankoff
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La guerra del Chaco
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MERCATS
DE CATALUNYA

Ccmunlca· l'agutzil de Port Worth que ha aconseguit detenir 1 empreso•
EL CAS DE MEMEL
nar el nou enemic núm. 1 dels Estats Units, el conegut Gangster 1 rebel
Raymond Hamllton. Fou capturat després de moltes setmanes de perELS SIGNATARIS DE LA CON·
secució - Heus acl Raymond Hamilton
VENCIO RECORDEN AL GOVERN
(Express ·Foto.)
DE LITUANIA EL COMPLIMENT
DE L'ESTATUT
París, 20. - Segons una informació semi-oficial apareguda avui, els
països signataris de la Convenció de
Memel han dirigit una nota c.l Govern lituà en la qual li recorden l'e·
xacte compliment de l'Estatut d'aSEMBLA QUE EL TEXT
quell territori.
Com es recordarà, la Convenció de
PRIMITIU HA ESTAT MO•
Memel
el 1924, en la qual
DIFICAT
UNA PETIC JO A MUS30 I· es posà. esditsignà
territori sota la soblra·
NJ .
nia de Lituània, i garantint AnglaParis 20. - El cDaily Telegraph»
Roma, 20. - En el curs de la con- terra, França, Itàlia I Japó l'autopublica una in!Jrmacló del seu cor- ferència
entre el Duce Mussolini 1 nomia concedida a Memel.
responsal a Paris en la qual diu qu~ el canceller austríac, príncep Starel Tractat franco-soviètic ha estat hemberg, Jlquest sotmeté al cap del
modificat, degut que ambdues parts Govern italià una petició per part L'estada dels ex-comoatents
haunen d 'esperar per a l'acctó direc- d' Austría per a la formació d'un
ta, l'autorització de la S. de N.
francesos, a Ror!la
exèrcit de 80.000 voluntaris.
Hom creu que aquesta varlactó es
A
Roma,
20. - Els 2.000 ex-combaDE
TORNADA CAP
el que ha · motivat el sobtat viattent.s francesos que es troben en ~··
VIENA.
ge de Litvinoff a Moscou.
capital han est.at rebuts avui
Roma, 20. - En avió ha sortit questa
al Palau Farneslo, Seu de l'Ambaiaquest mati amb direcció a Viena xada.
francesa
per l'ambaixador rle
ALGUNS EXTREMS IN- el príncep Sta rhemberg.
França, senyor de Chambrun.
TERESSA tiTJSSJ MS DEL
Es trobava també present en la
L'ABAST DE LES ENTRE·
l'ambaixador de França
PACTE
VISTES STAHREMBERG· recepció
prop de la Santa Seu senyor Roux,
MUSSOLINI.
els agregats naval-aeri i mmtar, el
París, 20. - Sobre el Pacte francosoviètic que serà s1gnat a Moscou,
Ramo, :.!0. - Després de romaH- preSident dels ex-combatents 1taoflclalment, durant la vís1ta del se- , dre dos d!es a Roma, aq_uest matí llans senyor Decreix, i altres pernyor Lava! a la capital russa es sap ha retornat a Viena en aVJó, el v¡ce- sonalitats.
L'ambaixador de França. féu lliuque el nou Tractat preveu la 'possibi- cancel~er d'Austria, prlncep Starrament de les insignies de gran ofilitat que el Consell de la s. de N. no hemberg.
pugui decidir per unanimitat l'apllAls medis ~~n informats s'assegu- cial de la Legió d'Honor al general
cació de la sanció 0 la definició de ra que el po~1tic austríac, durant les italià. Fara I de les de comendador
l'agressor, en el qual cas França 1 seves entreVlstes amb Mll!'solini, ha als diputats Ezio Garibaldí 1 Rossi.
Acabada la cerimònia que es desen
Rússia podrien prendre per les seves e~plica~ a aquest els punts de vista
pròpies mans llur defensa rr.útua d Austna, que el seu Govern volia rotllA enmig d 'un ambient de gran
contra l'agressor
·
prendre per base del nou projecte confraternitat entre combatents I
·
del llei restablint el senel militar italians els assistents cantaren «La
El punt jurídic és molt curiós:
obligatori. S'afegeix que Starhem- Marsellesa» i l'himne feixista ihSi el cas es presentava que afec. berg ha mani!estat a Musso11ni, que, llà cGiovinezza».
tés a Alemanya, i en el que França
hagués d 'anar a la guerra per t.al
d'ajudar a Rússia contra Alemanya
correria França. el perill de tomar
contra. ella el Tractat de Locarno, ja
que RusSla no ha signat dit Tractat.
Si el Consell de la Lliga no defm.ls,
doncs, a Alemanya com agressJra
en unlrse França 1 Rússia contra
l'exèrcit alemany, Alemanya podna
pretendre que França. era el pals
agressor 1 soHic1tar segons el Tractat de Locarno que els altres signants o sigui Anglaterra i Itàlia, acudiSSin en ajut d 'Alemanya contra
França.. Aquest era el punt de vista legal que el famós advocat franc~ senyor Basdevant feu avment al
senyor Lava! quan aquest retornà de
Ginebra, creient que ja estava complet el text final del Tractat francosoviètic Aquest extrem quedarà salvat per mitjà d 'una interpretació formal dels textos.

Ocasió!
PREUS EXCEPCIONALS PER
A PETITS REVENEDORS

EL TRACTAT I La visita del pr·íncep
FRANCO - SOVIETIC Starhemberg, a
Roma

Contra tots els
dolors
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MITGES
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PER AL TRASLLAT DE
LES DESPULLES DE RO.
&END ARUS
Els familiars del patrici català. ROSsend Arús i Arderlus, que en monr l'I
legar a la ciutat de Barcelona la
magnifica casa del passeig de la República com a dotació de la Biblioteca Popular que porta el seu
lnstaHada en la referida casa, 0
demanat a l'alcalde, senyor Ptc
qua es faci oficialment el tras a 8
les despulles de l'esmentada perso~¡Ó
lltat que, per dificultats d'opos dia
r eligiosa, no pogueren en el s~"iaf
ésser dipositades al panteó fa'""¡;;J
1 que reberen sepultura provlSI ~
en un nfnxol del que aleshores eó.
recinte lliure, a l'esmentat pandeU
a fi que puguin reposar amb 1es
seus.
R
LES OBRES DEL CARRE
DE FORTUNY
toD1jous vment començaran aJII~.
ta intensitat tes obres d'endJ su·
ment de l'edifici del carrer e p11·
clà. on estigueren ïnstaYats perUiteS·
mera vegada a Barcelona els uud 1
Amb l'enderrocament de ~ca·
edifici, quedarà. oberta la coiil r de
ció entre les Rambles i el ~~
Fortuny. Seguidament es P altres
també a l'enderrocament dels de~
Immobles afectats, per tal de el n~
expedit ('I -nh ?.viat mUJor
carrer
eo·
..-.~ • .._,. aUSTIES DE
LUM NA
dr
L'admliDStrador de corref ¡ :.t'
questa pro,·inc¡a ha comunlcBt 11rebt--t
n yor Pic i Pon que, ~ve~olt!Jilll'
de Madrid dues bustles e :ill puper a esser coHocad~. a la \ .}f'S •
blica, havia pensat d mstali~e re:>·
la plaça de Lesseps. al costat de i'
tac1ó del Metro, i a la P!~!!.r d'-"
Universitat cantonada a 1 ""'""
r1bau.
'
di.s~~
El senyor Pic i Pon na ~
que es practiqum les o.bres n tes esnes per a la mstaYactó de
ment::des bústies.
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la humanitat

DIUMENGE, ~1 D' ABRIL DEL 1935
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MENTRE LERROUX PARLA DE CONCILIACIO •.•

Gil Robles u ilitza un llenguatge de violenta supèrbia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

GOVERN GENERAL • El senyor Albornoz fa unes interessan.. ELSENYOR CANTOSPARLADE El cap de la 11Ceda' 11 que
tíssimes manifestacions sobre el moment LA SUPOSADA RESTITUGIO DE h. . t
· t,
b L roux

~

VISCA El TREBAll. •• TOLERAT
LES COMISSIONS
GESTORES ••• DEPORTISTES CASTEllANES I GALLEGUES
VISITEN LA GENERALITAT
SESSIO INAUGURAl DEl
NTERNACIONAl DE PUBLICITAT
CINQUE CONGRES I

ats
la

ff

A]úr també es va. fer festa a.l Poern General. Millor dit, va. treba.v ..se No és ben bé això, tampoc.
~"ies oficines i depart~men~s oficials
s considerà com a dia femer 1 de
~espatx, però amb toler_ànc13:, oftclaJment, per aquells fune1onans que
tln uessln necessitat de descansar de
lesgpassades !estes. Com és molt natural, la concurrència fou molt migrada ...
El governador interi, que havia
passat bona. part del mati al despatx
(~.e l'Alcaldia, prop de les duP.s de
Ja. tarda aparegué pels departaments
de presidència., on despatxà alguns
assumptes de tràmit.

i que parlaren de moltes coses. En entre uns senyors. No vull qualificar dicional que a1xf ho anava a. esta-

~ea~~éiano a.v~~~u~~f~n~uòis~r~i

Cal remarcar que el senyor Pic estava sempre predisposat a parlar-ne.
0
Hi ha dues posslbllltats:
bé els
partits poUtlcs Radical, Ceda, Agrari, Lliga, que en principi es presta¡·en a participar en les Gestores,
s'han tornat enrera, o del contrari
és el Govern de Madrid, mitjançant
el senyor Portela,

Llegiu LA HUM AN I TA T
prop de les tres de la. tarda, el
senyor Pic i Pon sortí del Govern
General. Ll preguntàrem pel senyor
portela 1 digué que havia. passat el
Jllllti al camp acompanyat dels seus
tamlliars. Afegí que havia celebrat
diverses entrevistes amb el ministre

.....
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CAUSES QUE PASSEN A
LA .JURISDICCIO ORDI·
NARIA.
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LlegiU

LA HUMANITAT

• • •
Ahir al mati estigueren de visita
al Palau de la Generalitat i a. l'Ajuntament, les senyoretes que composen els eqUips d'hoquei que aquests
dies es juguen a. la nostra ciutat de
campionat d'Espanya.
El senyor Ple i Pon obseqUià els
visitants amb flors 1 refrescos. La
caravana de vlsitunts era de més
d • 60 esportius dels equips de l'Atlètic i Club de Campo, de Madrid;
Atlàntida, de Galicia, i Club Femen!
i Polo, de Parcelona.

Congrés Internacional
de Publicitat

JUSTI CIA
MILITAR
En rebre ahir, a.l migdia, els pe¡:-lodlstes, l'auditor de la D!~ió els
manüestà que les causes numeros
IJ16 1 994 de l'any passat i les números 364, 208, 374, 434, 360 I 439 d'enguany, en virtut de l'aixecament de
l'Estat de guerra, passaven a la. jutlsdicció ordinària..

SERVEIS ACATALUNYA a .•r s en reVIS aam
er .
'
dri~~~bl~~a -;~~He~~doco~ve~:: ~i:re ~'fe~i~~~ag:¿adeeo~¡~~~ ela.
deM~'r~c~;~
- a:it!f aqfa~e~~~ af1 r ma qUe nO tem Ia dI 550ció amb l'ex-president del Tribunal limitades a. dues?
el mlnlstre de Justícia., senyor
:m~~ranttes senyor Alvaro de Al- ~:1 se~~la ~~r~~~a eàe s~~~ ,~e~~~ ~bq~fca~ d~t~~;e~.c~~!
ÏUCÏ Ó del Parlament
En referir-se al problema. pollt!c tar-se la. dissolució de les Consti- trevista ha durat aproximadament
actu~ ~~¿tén que el problema. poU- ;~~~e~q~~~~uèqü~~ti~Jtub~a.~e_ un.:n h~~~ir el senyor cantos ha dit
DESPRES DE CELEBRAR bles, després de la seva. entrevista.
tic s'escateix en unes conversacions cutlr-se n1 a aprovar-se l'article ad- als periodistes que

present i el futur immediat de la República

aquests conciliàbuls perquè de ter- blir com a apèndix de la Constituho, em seria dificil trobar adjectius ció.
amb força de bastant retret. Però
En aquesta. situació, jo no sé •1UI
no és admissible q-..te la polltlca. és l'autoritat legitima. per a. resoldels pafs depengui de les intrigues dre si es con'ibta o no la. dissolució
dels capitostos. Això no importa de les Constituents com a una. de
a la nació i per consegüent no pot les dues que pot decretar el Pres!ésser. Manca d'altura. polftlca 1 a. dent de la. República d'acord a l'arningú preocupa.
ticle 81. Amb tot 1 això no pot ferEl problema. és un altre. ¿PodP.n ho un Govern per decret. No sé fins
aquests Corts ésser un instrument a quin punt unes Corts ordinàries
de Govern? ¿Convé en aquest cas podrien fer-ho. En tot cas l'organlsmantenir-les des d'un punt de vista. me més indicat seria el Tribunal de
republicà 1 nacional? No. repúbll- Garanties Constitucionals resolent
canament perquè no són unes Corts consulta. degudament formulada...
republicanes i no convenen a la Però repeteixo que no he examinat
nació perquè la seva finalitat no ba detingudament el problema.
estat altra. que la d'obstruir una
Insisteixo, amb tot, a. manifestar
polltica. republicana. Prova d'això que no comprenc quins motius ni
és que no han fet més que destrll!f poden haver per a. mantenir a. totes
la. labor dels Govern republicans passades aquestes Corts. No crec
demostrant aixf la seva incapacitat que ho pugui ésser el de la. re!orper a una obra. de govern seriosa i ma. constitucional, perquè les Corts
eficaç. No és lícit d'altra part su- que succceeixin a aquestes no vobordina.r els grans interessos nacio- taran la revisió que proposen les
nals als petits Interessos dels par- dretes. El futl!r Parlamen~ serà sens
tits. S'ha. d'anar a. un veritable Par- dubte molt diferent de 1 actual enlament que sllrui capaç d'actuar cara. que temo que les eleccions no
amb competènc1a. 1 amb autèntic es verificaran amb totes les garansentit republicà.
ties que necessitaria. una coalició
Procedeix, doncs, dissoldre les d'elements republicans I obrers.
Corts sense que front a. la. consideCreu que sense veritables garanració que aixi convé a. la política ties d'imparcialitat en la futura llu!nacional no puguin res altres cons!- ta electoral els republicans no ht
deracions, com -a. manera d'exem- haurien d'anar a. les eleccions, la
ple- la de si la. dissolució de les que és preferible el retraïment 1 les
Constituents compti o no, als efec- seves conseqüències, a les d'una. sltes de l'article 81 de la carta. fona- mulació electoral que en les clrcu.nsmental de l'Estat.
tàncles que la República es troba
Davant la. necessitat de dissoldre seria decisiva per al règim.
aquest Parlament no pot ésser proFins 1 tot aixi -afegeix- 1 essent
blema com tampoc no pot tenir cate- de témer oue les eleccions pròximes
goria d'obstacle el que la dissoht- hagi que guanyar-les des de l'oposició no sigui oportuna. o pogués ésser cló, el ressorgiment republicà que
considerada. com a mesura de pertll
f
t
per a la Repu'blica. Des del punt s'adverteix en tot el pa s perme es_,_
lt é
perar
que
les
Corts
futures
han
d'ésde vista. republ!..,.. fou mo m s pe- ser unes Corts republicanes capaces
rlllosa. la. dissolució de les onstituents en les quals hi havia una de sostenir a governs autènticament
majoria .que podia. sostenir encara republicans 1 de fer una. obra legisa. diferents Governs.
lativa que va quedar lnterrompudo. PI
-¿I quant a.l problema que plan-. setembre del 1931.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!I!!

Ahir, a. les deu de la. nit, va celebrar-se, al Saló d'Actes del Pa!au
de la. Generalitat, la sesió inaugural
del V Congrés Internacional de Publicitat, organitzat per Publi-Club.
A l'acte assistiren les autoritats
catalanes, cos consolar 1 seixanta. delegats al Congrés procedents de diversos països. A la presidència, el
governador general interí, en representació del President de la República; el general de la. Divisió, senyor Sànchez Ocaña, i el President
del Congrés, senyor Domènec Gilart.
El senyor Domènec GUart pronuncià el discurs inaugural 1 saludà 1
donà. gràcies als congressistes. El senyor Bori, president de 1 Comitè
d'Actes, explicà la finalitat del Congrés i parl- en nom dels congress1stes espanyols. Pronunciaren dis- cursos els senyors Lajecnusse, representat francès, i Carlo Momlgliano,
de la. Federació italiana.

uLTIMA HoRA

nel senyor Sànchez Plaza, amb mo•
tiu dels fets ocorreguts el passat mes
d'octubre, ha passat a.l jutge comandant senyor Fernàndez Cordon el
El «Butlletí Oficial»
qual seguirà. la. seva tramitació. AEn la seva edició d'ahir, publica,
c;uesta. causa consta de set peces l
el nombre de processats és de trenta.. entre altres, les següents disposicions:
Presidència
LA CAUSA PER L 'ATEMP·
Decret (rectllica.t) aixecant la susTAT CONTRA EL DIREC· pensió de càrrec i sou que fou im·
TOR DE TRAMVIES.
posada, per Ordre del dia. 11 d'ocLa causa instruïda pel tinent co- tubre del 1934, als funcionaris de la
ronel jutge senyor Martínez Panal- plantilla tècnico- admlnlstrativa de
ver amb motiu de l'atemptat de què la dissolta. Comissaria General d'Ort ou \ictima. el director de la Com pa- . dre Públic de Catalunya, declarantTEATRE POLIORAMA
IlJ'Ia de Tramvies senyor Veiga, pas- los excedents forçosos amb els drets
sa també en virtut de l'aixecament reglamentaris i adscrivint-los provide l'Estat de guerra, a la jurisdic- sionaiment al Departament de Pre- «Fanny», de Marcel Pagnol,
cló ordinària.
sidència..
Decret suspenen en el seu càrrec traducció de Melcior Font
LA CAUSA CONTRA JO• !"Alcalde de Caldes d'Estrac, per les
S'ha estrenat aquesta comèdia :le
SEP M. ESPANYA I 1\L· raons que són esmentades.
la qual parlarem més extensament
TRES A PLENARI
Ordre disposant que sigui incoat en
la pròxima edició. S'ha estrenat
El comandant jutge senyor J usep l'expedient corresponent d'inclusió al
un gran èxit, amb un gran èxit
Vrrutia ha passat a. l'auditor per sl Registre del Patrimoni Històric, Ar- amb
merescudissim. Es tracta. d'una obra
htima. convenient _la seva elevació a tístic i Científic de Catalunya, de de
gent de mar, de gent de vora mar.
plenari, la causa. que instrueix con- l'Església romànica. de Castellfollit Obra
amb la qual els seus personattra l'ex-director general d'Adminis- de Riubregós.
ges
viuen les passions amb una intració Local i diputat al Parlament
Secció Administrativa
càlida i magnifica. Hi ha
Oatalà, senyor Josep M. Espanya, i de Primer Ensenyament de Barcelona tensitat
tipus traçats amb mà. mestre .:om
tls senyors Joaquim Dardallo i DaRelació de Mestresses que han es- per exemple el de César 1 el senyor
niel D. Montserrat i altres.
tat nomenades Interinament, d'acord Panís, veritable protagonista. de l'oamb el Decret 1 Ordre del Govern
LA CAUSA PER ESPIONAT· de la República, del 20 de desembre bra.
En els quatre actes h1 ha un gr~n
GE.
del 1934.
alè de vida. autèntica. i no de vida cle
La causa que per espionatge lns·
teatre i el llenguatge és ple de tentrueix el comandant jutge senyor
dresa 1 d'ironia..
Urrutia ha estat sobreseguda pel que
La Interpretació ha estat perfecta.
fa referència a Angela Guillot, Made tots els aplaudiments.
rta. Moroni, George Dubois, Richard El Coral de la Plana de Vic digne
Els
decorats de Ramon Batlle hen
Abelot Clas I Josep M. Dolors Tàmoderns
de tècnica 1 lluminosos com
El
Casal
de
la
Plana
de
Vic
que
pies Benito, 1 continua la seva. inscalen en tractar-se d'un lloc tan res~ruccló amb respecte a Victor Mo- forma part de la «Federació Comarcal de Catalunya,, es llença a pre- plendent com és el cel de Marsella.
ront 1 Guido Dalpalx.
parar un festival per tal de comTEATRE APOLO
LA DESAPARICIO D'::!FEC· memorar el cinquè aniversari de la
seva fundació. El programa que teTES DEL C. A. D. C. I.
Durant el mati d'ahir el coman- nim a. 1a vista. no sembla qualsevol «La del manojo de rosas)),
I
dant jutge senyor Urrutla estigué cosa.; es tracta. no res menys que
de Sorozàba
prenent declaració a catorze guàr- d'una Fira de Mostres, Concursos
dies d'assalt dels que prestaren ser- sardanfstlcs I literaris, projeccions
Arn") un ~le a vessar tingué noc la
vel de vig1lància al Centre de Depen· de cinema. sonor, una. conferència.,
i fins i inauguraci de la temporada a càrdents, amb motiu del sumari que ins- aperitiu ¡ sopar detitgermanor
de la. Companyia Lirlca. d'Emili
trueix per la desaparició de diversos tot ba11 ; la quan a t i qualita t d e rec
les esmentades manifestacions donen Sagi-Barba, amb l'estrena de l'obra.
Objectes d'aquell estatge.
Les nostres Impressions són que una envergadura a les seves aspira.- del mestre Sorozàbal: «La. del manojo
Berà diffcU escatir on hagin pogut clons que honora. als fills d'Ausona, de rosaslt, la qual aconseguí un èxit
t>assar els objectes que han desapa- resultalia ben plaent que les demés magni.flc, tant per part dels autors
comarques la imitessin amb esperit com dels Intèrprets.
r egut.
de superació per bé de Catalunya. en
El públic obli~à de repetir la maPER SUPOSAT INSULT A general, ja és hora que el comarca- jor part dels numeros de la. partltullsme faci quelcom pràctic.
I ra, bo i manifestant la seva simpatia
L ' EXERCIT.
Ha passat al jutge comandant senyor Urrutia la causa que s·instrueix
Per suposades injúries a. l'Exèrcit en
PASQUA
aparèixer als cinemes Condal 1 Tal!!!.
el general López Ochoa, 1 pel qual
fet han estat detinguts els senyors
Joan Baptista. Costa., Domènec Mejfas SalmPron I Marc Vilagrasa. I Xirau

•

La inauguració de la tempo·
rada teatral de primavera

...

CAUSES QUE PASSEN A
LA JURISDICCIO ORDI·
NA RIA.

En rebre ahi.r, a.l vespre, els pe.
rlodistes, l'auditor de la Divisió els
manifestà que passaven a la jurisdi4 cc1ó ordinària. les causes números
30401, 407, 413, 429, 160, 51, 414, 215,
i 267 d'enguany.

..

MOVIMENT DE CAUSES

">)

~/

Claquim Mascaró.
b Finalment, digué, que s"havia soreaegut la causa contra Francesc
P.,~aso l arxivat les causes número
"V'l de l'any passat 1 348 l 442 d'en-

TEATRE TIVOLI

Debut dels Espectacles
Internacionals
El debut dels «Espectacles Internacionals» al teatre Tívoli va. fer acudir
un nombre de públic força. important.
El programa. desenrotllat fou ben acollit i es va distingir a la primera part
el ventríloc Baldés, amb la. seva companyia d'autòmates, i a. la segona, Amàlia d'Isaura, amb les seves diverses
carlcaturitzacions.
Al mateix temps, les intervencions
de «La. Ya.nkee» I de Mercé Serós foren també ben celebrades, Igual que
la. resta. del programa., compost per
la parella. de ball And.rf and Cuotls,
els artistes Zita. 1 Ja.spe 1 d'altres. En
conjunt, fou un programa. interessant.
TEATRE BARCELONA

«El gran ciudadano», dc
Muñoz Seca

TEATRE NOU

,

Ahir féu la seva pre:>entadó al
teatre del Para.Hel la companyia del
Teatre Romea, de Madrid, que amb
tant d'èxit actuA dllrallt la darrera
temporada..
Per a la. seva presentació es J)06t.
novament en escena cLa.s vampJ.r&.
sas», obra la estrenada per la mateixa companyia. en el transcurs de
l'anterior temporada, 1 de la qual
tan una creadó tota ela seua intèr-

LES CAUSES QUE HAN
PASSAT A LA .JURISDICCIO ORDINARIA.

Al Deganat de l'Audiència. s'han
rebut ja diversos sumaris procedents
~f l'AèUditoria de Guerra 1 que fan
er nc~.a als robatoriS a mà. anna"Perpetrat durant l'Estat de guer-

e:.

prets.

En f!nal1tza.r la repreaentacló, 1
davant l'afeotuo6a ovació del nombrós públlc que emplenava la sala,
feren ú.s do la paraula Laura Pinlllos, Empa.r Sara, label Hemàndes,
MagdAlena Domingo, Alady, Lepe,

un sol

-~.~
~--

-

.

A ml st que m'han ben oarre¡a t el be. ..

!Per NeHo>

Madrid, 20.-D!u «El Liberal»: rA
la. CEDA no le pertenece el Poder.No seria constitucional ni parlamentarlo encargar de formar Gobiemo
a la. CEDA, porque su grupo ( 115 dlputados) no passa. de la. cuarta parte
de la Càmara y por su afinldad
con el Bloque monàrquica (38 cïputados) n1 la de el quorum nJ la -apa..
cidad de gobemar.
En las Cortes de la Monarquia. no
sabemos que se contara. nunca con
los votos republicanos para form~r
un Gobierno. En las de la República
tampoco se puede contar con los mo.
nàrquicos.
Y si se le diera partlclpación en
el Poder a la CEDA, no seria. porque constitucionalmente le pertenezca, sino porque el encargado de !ormar Gobiemo lo estimaria oportuno,
Y porque el Jefe del Estado hublera
coincidido con su primer ministro en
la apreciación de tan peregrina oportunldad...
El Poder no le pertenece a la C. E.
D. A., slno a la coalición que con
ella o stn ella se forme. El Poder en
este Parlamento no pertenece a nin·
gún grupo, por falta de mayorla;
P ero sl con sentido de la relatlvldad
hublera alguno que pudiera nlejar
esa cpertenencia» seria. el de los · adlcales, y no el de los cedistas, yorque el grupo radical tiene màs tlstoria republicana. Y encuentra màs facUidades para hacer coaliciones Y
màs tolerancia. en las oposlclones, Y
en fln, porque Inspira. màs confiar.za
al pafs que la CEDA, que aun lJO sabemos dónde va, pero sf de donde
viene... ¡Se harà lo que los radira1es q ui eran I
Tan accidentales fueron las fortt'as
de Goblemo para los reformistas <'e
la Monarquia como son para los redlstas en la. República. y basta la
ió d e que habfan repuhil
conslderac
' canos
en eln reformismo
para. que
don Alfonso no pensara. jamàs en
dar el Poder a don Melqula.dez .lvarez, ni siquiera a don Gumersindo cle
Azcarate, que suponemos como F'obemante algo màs que el señor Gil
Robles.ll

A PARIS

«Reina», poema de Josep MENJAR BE I ECONOMIC
M: Sagarra
AL RESTAURANT
Amb assistència. de nombrós pú-

Presentació de la Companyia
del Teatre Romea de Madrid

la~auditor de la Divisió ha accedit
emanda. feta pel defensor del diPUtat senyor Aragal, de presó ate~UB.da al seu domicili, on es troba el
""'llYor Ara~! d·ençà d'uns dies.

Aquests Sumaris s'han reunit en
I junt amb els detinguts 1 Jçs
~es ocupades posats a disposició
el Jutjat núm. 3 que és l'encarregat
<1'\nstruir d'ara endavant aquests
~r ts. El nombre de detinguts l
d p 1tcats en aquests sumariS és
e catorze l les armes hi són en
1'!!-n nombre. Aquestes armes seran
~Pecclonades pels pèrits armers.

v.

TEATRE COMIC

EN

La «Ceda» no pot
gOVernar

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

illany.

EL SENYOR ARAGAI
.PRESO ATENUADA.

Un COmentar1· de ((El L'b
1
I era))

Muñoz Seca, el qual escriu les seves obres teatrals en sèrie, ens presentà anit al Barcelona una de les
seves darreres produccions: «El gran
ciudadano», que fou estrenada. a. Madrid amb el nom de «El Ciudadano
de Honon 1 fou retirada ràpidament Demà seran reoberts els ven·
del cartell. Es, com totes les obre&
del convençut monàrquic, un atac
tres nacionalistes bascos
al règim, o, més ben dit, als seus
BUbao,
20. - El dilluns vinent sehomes. Es veu, però, que en canviar-U el nom llimà els atacs més ran reoberts els locals polltics naciogreus, car els atacs a la República nalistes bascos.
resten molt atenuats.
L'obra no fracassà gràcies a les
pallassades del senyor Isbert, que
aconseguiren fer riure el públic.

blic, anlt tingué lloc a aquest teatre
la. presentació de la companyia catalana Vlla-Da.vf amb l'estrena. del ;.oema. en tres actes «Reina•.
Es una comèdia d'un alt valor poètic. Tres actes durant els quals la
sonoritat l encís dels versos mal no
decauen. En la propera. edició donarem com cal una àmplia l detallada
recensió de l'obra i la seva exceHent
interpretació.
Al final de tots els actes, autor
i intèrprets foren sorollosament ovacionats.

/

manifestà, el senyor Ferf:r,També
~¡ue passava a senyalament per a
J VIsta. i sentència la causa contra

al director I a. les principals parts òe
la companyia.
La temporada començà. magnificament en aquest coliseu del ParaHel.

la seva conversa.
amb el cap del Govern no havia tlngut cap interès polític. Segons el senor Lerroux - ha dit - el dimarts
que ve es celebrarà Consell de Mlnistres, 1 en el mateix dia. el senyor
Lerroux convidarà a. un àpat els companys de Govern.
Després, el ministre, parlant amb
els periodistes, ha expressat la seva
estranyesa. pels comentaris que ra.
part de la Premsa., amb motiu del
decret publicat darrerament sobre
la suposada. restitució de serveis a. la
Generalitat de Catalunya. En el que
fa. referència. als serveis del meu departament - ha afegit el senyor
cantos - no se n'ha tomat cap, senzlllament per la raó que no se n'ha
pres cap. En referència al darrer deeret, el que passa és que el poder
públic es queda. amb el servei d'ordre públic. En relació als serveis
d'Ensenyament 1 Justicia en virtut
de la llei aprovada pel Parlament el
2 de gener de l'any que som, no per
disposició
d'aquest decret, s'articularan els oportuns projectes de Llet,
sobre els quals, pel que es refereix al
departament d , Justícia ja he estat
jo treballant
'
Després el senyor Cantos ha dit
que amb motiu del centenari de Lope
de Vega. el Govern volia donar gran
brillantor a. les festes, 1 que es proposava de fer que es construeixi la
casa on visqué el Fènix dels enginys.
Quan a. un taronger que esment a Lope de Vega. en les seves obres, 1 que
se u graçava tots els hiverns, és
propòsit del senyor Cantos de trasplantar a l'a.Hudida casa. un taronger
de València, bo i fent a. compti; seu
el trasllat 1 transplantacló de 1 aHudit taronger.

Casara.villa.. .Moocayo 1 l'emprea.rt,

senyor campua.

Els

ALTRES TEATRES

Als teatres Romea., Novetats i Vlo-
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tòria. no h1 hagué nl debut de companyia, nJ estrena. Continuaren les
mateixes formacions que havien actuat fins ara 1 es representaren, respectivament, «Morena Clara», cLoa
inseparables» 1 eLa Ma.lqueridlu, amb
el mateu èxit de la. temporada. anterior.

LES CARAMELLES
Tot i que el temps semblava amenaçar pluja, una. gran gentada sorU
anit passada a sentir pels diversos
indrets de le. ciutat les tradicionals
cara.melles.
A la Plaça de la República Unaué
lloc l'acostumat concurs d'Agrupaclons Corals, que interpretaren escollides C8llçons que foren escoltades
pel nombrós públic que emplenava
la plaça.
El veredicte del Jurat fou el següent:
Primer premi, 500 pessetes: Escola
Coral de la P . J . C. de C.
Se¡on premi, 250 pessetes: Cooperativa eLa Artesanu.
Tercer premi, 200 pessetes: Secc16
Coral de l'Ateneu do St. Llu.la, de

UNA CONFERENCIA, LEA•
ROUX I GIL RO BLE S
DIUEN QUE NO HAN CAN·
VIAT DE CRITERI

Madrid, 20. - Aquest mati se u lebrà. l'anunciada entrevista. entre
els senyors Lerroux i Gil Rebles. La
conferència. es verificà aJ domicili
d'aquest darrer.
El senyor Lerroux arribà. al domiclll del cap de la Ceda. a les onze
menys vint minuts 1 romangué amb
ell uns tres quarts d'hora..
Els periodistes emprengueren el
cap del Govern 1 u preguntaren si
l'entrevista havia. estat interessant.
t tè.
Aqu~ ~~~s ~ canvi d'impressions
sobre la Situació política i no h1 ha
t t
unió dels
res concre 11· a 1a. re
qu~
tre, que se celebrarà dissabte de la
setmana vinent.
NO ES PRENDRA CAP A·
CORD FINS QUF. MARTI•
NEZ DE VELASCO TORNI
DEL MARROC
Despré~ els periodistes conversa.-

ren amb el senyor Gil Robles 1 l'interrogaren també sobre els termes en
què s 'havia. desenrotllat l'entrevista..
-No ht ha. hagut res-contestàr-.
Cadascú ha mantingut llurs punts
de vista respectius, sense haver arr!bat a. cap acord, que ha. quedat
pendent fins a la reunió que tinguem els quatre caps polftlcs el pròxim dissabte. Tinc noticies que el senyor Martinez de Velasco arriba
avui a Tetuan 1 que, després de recórrer aquells territoris, retornarà a
la Peninsula.
-Quina és la vostra. po3ició? -li
preguntà un periodista..
-Idèntica. - contestà el senyor
Gil Robles -. No ha canviat en res.
-Doncs a.lgu' sf que ha. canviatobservà un altre periodista..
El senyor 00 Robles contestà:
-Si, el senyor Melquiades Alvarez; però cadascú és lliure de fer el
que Y\J]gul.
EL
SENYOR
LERROUX
CONFIRMA LA REFEREN•
CIA DE GIL ROBLES I
DI\J QUE ES OPTIMISTA
Madrid, 20. - Des del domicili del

senyor Gil Robles, el cap del Govern es traslladà a. la Presidència,
on romangué fins a. dos quarts de
dues de la tarda.
Tomà a ésser interrogat sobre
l'entrevista. que havia tingut amb
el senyor Gil Robles. i contestà:
-Ha estat mitja. hora de conversa, en la qual hem examinat la. situa.ció política. en els seus divel"SSS
aspectes 1 hem mantingut cadascú
els nostres punts de vista. Hem examinat les pos3ibilita.ts d'una. transncció davant les dificultats que ofereix qualsevulla. a.ltra. solució, inspirant-nos en el bé de la pàtria. i de
la República. Co:n que no és posslble concretar cap acord sense la.
coHaborac1ó dels caps d'altres parUts que formaren el bloc govema.mental, acordàrem deixar-ho tot fins
a.1 retorn del senyor Martinez de Velasco, 1 el dissabte, a les onze del
ma.tf, acf, a la Presidència, ens reunirem els quatre.
I ui
é ,_
t
Impressió?
q na s ..., vos ra
-Sempre optimista.. No perdo les
esperances fins l'últim extrem. El
meu desig, igual que e1 del senyor
Gil Robles, és arribar fins on permeti
rtlts
tl la. dignitat dels respec us pa
.
Un altre periodista. li preguntà sl
s'havien modificat les causes que
produïren la crist, 1 contestà:
1
-Ja sabeu que el motiu fou 'indult, i les altres dificultats són les
que es produïren durant la. tra.mita..cló de la. crisi.
Per últim digué que amb el min1stre d'Estat anava a. l'estudi de
l'e:;cultor Benlliure, el qual l'havia
invitat a esmorzar 1 a. veure el projecte de monument a Blasco Ibàñez
abans de trametre'l a. Va.lèncla.

amb el cap del Govern, s'ha mostrat
molt reservat. No obstant, algun
penodista. ha. aconseguit obtenir algunes manifestacions del cap de la
Ceda..

-La meva. posició - ha dit el senyor Gil Robles - , millor dit, la. del
meu partit, exposada. novament avU1
a.1 cap del Govern, és la de defensar un programa. de Govern de e~
ràcter m!nim si es vol, però obtenint les necessàries garanties per a
la. seva. realització.
Conegudes les causes de la da.rr~
ra crisi, 1 propugnant nosaltres per
un canvi d·orientac.ió politlca, ja es
pot deduir en què ha de consistir
aquest programa..
-¿Ha d'e 3tend.re's aquest canvi de
conduc•- "'dhuc
en matèria. d'indults? .... ..
-Havent estat aquesta. la. prinoipal causa de la. crisi, indubtablement la rectificació ha. de referir-se
de manera especial vers aquesta. ma..
tèria..
-¿Rectificaran, doncs, els radicals
en aquest punt?
-Ja veurem, ja veurem...
-¿Creieu vós millor que el Govern es reorganitzi abans de pre.sentar-se a. les corts?
-Indubtablement, això és el que
millor pot fer. Ja. és sabuda la meva
posició en aquesta. qüestió. No veig
la. necessitat de causar els estraUs
que poden produir-se presentant-se
el Govern a. les Corts sense una.
ba.se parlamentària. I consti que jo
no temo el Parlament. Estic d.isposat a. parlar sobre el que sigui necessar!. El que m'interessaria saber
és perquè el senyor Melquiades Alvarez té tant d'interès perquè es
substancl'l tot en el Parlament.
-De prestar vós ajut al Govern,
ha i d'ésse
t
al 1
¿ ur a
r aques person
amb una proporció numèrica determinada?
-D'anar-se a una fórmula, l'ajut
hauria d'ésser personal, millor dit,
de persones, no meu personal. I referent a la proposició, d'això no
n'hem parlat. Pret"'sament aquestes
conversacions que s'estan celebrant
van encaminades a. anar veient tots
els aspectes per a. concretar-los a. la
reunió que ha de celebrar-se el pròx.1m dissabte.
- ¿No creieu vós que tot això pot
desembocar en una. dissolució de
Corts?
-M'és Igual. Jo, naturalment, no
temo la dissolució. Des de demà
mateix estic disposat a començar la.
propaganda. amb la. seguretat que
porto la. millor bandera. I, encara.
que diguin una. altra cosa les esquerres, les que temen la dissolució són
elles. Ja es veurà en els resultats.
Sense jactància. creo que les circumsU.ncies ens són francament favora.bles.
EL SENYOR LERROUX DIU
QUE EL PLET QUEDARA
RESOLT LA SETMANA EN•
TRANT, D'UNA MANERA O
ALTRA

Madrid, 20. - A les 8 de la ni~ lla
abandonat el seu despatx oficial de
la. Presidència el senyor Lerroux, el
qual ha dit als periodistes que havia rebut les visites dels ministres
de Justicia, Agricultura 1 Comunicacions, sense que haguessin tingut cap
reunló.
No h1 ha - ha afegit - cap noUela. politlca d'Interès. Aquesta. setmana transcorrerà tranqulHament; la.
vinent h1 haurà la. reunió dels quatre, en la qual quedarà aquest afer
resolt, d'una manera. o altra, per bé
que és possible que abans tlngul necessitat de celebrar alguna altra conversa. amb alguns d'aquests senyors.
un periodista. preguntà a.l senyor
Lerroux quan tornaria. s. E. el President de la República, l el cap del
Govern contestà que el senyor Ale&là
Zamora arribaria. a Madrid el pròGIL ROBLES DIU QUE NO xim dilluns, i es proposa el Govern
LI FA POR LA DISSOLU- celebrar Consell sota. la seva. prestdèncla ,el dia. següent, o sia. el diCIO DE CORTS
Madrid, 20. - El senyor Gil Ro- marts.

Homenatge al lletrat Vidal
• Moya
Madrid, 20. - S'ha organitzat un
banquet en honor del lletrat senyor
Antoni Vidal Moya. Els organitzadors del banquet han fet públic ~
nota següent:
«Antoni Vidal Moya, el jove i Ulustre lletrat que tants èxits brillants
ha obtingut en el Fòrum, on el seu
nom ha estat ja consagrat com una.
de les figures més destacades de l' ldvocacla espanyola, acaba d'obteuit
un triomf esclatant salvant la rlgorosltat legal d'un Consell de Guerra a. un periodista. que, en la possibilitat que en un moment d'ofuscació delinquí, lésser un home de bé
allunyava del processat tota sospita i
tot temor.
Això és el que de manera. admirable
1 amb el seu clar talent ha. sabut
recollir magistralment Antoni Vidal
Moya, el qual logrà portar a. l'ànim
dels jutges el convenciment noble i
elevat que al costat de la. justicla. h1
ha la. pietat, I aquest triom1 rotund
davant el meravellós informe de defensa, que donà la llibertat al
company, tranquilUtat a una •lar I
alegria a. una Redacció.
'Per això, el pròxim dia. 22 d·abrtl.
a l'hotel Mercedes, carrer d'Arlal..an,
núm. 7, a dos quarts de dues de, la.
tarda, ens reunirem al redós de .'1dal Moya, tots els que Sincerament
el volem I admirem. M. A.zaña. Santiago Casares Qulroga, Serrano Bata.nero, Basllio Alvarez; Augusto
Barcla., Manuel Busquet, Mlguel Pérez Ferrero, Al!redo Cabanlllas, M.
Castro Tiedra, Diego Martínez B;lrrlo, Mayral, Recasens Sitcbes, Miguel Maura, Alvarez del Vayo, P..a.fael Solls, Jerónimo Bujeda, Jullàn
Cabezudo, Dr. Negrin, Juan G. 01madllla, Pedro Massa, Alardo Prats,
Arturo Morf. Franctsco VUlanue·¡a,
Crla.do y Romero y Muñoz Rivero.:t

que s'havien confirmat els pronòstics
optimistes sobre la sltua.cló de Saragossa, ja que, en efecte, aquest ma.t1
han entra.t al treball, en la seva tot~
lltat, els obrers de tots els serveis públics 1 a les fàbriques i tallers.
El governador de Saragossa --afefi- continua rebent adhesions l felicitacions per les mesures dictades per
tal de mantenir l'ordre a la capital
ara.gonesa..
El senyor Echeguren acabà dient
que, com digué ahir, a la. nlt, el Govern es mostra satisfet del comportament del poble espanyol, el qual ha
correspost com deu dintre d'un règim
republicà. I democràtic.
Preguntat quan retornaria el m1nlstre de la Governació, contestà que
possiblement demà o el dilluns, 1 que
avui havia comunicat amb el senyor
Portela Valladares, el qual li havia
notüicat que havia sortit de Barcelona per tal de passar el dia al camp.
Per últim, digué que a.l migdia. haVia estat Invitat pel governador civU
de Madrid amb un àpat, al qual concorreran els mlnlstres de la Guerra.,
Marina 1 altres autoritats militars.

------------*:-----------R UGBY

El delegat de la Federa~ió Espanyola al Congrés Internacional de Rugby Amateur demanarà l'exclusió de Catalunya de la Federació Internacional

Roma, 20. - AvUi es celebrarà a.
Roma. el Congrés anual de la Federació Inlernactonal de Rugby amateur. A ell assistirà Espanya, la. representació de la qual porta el president de la Federació Espanyola de
Rugby, senyor Lluís Garcia San Miguel, el qual amb aquest motiu ::.or1\lA..~STACIONS DEL SOTSU cap a Roma.
SECRETARI DE GOVER!'l'ACIO
Davant l'Assemblea de la F .LR.A.
serà presentada la reclamactó ~ue
la Federació Espanyola sobre la
Es optimista sobre la situa· fa
legalitat de l"afilla.ctó de catalunya
St.. Andreu..
en
aquell organisme internacionaL
ció de Saragossa
Aquesta reclama.ctó, de la. defensa
DIPLOMA Dli DIRECCIO
Madrid. 20• _ A primera hora de de la qua.! se n'encarregarà el seAl mestre director ca la Coopera- la tarda, el sots-secretari de Gover- nyor Garc1a San Miguel, ha estat
tlva cLa A.rte.sanu.
nacló ba ma.nl!estat als periodistes aprovada pel Govern espanyol.

ta humanitat
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Les entitats culturals i artístiques i l'edifici de la Virreina

TEATRES

.

TEATRE APOL-LO

TEATRE LICEU

GRAN

TEMPORADA DE PRIMAVERA.12 Unlques !uncions per la tamosa COMPAN Y1A de BALLETS
RUSSOS d e MONTE • CARLO Queda obert l'abonament - Alll
senyora abonats a la l'emPOrada
d 'btvern ela seran reservades les
seves localitats rt.ns el dia 24.

TEATRE
NOVETATS
Gran Companyia d'Operetes Mo·

dernes I Revistes d'espectacle de
la nmal i belllusma vedette
CEI.IA GAM EZ
AVUI, tarda, a lea 4'30. Nit,
a les 10 : LAS CHIRIMOYAS 1
el gran éldt:

----

Los inseparables

trlomt de Cefia Gamez, Corita
Camez, Castrlto,
Artcua, 10
Boys 36 vlce·tlples • Mernvellosa
presentació. - Demà, tarda i nit :
LAIS CHUUMOYAS 1 el ¡ran èxit:
LOS INSEPARABLES, per Cella
Gam er.

POliORAMA
TEATRE
Company ia Catalana
NICOLAU· MARTORI

Avui. diumenge 1 demà, dtllUDS,
tarda a les 6'16 1 nit, a les 10,
la comèdia de Marcel Pasnol, traducció de Melcior Font:

FAN NY
l'~xtt

talà.

més sorollós del teatre ca-

BARCELONA
TEATRE
Companyia de comèdies Pape ls·

bert. Milasros Leal. Maria Bru i
Soler • Mari

Avui, diumenge, tarda, a un
q uart de als 1 nlt, a un quart
d'onze, el gran è:idt:

EL GRAN
CIUDADANO
ran;a

còmica en tres actes, de
Pere Mullor Seca.

VICTORIA

Gran Company!;¡ llrlca

Tal'da, S'SO. Eldt: SOL DE LI·
BERTAD 1 l'obra elm de Benavente i mestre Penella:

LA

MALQUERIDA

Te"fons: 15848 • 12125

Avui, diumenge, tarda, a. lea 4:
GALLARTA
i l l · JAUREGUI
contra SOLOZABAL • ABASOLO.
Nit, a les 10'10 : ZARRAGA - PEREA contra ARAQUJ.STAIN •
UNAMUNO. - Detalls per cartells.

Gran Companyia Llrlca

Emili Sagi - Barba
Avui, tarda S'SO. Teatre Liric
Infantil. EST'RÈNA: P INCHA PE·
CES EN LA ISLA ENCANTADA •
A les 6'30: MOLINOS DE VIEN·
TO I

Frontó Principal Palace

LA DEL MANOJO
DE ROSAS

Avui, diumenge, tarda: ISIDORO U • URIONA l i contra URIZAR I • MAGUREGUI I. Nit:
OSA 1 • GOILLERMO contra ARGARATE- GUTIERREZ ·GOl·
TIA. Dilluns, tard.;\: RECALDB IIIBARLUCEA contra ISIDORO IIUL.-\CIA I . Nit: PISTON • GOMEZ contra miGOYEN m - CE·
LAYA I .

Nit, a les 10'30: EL GADITANO I

LA DEL MANOJO
DE ROSAS
Demà, tarda, a lea
sencera: KATIUSKA
MANOJO DE ROSAS.
10'30: EL GADITANO
MANOJO DE ROSAS.

·LA MALOUERIDA
Demà, tarda 1 nit:
QUERI DA.

LA MAL·

TEATRE NOU
VILA·
DAVI

Avui, diumenge, tarda, a les
S'ol5. PROGRAMA EXTRAORDINARI. 2 OBRES, 2. Primer. El
eorollós èxit de l'intriga. en 120
minuts sense entreactes (nova
moda.lltat teatral): MISS·TUERY.
Segon. Segona representació del
ma.gni!lc poema dramàtic de Jo·
IIP Ma. de Sagarra, en tres netes:

REI NA
Nit, a les 10'15: JUGAR A CA·
SATS I l'èx it: REINA. - Demà,
dilluns, t arda: MISS • THERY I
REINA. • Nit: REINA.

TEATRE ROMEA
Telèfon !2028

4. Funció
i LA DEL
Nit, t. les
I LA DEL

FUTBOL, A LES

MAD R I D
contra
BARCELONA

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Ancel,
I
tt
l e"ton t 4544

13

Entrada, 3'50, m's el 10 per 100
Demà, a les 4'30, ATLETIC 8A•
BADELL • BARCELONA

Serrn:~re

el proarama mb atractiu
Matinal, 10'30. Tarda, primera
sess1ó, de 3 a 6'46. Numerada, 6
I nit, 9'46 : Jamea Cu:ney
en
POR EL MAL CAMINO • ROMAN·
ZA RUSA, per lmperlo Argenti·
na - Dick Poweii-Ruby Keeler
en LA GENERALITA - Despatx
de localitats a taQuilla per a la
numerada d'avui I demll, tarda,
a lc! 8

'!';B~Igtl[!}~
AVUI, TARDA:

DANSES SELECTES
NIT:

Extraordinari ball florit

FANTASIO

METRO
POL
Llúria, 116 · Telèfon 81222

N:;;:::;. -

Bouboule I, rey negra

MARYLAND

Plac;a Urqulnaona. 6-Tel. 21968
Sessió matinal, a. les 11 - Tarda: 3'30 l 6 (numerada) - Nit,
a les 10:
LA GALLINA ROJA (oolors)
GRANADA (Documental)

CINEMES
Amèri.¡a. - & Valga en llnmas», cEl
rey de los Campos EU~;eos» i eLa Dolorosa"
Arnau. - cEl club de media nocbe»,
cJuveutud trlunfantc:t.
Astòria. - «Una de nosotras» i cOro
en llamas».
Avsnguaa. - eLa seftorlta de los cuentos de Ho!fnan» i cCampcones ollm·

GUILLERMO TELL

COLISEUM

P lC061.

Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 I a les 6, ESPECIAL. Nit,

a les 10:

REVISTA PARAMOUNT • VE·
LOCIOAD (Documental) • EL MA·
RATON OH BAlLE (Dibuixos) i

Tres lanceros bengalíes
per GarY Cooper Franchot Tone,
Richard Cromw11ÍI I Sir Guy Standlnc (Producció Paramount) -.
Demà, tarda. Dues sessions. A les
3'20 1 a les 6, especial. - Es despatxen
localitat3
numerades,
sense recàrrec, per a demà i
dies següent&.

d.e Quintero I Guill,n. La seva
obr:\ mestra . Exlt in descriptible.
Portentosa creació d'Antònia Herrtro, Rafael Bardom i tota la com
panyta. - Demà, a. les 3'30: MA·
ORE ALEGRIA, per Antònia Her·
rero. A lea 6 1 10'15: MORENA
CLARA.

TEATRE TIVOLI
AVUI, TARDA, a les ol, NIT, a
lea 10'15. GRANDIOSOS ESPECTACLES INTERNACIO~ALS - lNTERNATIONALE REWIEW. Oireccló: CIRCUITOS CARCELLE PROGRAMA GEGANTI AMB EL
DEBUT del cèlebre
TEATRO Dl PJCCOLI
YAMBO
1000 FANTOCHES, 1000

BALDER

amb la seva COmpanyia d'autòmntes I ¡enials creaCions Gaoni·
lla Cleto, Kirikl, MICKEY I BET·
TY BOOP • Les famoses vedettea

AMALIA DE ISAURA
L A YANKEE
MERCEDES SEROS

l lea ¡rans artlstcs TITO • JAsANORE AND CURTIS
DINAMIC - 20 artistes
ORQUESTRINA, etc.
Butaques a 4 ptes.
DEMA, dlllun!', tarda, a les 4 1
nlt, a les 10'15. EL MATEIX
GRANDIOS PROGRA..."\1A.

PE •
JAZZ

TEATRE

COM lC

PALAU DE LA REVISTA
Tarda, 4'15. Nit, 10'15. E:idt.
La revtsta:

LAS VAMPIRESAS

per Laura Pin illos, AladY, L ~e.
JO belllusmes 101rls - La funCió
de tarda començarà amb l'acte
6eiQn de LA~ CliiCAS DEL RING.
Dem~. tarda. Acte segon de LAS
CHICAS DEL RING l LAS VAM·
PIRESAS. r-.a: LAS VAMPIRESAS,

COLISEU
POMPEIA
COMPANYIA CATALAtlA
ASSUMPCIO CASALS

C I N E

GRAN TEATRE

ES~ANYOL

SeEsió continua des de les 4 tarda

EVA

BUSCA UN PAPÀ
1

LA TABERNA
PUBL:I

CINEMA

Setis!O coottnua. Seient UNA P&:l
SETA : NOTICIARIS· DOCUMEN·
TALS • VIATGES, eto.

PRINCIPAL
PALACE
Plaça del Teatre, 4 - Tel. 11882
Avui, a lea 4 I nit. a les 10:
EL COLLAR DE ESMERALDAS
(Un episodi de lo. vida de Raf!les)
i la. magna producció. visió d'allò
QUO scrta la FUTURA GUERRA :

L'ARMATTA AZZURRA
(LA FLOTA CELEST)
Preua diea feinera: ButaQues. 2 •
Especial , 1 - Preus dies festius:
Butaques, 2'50 • tapccial, 1'60.

VARIETATS
BRAUS

MONUMENTAl

Dues macnes correa;udes de braus
per 1 avui, diumen ge, I demà dilluns de Pasqua. Ambduee, a Its
9'45

DIUMENGE:
1Cartell olm I
8 braua de MANUEL PUENTE
(Yiceno Martlnez>
VALENCIA 11 • ARMILLITA
MANO LO BIENVENIDA ·ORTEGA
ENTR.AO.\, 3 Ptea.
DEMA:
Cartell lnsu¡¡erable
8 b raus de MARIA MONTALVO
VILLALTA • BARRERA
ARMILLITA I ORTEGA
ENTRADA, 3'50 ptes.
Els coloSS(l6 del ctorco» 1 els
braus ll1N braua
1Dos alardons d ornn ltzact61

AVI.. • ta.rda. n les 6 i nlt, a
lea 1 :

La morena de Coll-blanc
Demà. tarda, a lea 5 i nit, a
lea 10: LA REINA DEL MERCAT.
Butaques de primera, 3 ptes.

Dr. ROSELL
P. de GrAcia , 108, praL

e

Apolló. - Tarda: eMoUnos de VIento» 1 ~La. del manoJo de rosas» Ntt:
cEl Gaditana» i eLa del manoJo de
rosas».
Ba~i~à~~~n~ Tarda 1 nit: cEl gt·an
Victòria - Tarda: cSol de libertad»
i eLa malquerlda». Nit: ccomo la
luz» 1 eLa malquerlda».
Còmso. - Tarda I nlt: cLaa Vampl·
Tarda 1 nit: cL18 chlrl·
moyas» 1 rLos inaep 81·ables».
Poliorama. -Tarda i nit: cFanny».
T1voli. - Espectacles lnternaelonala
Nou. - l'arda: cMlss-Therya I cRel·
na». Nit: cJul{ar a casats» 1 cRelna»
Coliseum Pompeia. - Tarda. 1 nit
eLa morena de Coll-Blanch».
Romea. - A les 3'30: «Las doce en
punto». A les 6 l nit: cMorcna Clara».

Avui, a lea 3'15. Sessió numerad a a les 6 1 nit, a les 10. La ¡raclosa comèdia. d'E. Ara iol:
EL BOTONES DEL HOTEL
DA LM ASE
La ¡enlal creació del cèlebre
Georgea Milton:

l

I

Barcvsona. - «RcY de Reyes».
Bos::. - cVIvi V1Ual» I ~Ccdo Gaomete».
Bohemsa. - uEl últlmo vals de Chopin» I «Las tronteras del amor» .
Broaoway, - eMana», «1'1:\cll ue 8.1llarl
1 cVotando llàcla Rlo Janeiro».
C:ualu nya. - .:Cruz Dlablo».
Capstol. - cEly::Ja» 1 cOna. 11\"Cntura
oc <:>llerlok-liolmee».
Cohseum. -- «'l"rt-s lnnceros ben¡aJies».
Csnema Teatre Espanyol. - cEva ousca papb I eLa Tabernalt.
Comèusa. - cun pequeno glgante»
c.loi!l.d.unc Butter!ly».
Comtal. - cUn princfpe moderna», cCI
\'l.SlllO»i cCilu..Chln..Chow».
Diana. - eSevlllo. de mUl amoreu I
cMuJeres que matan•.
Entenca. - «Amantes tugltlvos•. «All·
ela en el pals de 118 maravllll8»
uVlda azarosa».
Esplai. - d.a 1Sln. del teaoro», cEl
tugtti\'O de Chicago» 1 cCampeones
ollmplcou.
Excelssor . - tSra. casada. neceslta.
mnn::to» 1 cCbarlle·Chan en Lonru·es.
Fantàsio. - eTurandot».
f'èmina. - cCuando el amor muere».
Foo Nou - eVolgo. en Uaman i cEl
rey ae los CnmPO& Ellseoe».
Frèsoh. - eLa dama del .Houlcvard» I
«Las cuatro betmnnlt18».
Goya. - «Rey dc Reyes».
lntim. - «Cleopatrn" I cEl crlmen del
Vnnltles».
Iris. - cAmor sublime», cDcsCile de
Prlrunvera:t • cCaprichou.
Kuuaal. - cLa.s vir¡eues de WlmPOle Streeh.
Laietana - eJuventud trlun!ante»,
cEs bora de amamos» 1 cCapltàu de
eot;aCOSI.

Mlria. - eChu..Chln ..Chow•. cEl rey
de la sucrte» 1 cCamlno de lo. rellcidad».
Maryland - cGulllermo Telh.
MaJestsc. - «Las cuo.tro nt:rmanl8»,
cAna Vlckern.
Marina - eLa !ala del tesoro1, eLa
Horda malalta» I cDemasiadaa muJere~».

Metropol. - eGomboule I , Rey Ne¡ro»
Mistral. - cl!en-Hun i cLo. dama de
118 eamelltu1"·
Monumental . - eCri81s mundial», cEl
retadon I ccamlno de la Cellcldad».
Mundial. - cSinton!as del corazón»,
cAmor y cuartlllas».
Núria. - eP'uglth·os• i cCrlals mundial».
Pubil Cinema. - Rcportntaes d'acLnl\.lttat.
Paris. - cPor el mal camino» 1 eLa
¡eneralltu.
Prin cipa l Palaca.- cEl collar de Esmeral.dli.S» 1 «L'Arm.atta. AzzurraJ .
Pedró. cEl uittmo vnls dc ChoPin• I cLnD !ronterllll del amon.
Princspal. cVIvt. VIIJala I cCedo
Gabluete».
Pathe Palace. - tSra. casada n eceatta marido», cCharlle-Chan en Londres».
Rambles. - •VIva VUla!J i cHu:vendo
de la Quema».
Royal. - eCI1ala mnndlab. cOdlos de
buzo• i cUn prtnclpe moderna».
Slllèndid - eLa lsla del tesoro1, eMaria Lulaa de Auat.rla».
Selcct Cinema. - cTitllnes del Polo»
I cSlnfvnlas del cornzón».
Talla. - cA61 ama la muJen i eNa
eoy nt.nzú.n a.naeb.
Triomf. - eLo. wa del ~o•. eLa
Hords maldita• I cOemnalad.IUI muleres•.
Tetub.n. - eLa espio. nllm. 13» I cCrl·
61.8 mundlab.
Urquinaona - «Dedb.
Vol&a. - «VIva Villal» I «El ¡¡avilAnit.
Walkirla. - eLa cenA de los acusados» l cSlnfonla.'J del corazón-..
Xile. - cMúS1ca y muJurea», cDon·
cella de postln».

*=------

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

Especlallsta dels HospJtals
de Parts • Varices • Llagues
a les cames • ~alaltles de
l'Anus • Recte - Perdues de Guareix sente op uar
SENSE DOLOR
AD& • Fisures • Eczem~

Morenes

GIRONA

b~

neplàcit de les autoritats, tou r essucl· LA FESTIVITAT DEL 14 D'ABRIL.
ALTR ES NOTICIES
tat l'impopular «rosari de l'aurora».
A la Casa del Poble, vell casal del
Anaven al seguici. cantant fins en·
rogir, un parell de centenars de d~ republicanisme egarenc, tingueren
nes 1 homes que feien manifestació lloe diversos festeigs en celebració
est~ntòrica de no sabem quines vtr· del 14 d'abril del 1931.
A la. tarda, a les tres, al saló-cafè,
tuts d'una verge que té beneit el fruit
del seu sant ventre, més en caràcter fou esgranat un magni!lc concert
de desafiament als que en aquelles per la. renomenada orquestre. m~
dema terrassenca Katala'ns Jazz,
hores dormen que altra cosa.
Trobem inconcebible que es doni que va. ésser fortament aplaudida.
Prop les cinc s'efectuà l'obertura.
pennfs de fer aquesta manifestació
religiosa, més quan els carlistes 1 les d 'una exposició de quadres 1 esculrates sagristanesques que la composen tures, regalats pels artistes terrassón enemics acarnissats de la Repú- sencs a la Comlssló Pro Amics emblica.
presonats d'aquesta localitat, la qual
I s! això no !os prou, s'ha de recor- ha organitzat una tómbola, destinant
dar que, aplicant la dita jesuïta, que les recaptacions a l'engruiximent de
diu: «el qul no és amb ml està contra la seva lliste.. L'esmentada exposiml», del 35.000 habitants que té Tar- ció, situada a lo. Galeria de Repuragona, almenys, 34.500 estan contra blicans IHustres de l'e31Ilentada enel «rosari de l'aurora».
titat, obtingué w1 èxit meravellós.
Els treballadors que vivim a la part
A les deu de la nit se celebrà el
alta de la. ciutat, que hem hagut de concert selectissim. ja anunciat, en
suportar tan cafre impertinència, vol· el qual prengueren part la senyora
drfem que els senyors que viuen al Ellsabeth eoemans de Pérez Farràs,
centre l'haguessin de suportar sols un eminent concertista de violi; la fadia l ja veuriem què dlr!en.
mosa sopran senyora Concepció Ca- Cridà molt l'atenció que s'utlllt- llao 1 el renomenat p ianista senyor
zessln la gran quantitat de forces d'as Blai Net.
salt, les quals foren trameses a TarUns 1 altres recolliren grans ovaragona. per tal de guardar l'ordre, en cions per la mestrívola manera. de
l'acompanyament de m.ist~rls 1 altres desenvolupar llur art, molt especialnicieses religioses.
ment la. senyora Elisabeth eoemans
- Amb la gran pruïja que tenen de Pérez Farràs, a la qual, en acales dretes de la nostra ciutat a ressus- bar el concert, li fou retut un hocitar festes l actes religiosos, sembla menatge pel selecte auditori, demque la. vulguin tornar a aquella ciutat peus, com a record al seu company,
morta d'anys enrera, en la qual, com a. l'espòs amat, que, entre reixes,
va. dir molt bé el senyor Pic, no es paga el seu gran amor a Catalunya
vivia per a altra cosa que per pren- 1 a la República.
dr~hl el sol.
Durant els festeigs de la tarda,
Cal fer destacar davant de l'opinió féu acte de presència. el doctor Jauo.quest !et 1 constatar amb els afanys me
Hunter, acompanyat de la
dels homes de la República que bata- sevaSerra
d.lstlnglda esposa, el qual, com
llem per tal d'esborrar aquest pas- saben
els
lectors, prengué
sat de misèria I donar a la nostra ciu- part en el nostres
mlting del matf.
tat un segell de dinamisme, industrial
Prop
les
deu
del
mati de diu1 comercial de prosperitat.
- Ahir, al Teatre Tarragona, Ja menge, 14 d'abril, uns ciutadans rescompanyia. lirica de l'Orfeó Canongr, taren sorpresos davant els colors mocantà amb molt d'èxit la «Maruxa» nàrquics d'un drap que voleiava a
de Vives.
' l'edifici de l'Escolo. d'Arts i Oficis
- Enguany s'han presentat al con- d'aquesta ciutat.
Enduts per la Indignació, davant
canvi d 'impressions, puix que els re- curs de caramelles dos conjtmts co- la provocació que r epresentava als
presentants de les entitats artístisentiments populars un elogi al Borques, el mateix que els de les entibó maleït, es personaren a. la Con·
tats culturals convocats, no coneisergerla. de l'esmentat Centre doxien el projecte ni estaven autoritcent 1 denunciaren el cas ensems
zats per a tractar d'altra cosa que
que en protestaven. Com és natural
de la conveniència. de recolzar o bé
res no en sabien els conserges J, rà·
estimular les autoritats que hagin
pldament, retiraren el drap bicolor
d'adquirir aquell magnífic cdif!cl eldel lloc on estava.
vil.
Ara bé: l'opinió no es cansa de
BANQUET A MARTI VIVES
preguntar~e: ¿Qul posà la. bandera
El dimecres a la nit, tingué lloe en rals; un del cor cEl Ancora» 1 l'altre
el Restaurant Gla.cier un sopar in- dc l'Orfeó Tarragoní. Com a peça de
tim ofert al jove pintor perpinyanès concurs contaren «Els pescadors», de
Mart( Vives amb motiu de l'exposi- l'immortal Clavé.
cló de les seves pintures de paisatges
rossellonesos suara r ealttzada a les
Galeries Maragall.
Es va passar una agradable vetlla, tot parlant deis llaços espirituals i de raça que uneixen els catalans de les dues vessants pirenenques, pel que és molt d'estimar actes
En commemoració del 14 d'abril, monàrquica a l'Escola? Puix que no
com aquest del senyor Vives, que el passat diumenge es va oolebrar comprèn com fou possible posar-lasentin l'atracció de Barcelona, és a un acte al teatre del Centre Repu- hi, tenint en compte que pel lloc on
ella. que ve per a realitzar la seva blicà d'Esquerra, organitzat per la !ou plantada és de dificll accés per
l'exterior.
primera exhibició artística.
Comissió de Cuitura, el qual va. meI també com sempre, de fa. mig
rèixer l'aplaudiment 1 Simpatia de any
ençà, la policia no sap res d'a·
l'opinió republicana. de la. nostra questes
coses.
ciutat.
- La Comissió gestora. d'aquest
A les onze del matí, després d'o- Municipi,
nomenada per l'autoritat
bert l'acte pel president, algWlS nens
militar després dels fets d'octubre
recitaren poesies d'un caire alta- proppassat,
ha tingut una baixa, car
- ment moral 1 patriòtic, 1 a contiha pre:>P.ntat la. dimissió el gestor
nuació, sota l'experta direcció del senyor
Pere Matalonga, afiliat a1
mestre i conciutadà senyor Emlli Alpartit del gran economista <?J sedonis Goucer, interpretaren justa- nyor
Calvo Sotelo.
ment «'hereu Riera», «Els tres tammotiu de tal decisió ha l'5tat
Corts, 613
bors» 1 «La senyera». Foren molt el El
no haver-se atorgat el permís coraplaudits.
Pere Batalla.
Inunt::d.iatament, el pre.sident féu responent per s la. celebració de la
M. Pigem
processó
del Sant Enterrament, que
la presentació del senyor J osep Pa.Joan Falet
runella, asses30r tècnic de l'Associa- abans es feia el dijous dit Sant.
Com é3 natural, l'opinió pública.
ció Protec-tora de l'Ensenyança. Ca- republicana,
Arthur Sega!
majoritària s aquesta
talana,
el
qual,
sota
el
titol
de
«El
R . Palmarola Romeu
sentit de la nova educació», donà ciutat, s'hi ha fet un tip de riure
han determinat
(Pintura)
una bella i documentada conferèn- car els terrassencs
aquestes coses com a fa-cia a.ma.rada de patriotisme 1 cultu- prendre's
ra. vers els infant-s 1 llur funció es- cècies de «clown».
- Corre el rumor que dintre pocs
colar 1 educativa, que va merèixer
dies hom procedirà al nomenament
grans aplaudiment3 del nombrós pu- definitiu
de la Comissió gestora d'ablic que acudi a l'acte que comen- questa. ciutat.
I asseguren que seDiputació, 262
relè!on 18710 tem.
A la tarda, per la secció de decla- ran oferts uns llocs als regidors perART I ORNAMENTACIO
tanyents a l'Esquerra que no tinmació de l'Escola, s'interpretà la guin
OBJECTES PER A PRESENTS
procés.
cançoneta ritm.ica. c¡Ai quln fred
Rafael Solanlc
(Escultura)
que fa!»; la comèdia en un acte 1
Enric d'Aoust
<Pintura)
en vers cEl vailet de In. masia»; el
quadret lirlc «Toni, el caça-niUSJI 1
Fins el dia s de maig
diversos monèlegs, entre els quals
destacaren els que digueren el nen
NOTES DIVERSES
A)fons Fernàndez i la nena M. VerVa. tenir lloc, a la padrera. dels
ge, que féu una creació de «La pa-Un nou Bar-Cerveseria geseta. del mas» per la seva encer- contractistes Puig 1 Roca, un e3lllorAhir, dissabte, a les sis de la tarda tada. dicció i acció. L'esmentada ne- zar de germanor, organitzat per ells
tingué lloc la inauguració del Bar: na pronuncià un bell i substancló3 mateixos. Assistiren o. la festa emcerves,-eria «Mery», lnst:Illat a l'Avin- parlament aHegòrlc a la festa, fent presaris d'altres rams 1 l'arquitecte
guda del 14 d'Abril, 600, xamfrà al ressaltar l'adhesió de tots els esco- senyor Bassegoda., els quals, junt
carrer d'Urgell, o millor dit, junt a la:s . als ldea.t:s de Catalunya 1 Re- amb els obrers de la casa, amb una.
la Plaça d'Alcalà Zamora.
publica, agramt amb sentides pa- senzillesa. digna de lloança, celebraNo s'ha planyut res per a posar el ratues la ooHaboració de la Comis- ren amb entusiasme i alegria. el 14
Bar-Cervesserta cMery» a l'altura sió de Cultura, Junta Directiva del d'abril.
Es pronunciaren algw15 parlad'un dels millors bars de casa nostrn Centre 1 l'assistència entusiasta deis
D'estil mOÒ:ern, refinat 1 bon gust, ¡j republicans de Les Borges. Fou llar- ments enaltint l'acte i donant les
augurem smcerament un veritable gament aplaudida 1 felicitada.
gràcies als organitzadors.
èxít.
L'amic Casanoves proposà, 1 fou
Cal fer menció també de l'encerEs de remarcar que la- situació que tada tasca musical d e l'orquestra ben acollit, que ja que estaven en
té dit establiment, emplaçat en un dirigida pel senyor Aldomà, b qual, llibertat, a ple · sol 1 a ple aire, es
lloe fins .avui dia abandonat pel que fo~da. per l'intelligent pianista fes una llil¡ta pro empresonats, que
es referea a bar, amb tot 1 ésser un Mar1a G. Palau 1 els músics senyors publiquem al lloc oportú.
dels millors de Barcelona ta preveu- Coelles, Segarra, Pujol, Coll 1 Falcó,
re que les prosperitats q~e nosaltres donà un gran rel ~eu a. la. festa. acdesitgem al senyor Vila, en el qual tuant d'una manera justa 1 reeixirecau la direcció, siguin un fet.
da No cal dir com són d'agrnlr les
Després d'haver acomplert la conA l'acte de la inauguració hi assitf gestions 1 encertades activitats d'or- demna
que li fou Imposada. per un
una molt nombrosa concurrència la ganització del mestre senyor Pere Consell de guerra, arran dels fets
q~al fou obsequiada amb un espÍèn- Vadillo 1 el president de Cultura se- d'octubr ahi f
did lonx.
nuar B. Vergé. Els en felic¡·tem.'
e,
r ou posat en llibertat
"
de la presó d'aquesta ciutat el nostre
Finalitzà l'acte fent ús de Is. pa- estimat amic Joan Marca 1 Miró reraula el president del Centre i al- gidor d'aquest Ajuntament pop~lar.
ca!de de la ciutat, senyor Joan NaNo cal dir que celebrem l'alliberavés, el qual, en un sentit parlament ment de l'am1c Marca, al qual ens
coronat amb una grandiosa ovaciÓ plau adreçar una. ben afectuosa saen anar . a començar-lo, digué que lutacló.
COMPAAIA HISPANO-AMERICANA calla terur prezent que mentre uns 1 - Es esperat amb interès el partit
cintadan& celebren festes en commc- de futbol Sant Cugat-Reus, que es
DE ELE~TRICIDAD, S. A.
El dia 29 da brU del 1935, a les deu m,or,~cló d~ l'adveniment de la Re- celebrarà aquest;a tarda. a l'estadi.
- ~om ha ctrcl.!lat ordres per tal
del matf, al local social de la Com- pub:..1ca, ~~tr~~ germans nostres es
panyia, Avinguda Comte de Pefial· troben a 1 CJoll i a la presó, mancats que s ID1J?OSin SllDClons a tots aquells
de
mitjans
de
subsistència.
sobretot
que furwn a. les sales d'espectacles.
ver, 8 1 10, es procedirà davant el notari senyor Di.mas AdÀnez 1 Horcn- ~!urs fll!s. Pa.t:es 1 .e..~s. als quals . - Estan molt avan.~des les obres
es
just
1
humn.
d
'aJudar,
invitant
els
d
lnstaHac1ó ~e les oflcmes del Banc
juelo, al sorteig de les :un Obligaconcurrents que facin un donatiu Saragossa, s1tuades al carrer de
cl?ns ~ per 100, de la Companyia, per
a a!leujar les seves necessitats. Gaudi.
que, d acord amb les condicions de
- S~mbla que aquest any la Fes1 escnptura de creació, han d'ésser Aquesta, digué, és la manera ru~
I ta. MaJor dc la nostra ciutat revesamortitzades e' el corrent any 1935, be:la de la commemoració
Fou llargament aplaudit 1
la qual cosa es fa pública per si al1 tirà gran preponderància. Aixi rugun. dels ~nyora posseidcrs d'Obl1- dament desfilà el nombró3 ~~t~~ ~cry:; ho demostra !'activitat i l'engac10_ns desitgen assl$tir a l'esmentat que emplenava el local dipositant 1us asme de les e~~tats locals que
tothom el
· bol
'
'
ntegren la comlssio de festes Ens
sorte¡g.
s'havien 00tf~c~
a. 1es sufates !lue diuen que hi haurà cavalcada,· bataMadrid , Primer d'abril del 1935.
El secretari del Consell d'Adminis• Uda del lccal tr:a!P~po:les deé sodr- lla de flors, castell de focs, reretlles
cent pess~te~ • Gràcies n ~ m s ~ populars, balls de gala, exhibició de
tracló,
ut mate •.
rgenHcsb,
manlqufs vivents, etc.
MIQUEL VIDAL I GUARDIOLA que aquest
•
.
na 1 1 co a oÓ pcr.;onal Slgul duradora
rnct
en
tot
COMPAAIA HISPANO-AMERICANA moment, a benef.ici dels calguts- no
DE ELECTRICIDAD
vençuts - i per als Ideals que repreEl dia 29 d'abril del 1935. a les deu senten.
A l'Atenéu Pi I Margall tindran lloe
del mati 1 al local social de lo. Com- El dla 14 d'abril s'inaugurà el avui, diumenge, I demà, dilluns. uns
pe.u~ a Madrid. Avinguda Comte Bar Sport. de Ferran Arrufat 1 e3 grans Iesteigs, als quals prendran
de Penalver, 8 I 10, es procedirà, da- veié atapeït de gent. El local és es- part la cobla-orquestrina «La Princlvant; el notari senyor Dimas Adàn~ p!èndid 1 el mobüiari, modem 1 oo;; P:ll de Palafrugell» I l'aplaudida sec1 Horcajuelo, al sorteig de 1.102 Bons mode. Li designem prosperitats.
cló dramàtica de la Societat Erato
de Renda 6 per 100 de Ja Compnnytn,
H
t t
l
de Fïtuercs.
.
restam no adqulbt a Borsa dels
a es a mot C?mentnt el fet
Aquesta agrupnció posarà en escena
8197 Bons que, d'ncord amb Jés con- de n,o haver-se orgamt:mt, per part la. divertida comèdia en tres actes d'A.
dicions de l'escriptura dc creació hnn de 1 AJuntam~nt. cap acte com mc- Ferrer t Codina "'Toreros d'h!vernl', la
d'ésser amo:tl.tzats en el corrent any mor~tlu d,t;l quart aniver.;ari de la qual serà mterprctada 60ta la direc1935. la q-..u~l cosa ea Ca pllbllca per proc.amac.o de la Rcpu.blioo. No cal cló del prestig'iós actor Joaquim Crusi algun dels senyors pèlssseidors dels estranyar-ho si hom te en compte mols.
Bons desitja nsslstl.r a l'esmentat. que ei;! senyon d~ la Comissió gesPer la gran diversitat de programa
sorteig.
tora son tres trad.iclona!!stes. car un -selectes concerts, audicions de snrMadrid, primer d'abrtl del 1935.
de repub'lcà que n'hi havia, el sc- dnnes, lluits balls, funcions teat:-als
El secntarl del Con~ll d'Adrnlnls· ~yor Comud~ila. ha presentat. fa - prometen "I'Cure·s summament contra~ó,
CJes la d.íml.ssió. Paradoxa? ¡Què hi corregudes Iea !~tes que durant les
MIQlJEL \'IDAL I GUARDIOLA !a!'em l
Pasqties alegraran la nostra ciutat.

Restaurant MiramaJ

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATRES

TERRASSA

TARRAGONA
El divendres, al maU, amb el

NOCES

Orquestres:
MONTECARLO • GRAN PRICE •
NAPOLEONS BAND
Les millors orquestres de Jazz PRESENTS a. totes les senyoretes
1 senyors. Invitació senyor, 3 pessetes. Suprimits rams 1 obsequis.
NOTA: Demà, dtlluns, FASTUOS
BALL

Avui, matinal, a les 11. Tarda,
de 3'30 o. 5'45. A les 6, numerada
l nit, a les 10: REVISTA FEft11·
NA . PATHE JOURNAL • ABE LY·
MAN Y SU ORQUESTRA • LOS
PINGUINOS, extrt~ordlnarl dibuix
en color de Walt Disney • Kato
de Nen en la superproducció
U. F. A.: TURANDOT, amb VIi·
lly Fritsch - Es despatxa per a
les sessions numerades d 'avui,
tarda I uit I demà, tarda. - Deml\ sessió matinal.

TERRES DE LLENGUA CATALANA
Girona, 20. - En la visita
senyor Dàrlus Ra.hola Dir QUe el
diari local «L'AutonornÍsta71 ectOr del
al gover~ador general de éa~éu 9.btr
senyor P1c 1 Pon, interessa a lll!ya,
diversos assumptes d'inter~t-se Per
la. nostra. ciutat, pogué obtenir
de l'aixecament de la ela
'ordré
Centre d'On! Republlcanausura c:lel
rona 1 del Centre d 'Esquerra g~ Gt.
que foren clausurats amb mou Amer,
fets del 6 d 'octubre. Hom u deJ4
doncs, que d'un moment a. 1•8~ra,
procedln\ s la tan esperada
e ea
0
ra dels esmentats centres
bertU.
Però, una pregunta· ¿Q
senyor governador, vÓs q~ sert~,
un gran interès a pacificar P<lSeu
perits, que autoritzareu l'obertels es..
totes les altres societats rep:t de
nes, que no són pas poque
ca.
governador, q u e encara s, senyor
tancades a Girona 1 comar=;lxel\
-Aquest migdia. els secret .
la «provlncia71 de Girona ha~r¡~ d&
cat Wl àpat d'homenatge nl ~
pany de professió senyor Fra com.
Boix, d'Anglès, amb motiu d' nceso
estat nomenat cap administratlhaver
CoHegt de Secretaris de Catal u del
L'acte, molt concorregut 1 bJfYa,
per cert, ha. tingut lloc a un hant,
de la nostra ciutat.
otd
-Aquest vespre els cors de la n
tra ciutat, seguint la seva. tradl OS.
han sortit a cantar les Upiques Cló,
ramelles. Han cantat algunes ca..
çons de les més escollides 1 h cantat escoltats amb atenció ~~ es..
nombrós públic.
un
Han estat obsequiats per I'Aju
tament.
n-Per a solemnitzar la Diada
Llibre d'enguany, la Junta de l'A~el
neu de Girona obri un concurs a ~
de premiar els tres millors artlcJ
en elogi del llibre o que fessm es
feréncla a la seva fecunda acció

1

per a

I

Palau de la Dansa I de l'Esport

s SO:

MORENA CLARA

CORT~

Avui, diumena-e. a 111 4'30
UN PARTIT DECISIU

CINEMES

LAS DOCE EN PUNTO

d'Arnlches, èxit d'aquesta Companyla - A les 6 i 10'16:

Amb motiu d"Una. reunió celebrada
fa. pocs dies al Cercle Artístic, convocada pels cA.rn1cs dels Museus de
Catalunyu, per tractar de la possible adquistclo, per les nostres corporacions públiques, de l'edifici conegut per la Virreina, ha estat pubilcada als diaris una. nota oficiosa del
resultat d'aquella reunió la redacció
de la qual no conegueren els a&sis·
tens, 1 que a. judici del Foment de les
Arts Decoratives, no reoorta exactament algun dels acords presos, el
qual resulta més o menys alterat.
Aquesta entitat que asststf degudament representada a aquesta reunió
1 que estima d'un gran Interès la
conservació i la noble destinació d'aquell edifici, 1 que tal com va ésser
acordat, està disposada a signar un
document sol:l.icitant que sigui salvat
l'esmentat immoble, 1 d'integrar la
comissió d'entitats que han de lliurar-lo a l'Alcaldia, manifesta que no
fou pres cap acord en el sentit de
prefixar la destinació a donar-U ni,
molt menys, que hom 11 doni el nom
que hauria de tenir, més o menys escalent de «La Casa. de l'Art», car ja
es féu constar en aquella reunió que
en èpoques no molt llunyanes s'hil·
vien efectuat discretes gestions, i que
era preferible deixar a les corporacions públiques, en el cas possible
de l'adquisició, que fixessin la destinació segons un criteri de conjunt.
El Foment de les Arts Decoratives
es veu obligat a manifestar la seva
sorpresa, puix que en la susdita nota
figuren també acords inexistents
com el d'haver-se constiturt en aquella reunió una Federació d'Entitats artístiques i haver fixat el seu
primer acte oficial En la. reunió c:smenta.da. no fou pres, ni discutit tan
sols, l'acord de constituir uns Fed~
ració sinó que hi hagué només un

FR ONTO NOVETATS

Nit, a lea 10: COMO LA LUZ
t el ¡ran éxit:

Ales

Les Arts

•

BA_NQUETS

Restaurant Miramar

LES BORGES
BLANQUES

NUVI S

Restaurant Mira mar

r Sales d'Art
~

Galeries Laietanes

El dia 15 del mes en curs !ou el
el termini d'admissió d e treballs ,
el dia 23 es la.rà. públic el veredict
del Jurat Qualificador.
e
-La Diada del Llibre es celebrarà
aquest any a la nostra ciutat en
tre altres actes, amb una festa lt
terària a l'Institut Nacional de se:
gona Ensenyança i amb un repartiment de llibres als alumnes de led
e~oles. Aquest acte ha estat •)rgamtzat per la Comissió de Cultura
de l'AjuJ!tament, l'Ateneu de Girona
1 la. Societat EconòDUca d'Amics dPl
Pafs. Els escriptors senyors Carles
Rahola 1 Joaquim Pla evocaran des
de_ Ràdio Girona la festivitat del
Llibre.
-Com a. !ncurs en la llei de vagabunds, ha. estat d etingut; Joan Moreno Vlvancos, de 44 anys, natural
de Bazarrón (Múrcia). Ha estat po.
sat a. disposició del Comissari de Vi•
gllancia. i Investigació.
-Ha estat assistida al D.!>pensat!
Municipal Dolors Barceló, veï·1~ de
Sarrià de Dalt, domlcilada. a. «Can
<¿>mes», la qual presentava ·ma tenda al llavi superior ma.xllar supe-
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Telèfon 21222
rior i contusió al genoll esquerre,
produit per baver estat atropellada
per l'automòbil B-27129, propietat del.
senyor Josep Roure i Mitjà, vei de
Banyoles.
-Al mercat de bestiar bov1 celebrat avui a la nostra ciutat h!O:l
entrat 453 caps i s'han recaptat per
arbitriS 226'50 pessetes.
-Ens informen que són molts els
republicans de Girona 1 comarques
que demà., diumenge, es traslladaran
a Barcelona per tal d'assistir a la
conferència. que l'illustre esc.nptor 1
destacat home d 'esquerra senyor Ga·
briel Aloma.r donarà. al «Gran Price».

LLEIDA
DL"\USSIO DEL COl\liSSARI D'ORDRE PUBLIC :: SUBHASTES I PA·
GA:\IENTS :: INCENDI A BAL11·
GUER :: ALTRES NOTICIES
Lleida, 20. - Ha presentat ta dl·
missió del càrrec de conussari d'Or·
dre Pil.blic el senyor López Serrain,
la qual dimissió segons ·sembla, no
ha estat acceptada.
-El dia 18 del proper mes hom
celebrarà una subhasta a l' AdJninlS·
tracló Principal de Correus de Llei·
da per a la conducció del correu
amb automòbil entre Bellpuig I !barS
d'Urgell. El tipus que ha estat fixat
és de 1.500 pessetes.
-1!.1 dia 21 també tindrà. lloc la
subhasta entre Llavorsí i Aneu, amb
el tipus de 2.700 pt~~;etes.
-Ha estat posat en llibertat Ra·
mon Jové Riba., el qual estava detingut a dlsposlctó de l'autoritat mi·
li tar.
-El comissari de la GeneroutaC
ha disposat que els funcionaris d'a·
questes oficines facin festa fins el
dimecres.
-Ha. estat assenya.ID.t per a avui
el pagament de les finques ocupadeS
al terme de Pinell.
-A la. ciutat de Balaguer s ha produït un incendi a la propietat del
senyor Parera 1 Folguera. Hom cal·
cula que els danys pugen a. unes
4.000 pessetes.

BADALONA
ENCARA LA COMISSIO GESTOR A
FESTIVALS u ESPORTS :: oE·
TENCIONS
Durant el dia d'ahir les conferèn·
cies i les anades i viniudes per part
dels partits que han de fonnar l"'
comissió gestora del nostre Ajunta·
ment, estigueren a l'ordre del dia. El
que sembla que dóna més fellla és
el decWir q;..li ha d'ésser l'alcalde. ES
possible que el radical senyor }.Zl)rin, sabent que per elecció populat
no podrà ésser-ho mal, ho vulgui
aprofitar però també el senvor Vtvd,
de Ja Llíp, que no ho pogué é..~ en
lea passades eleccions. i. p<Y.iria ~
que ho volgués ésser per dC"'Èor·
Quant a l'actual gestor, senyor
rà.s, després d'haver mostrat diyers~
ve""adcs el desig d'abandonar 1 atcslp
din, tothom el dóna per desc(llll~
tat, a no ésser que ... Com qudille'tr.lS
sembla que V:l C:.e debò i que el
0 dimarts ja podrem doner els natnS
de l'alcalde i regidors cleglts ~r decn:t 1 en règim transitori, no 1ú IeDl
cap més comentari.
al
- Avui, diumenge. tindrà llec, ~n
teatre del Cor de Marina. w1 tgrper
festival lirlco-tentrnl. o.rga.nlll~ba. nc:ió
aquesta entitat ! amb la co n. ' ~ ES
11
1
de l'Agrup:::.ció Lirica Bsd:\•~d
I;....~
potS1U'ñ en escena cJover.tu....
;:;.::;.
st Iglésies, 1 cGent d'Ara•. de '-""';
i \Tallmnjcr
i les representarà 1•
cam :m ia '1ocàl MnteU·GamP~~
Dal~/ Grifo!. F.ïnalmeut. till<~<;.
lloc un gran acte de conc_crt. ~~....
rec de l'Agrupació IJrlca 1 la m--"'"
coral de l'entitat.
del
- Avui tlndra. noc. al ~ enBadalona E. C. un partit de fU o.,
tre l'a¡uip local i el ~errassa.,~ci'l
corresponent a la llrunera J .... del torneig de oromocto.
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La lluita japonesa <<Ji~JitsuJ>
serà practicada a Barcelona
La seva història

·ELS ESPORTS·

9
Les grans proves internacionals

El 111 Gran Premi Internacional de Barcelona que organitza Moto Club de Catalunya

D'acord amb el prescrit al reglaAVUI, AL cmcmT DE l\IONTJUIC ment del lli Gran Premi Internaclonal de Barcelona que el .!.\.foto Club
Avui p~bliquem el primer article ment, homes sòlids convenientment
El IV Trofeu Masferrer
de catalunva està organitzant per
cl'aquest nou esport que serà prac- endurits i combatius. D'aci la divlEstan a l'ordre
dia els comenAquest matl es disputarà al cir- al proper diumenge, dia 28 del que
ucat r.tolt av~at a Barcelona.
1sió del «jiu-jttsu» en dues parts ben A la penúltima jornada del taris entorn del del
partit
Barcelonacuit de Montjuïc el IV Trofeu M~ som, el dia 18, a les sis de la tarda,
Aquest artiCle, or}ginal del pr:o- diferents.
que es disputarà avui a la ferrer. Passen del centenar els cor- fou closa la inscripció de concursants
essor i director de l Escola d~ «JUL- Els exerc1Cll.s preliminars que tor- Torneig, un interessantíssim Madrid,
tarda
al
camp
de
Les
Corts,
corresinscrits de totes les catego- en les diYei'!Ses classes i categories
~¡tsu•>, installada .al Gran Pnce, se- men les bases del ujlu-jitsu» són en Barcelona-Madrid, que pot ponent a la penúltima jornada del redors
ries i entre ells Escurlet, els ger- de l'esmentada cursa.
de
nyor Màrius Ortt.
1extrem nombrosos i variats; compreTorneig de Llig&. El Madrid que es l!llPns Trueba, Pigueres, Pagès, el
Pot estar orgullós el ~oto Club
senyalar
el
campié
d'enguany
è•ode de Cultura. física dels nen:
dóna compte de la importànclll. d'a- brillant vencedor de la II Ja.ca.- Bar- Catalunya amb la lnscnpctó aconseEl ~~ és essencialment original,
PRDIER.A DIVISIO
Exercicis de desenrotllament musquest partit, que podria portar -li celona; Bachero, Ferrando, Sancho, gulda en el seu III Gran Premi In;spone
distingeix completament cular.
Barcelona-Madrid, lturralde.
conseqüències completament des! a- Jlmeno, etc., els corredors més des-¡ temaclonal de B~~:rcelo~a. ja que la
-pul.'!: que e\ onstttueix una ciència
Exercicis d'entrenament del cor 1
Atlètic de r.Iadrid- Espanyol, Va-- vorables de perdre1. actuarà amb tots tacil.ts de casa nostra. D'entre tots llistu, que a contmua:ctó publiquem,
delS altres e
à .
dels pulmons
llana.
els seus jugadors titulars del prtmer ells cal ~rar-ne una cursa emo- inclou el millor de l element motoveritableui~~e :O~~~a e~~ P~ ~: Exercicis d~ reslStencla.
Betis-Sevilla, Vilalta.
equip àdhuc Ricard Zamora, el qual uva 1 lntere&!8Ilt 1 que plaurà al ciclista Internacional 1 _ni h3. factoi'!S
d'UllS 11 ..... ~
·
ExerciaJ.s d'endunmt:nt..
Donòstla- Atlètic de Bilbao, Arri- ha pÍ¡s.sat uns dies a la nostra ciu- públic que anirà a presencw.r-la.
abundants perquè el dt.a 28 ~guem
de cjlu-jitsU», mot que vol dir trenExercicis d'equilibri, de traça i d'a-- bas.
tat 1 s'ha refet d'una antiga lesió~
La pugna més forta serà precl- prt>Senclar una competició p.etòrlca
ca. rousclcs.
gilitat.
Oviedo-València, Simon.
Per la seva part, el lBarcelona s'ha sament en els èlubs per tal d'adjudi- de fortes en1oclons com mai hauEl «jiu-jitsu» és un mètode com-¡ La part higiènica no n'és pas tamArenes- R.àclng de Santander, Os- preparat amb gran intensitat du- car-se 'el a.'rofeu esmentat.
rem experimenta~.
n
plet d'educació fislca g.ue deu la seva poc negligida.
talé.
rant aquesta setmana amb els ànims
• • •
En la mscnpctó genera1• 11gure .
n&l.Xença als samoura 1, casta que.. e~
El crjiu-jltsu» comporta, en etect~.
ben disposats per a pr.ocurar vèncer
L'organització recorda als corre- inscrits, per nacions. dotze espanyols,
altreS te!IlPS !ou dominadora de 1 1m un::1. sèrie de prescripcions relatives
SEGONA DIVISIO
els aunplons madrilenys.
dors la necessitat de present.ar·se a onze ale~s. quatre francesos, tres
r1 nipó 1 que constituta una mena al règun, a la. hidroteràpia 1 a. la
Múrcla..Sa.badell, a Medina.
Aquest
partit
ha
estat
anunciat
la
sortida. «Sense 'canvis de velocitat» anglesos, Lrcs suec~. dos lta;¡ans1 un
noblesa guerrcm. Però, degut al part moml, ja que es basa en un
Celta-osasuna. Mclcon.
per a començar a dos quarts de cinc. puix que no es donarà la sortida. aÍ irlandès. un suis 1 un po¡··~~:'·r
&eU petit nombre <no eren gal~~ mes principi de sang freda, calma 1 poValladolid-Hèrcules, VWaverde.
A tres quarts de tres jugaran un pre- qu1 portí l'esmentat aparell.
Com que la major part de
1d'un milió con~ra quaranta milions), Hdesa.
llmi.nar el primer equip de l'Arenys
Igualment hom recorda que tots guren inscrits en dues i tres catees veieren preCisats a cercar un mitNo és fins haver bastit damunt
1 un amateur del Barcelona.
els corredors s'hauran de presentar gories, la lluita en les diferents curJà per a. asseg~r el mantcnlmeJ?-t d'aquestes bases sòlides l'ed1f1cl flforço:!ltment al bar La Pansa, de ses ha d'llS60llr un alt valor esperd& la seva dommacló. Aquest mitJà slc 1 fet del deixeble que hom els
la
Plaça d'Espanya, i que no es do- tlu, puix que a totes elles hi ha eleHOQUEI
601s era al seu abast nmb la unió de coufla un home vlgorós i entrenat
narà la sortld:\ al corredor que no ments capaços per llurs montures l
tota la casta i la superiontat de tots que ~ls japonesos 11 fan emprendre
porti la seva llicència.
alta qualltat de mantenir viu l'l.nteels seus membres damunt els altres l'estudi de la segona part del cjlurès dels expectadors durant el desjaponesos.
..
jitsu», que constitueix l'esgrima de En les eliminatòries d'avui L'equip del Club Femení I
envolupament de la lluita.
Cflda samoura1 portava. dos sabr~s. combat sense armes de cap mena..
NATACIO
Estem doncs, en vigllies d'assisel roés preuat bé; el poble no tema
Júpiter i Granollers, en partit ~'Espo~ts fou vençut pel de
tir a la' més gran competició esporaltre dret que el d'emprar les peMARIUS ORTI
A
QUEST
1\IATI
t\
L'ES(;ULLERA
tlva
que el Moto Club ha portat a
d'anada, juguen en camp I Athlèttc de Madrid, per 7
ares i bastons com a armes de determe, 1 conegudes les altes dots organitzadores d'aquesta em.n.at i la
contrari
gols a 0
La segona jornada dels Carn· cura
tett,~· casta dels samouraï era. rigoque posa en tots els 1t:talls. per
Al camp del Polo Hocquel Club es
rosament closa. Tot membre d'aquesXereç-Júpiter, Monwro.
c!'lebrà ahir, a la tarda, davant nom- pionats socials del C. N. Bar- a presentar les seves mantf:~r.tac10ns,
ta casta. home o dona, podia molt bé
l t)
Constància-Granollers, Soliva.
no és avent.urat tlSI>egurar que el diubrós públic, l'anunciat encontre en¡naridar·se en una familia de noblecelona
Ferroviària-Unió de Vigo, Duce.
menge vinent, dia 28, hom veur~ _al
tre l'Atlètic Club de Madnd i el
I& superior; aquell que s'aliava a
Ceuta-Les Palmes, Medina.
Avui,
diumenge,
a
les
onze
del
nostre
esplèndit Parc de MontJUIC,
Club Femení d'Esports, d'aquesta ciuuna casta inferior perdia per aquest
maU, a la piscina de l'Escullera de ' sota una pei'!Spectiva d'animació dl·
tat.
tet la seva casta. El llinatge de saes celebmrà la segona jor- ticilment ¡gualada. no .solament pel
El Campionat de Catalunya Després d'un disputa tpartlt vencé Llevant
mouraY era. hereditari. Tot fill de sal'equip madrileny, que desenrotllà mi- nada dels camp1onats socials ael C. gran públic de Barcelotul, sempre
mouraï. a menys d'excloure-se'n ell
de la Segona Categoria llor joc, per set punts a zero, els quals N. Barcelona, reunió que es presen- amant de l'esport pur, sinó ¡:.er un
mateiX, con~rvava. la seva casta 1
foren marcats per Moles (3), Sancha. ta mteressantisstma per integrar el publlc cosmopolita procedent de tof!,doptava la professió de les armes.
Partits per a avui:
(2), Eseals i De Miguel (1), respecti- programa proves tan tran.scendentals 1tes les regions d'Espanya i dc dlcar hom mira va com a indigne d'un
Vic-C. E. Gràcia.
com són els 200 metr<>s lliures 1 100 ven;es nacions d'Europa que tentn
vament.
earoouraï tota. tasca que no estigués
Catalunya-Casals dels Esports.
de braça, a les quals proves part!- anunciada la sevfl. arribada. en caraAquest
partit
corresponia
a
l'elimirelacionada amb la carrera de les arMalgrat-Gtmnàstlc.
natòria per al campionat d'Espanya. clparan la majoria de nedadors del vana amb l'exclusiu object-e <te premes. Els individus febles, relatlvaCatalà-Dertussa.
nostre Club dega de les categories !enciar aquesta gran manifestació del
tnent poc nombrosos, no es casa ven
senior, junlor i debutants.
petit motor, considerada avui com a
per tal d'evitar la degeneració de la
MOTORISME
El Torneig de Promoció
Unes
classes
d'educació
fí·
una de les de mé~ renom del calenraca.
-darl motociclista mtemacional.
Partits per a avui:
E ls samouraï, entrenats des de
. .·
• sica al Club Natació Atlètic
Badalona-Terrassa, Malné.
temps immemorial en l'esgrima del
LLISTA DELS INSCRITS
La VIl ExpOSICIÓ lnternaCIO• Tal com s'l1avta anunciat. a prtGirona-Horta, Masslp.
sabre, no temien cap adversari arCategoria. sidecars
nal de l'Automòbil
mers del vtnent mes de maig es coSant Andreu-Sants, Santiago.
mat. No restava res més, doncs, que
1.-Rolf Detert-Faust (Alemanya).
mençaran a donar, a la platja del
assegurar-los la superioritat fisica.
N.
S.
U.
Club
i:ie
Natació
Atlètic,
un
curset
Novament s'observa aquests dies
Aquest fou el «rol» del «jlu-jltsu».
El Torneig dels no classificats més
2.-Paul Weyres <Alemanya), Harmoviment a le:> oficines del Co- d'educació física, tots els dimarts t
Un pallard inteHigent, un dia, permitè
organitzador del pròxim Saló de dijous, d'una i deu minuts a una 1 ley Davldson.
Partits per a avui:
cebé que compr11Ili.nt amb el polze
3.-Hans Stll.rèue (Suïssa), N. s. U.
l'Automòbil amb motiu d'haver co- trenta-cinc minuts de la tarda, coPoble Nou-Mollet.
o amb els dits certs nervis o certs
4.-«Ero» (&panya),. Norton.
mençat la distribució de targes d'ex- mençant per una lliçó tipus de GimReus-Sant Cugat.
muscles hom podia provocar una panàstica
edu
atlva,
segons
el
mètode
5.-Tomn¡y Spa.nn (Anglaterra),
positor, de servei i d·operaris aliens
Nola-Manresa.
rillsl. 1nstantà1úa. Dcscobrl, també,
del
professor
Xavier
Vila.
Tr1umph.
aquests a. la dependència dels e:Kpoque fent ús del cantell de la ma, conPer tant, es brinda aquesta ocasió
6.-Josef Moritz (Alemanya), ~ic
venientment endurit, hom podia trenLa semifinal del Campionat sitors.
al:; amants de la cultura física que tòria.
També es lliuren a les esmentades desitgin
car un bambú. Doncs sl ell podia aringressar
al Club Natació
7.-Joan Ramfrez <Espanya>. HarDAVANT EL COMBAT
Oficines les targes d'invitació a l'ac- Atlètic, ja que encara
Amateur de Catalunya
ribar a paralitzar alx[ els seus neres fa pagar ley Dav1diOD.
ALF. BRDWN ·TORRES
te inaugural, que seran rigo~osa quota d'estiu 1 per la no
Vis 1 els seus muscles, ¿per què no
minlma
quanmcnt personals i que per u e&l:ier
Amposta-Santíverl.
que Importa la quota de soci
podria ell obtenir el mateix resultat
vàlides hauran de portar Imprès el titat
Prat-OostaBrava.
poden gaudlr de banys de mar. gimamb els dels altres? Si era capaç de
Els partits de tomada es jugaran timbre de la casa que ta faciliti a la. nàstica, jocs atlètics, i un sens fi més
Arlandis-Arias,
rompre tm bambú amb un cop sec
el proper diumenge, en camp con- clientela. 1 amistats. Al propi temps, d'activitats que es poden explanar en Dels Campionats Escolars
del cantell de la. mà, ¿per què no
serà
el
semitons
hom distribueix objectes de propa- la seva espaJosa platja.
trari.
''entrenava a. rompre de la mateixa
ganda, que prendrà grans proporUniversitaris
En la gran vetllada. que per a difaisó el braç d'un advei'!Sari perillós?
cions dintre de breus dies .
LA TERCERA JORNADA DEL
mecres ha muntat Olfmpla.-Rlng, amb Encontres amistosos
Tal fou el debut del «jiu-jitsu».
El Comitè organit7.ador no repara
CONCURS SOOJAL DE
DEl\fA QUEDARA TANCADA LA
Els samouraï no tenien pas la. pre- el sensacional combat entre el camen mitjans per a. aconseguir la maLA F. A. E. E. T.
INSCRIPCIO
avui i demà
tensió de transformar-se en colos- pió del món del pes gall Alt. Brown
jor atracció possible de forastei'!S a.
Avui, a les 10.20 del mati, es ceEl C. N. Barcelona recorda als
eos, però ço que ells ambicionaven 1 Xavier Torres, ocuparà el semifons Per avui:
Barcelona amb motiu de l'organitza- lebrarà la tercera jornada d'aquest interessats a participar als Cantpioera esdevenir h omes forts i vigoro- de la reunió un combat de gran inMartinenc-Europa..
ció del VII Saló de l'Au~mòbll, cri- Concurs, que es prC$Cnta molt in- nats de catalunya Universitaris i
103 que mercès a una lluita espe- terès.
Banyoles-Duro.
dat a batre el rècord d'èxits obtin- teressant per la lluita que palesaren Escolars que demà, dilluus. a les
Arlandls, el pes ploma valencià
cial disposessin de procediments de
Sabadell-Espanyol <reserves),
guts fins a la data en aquesta clas- els equ1ps de nedadors en les ant.e- onze del mati, es tancarà la lnscrmçombat capaços d'assegurar -los en de tan notables actuacions en els
Per a demà:
se d'exposicions monogràfiques.
rlo!'!S jornades, junt amb l'entusitiS- cló per a aquestes competicions, i
tota clrcumstàncla la victòria dar nostres rings, serà oposat a AUons
Espanyol-sabadell (reserves).
El Comitè ens informa que na que- me dels «no nedadors», que per tal s.'efect.uarà ~ dita hora, al seu esmunt els advei'!Saris no iniciats.
Arlas, l'exceHent estilista i magn1!1c
Barcelona CR.)-Atiètlc de Sabadell. dat tancada definitivament l'admis- d'aconscgwr els primers llocs de la tatge de l'E$cu1lera, el sorteig de
Llur mètode de cultura fisica te- «poucher» que farà la seva reaparició
Sants-Girona.
sió dè soJ,Ucltuds de telèfons, llum I lluita que es desenrotlla. entre els les sèries i es fixarà l'ordre i alt~s
nia, doncs, per missió fer, primera- en aquest combat.
nuro-Europa.
força motriu.
infantils.
detalls de les proves.
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8.-Pierre ouasco (França), Norton.
Classe 250 c. c.
1.-Paul Boctsch (França), Terrot.
2.-aEro» (Espanya.), Terrot.
3.-Hans Wlnkler-München (Alemanya>, D. K. W.
4.-Rol! Gtilich (Suècia), Husq.
varna.
5.-Pierre Guasco <França), Ultra tra O. M. B.
6.-Heinrich Irion (Alemanya), D.
K. W.

7.-Hnns Hiiu.sler (Alemanya), D.

K. W.

B.-Miquel Simó (Espanya), Terrot.
9.-Em.ih Tí.nt.oré <Espanya), Guz..
zi (ama.teur).
10.-Walt~r
Vol gt (Alemanya),
Guzzl.
11.-Carlo Gobettl (Itàlia), Aquila.
12...-:Alfred Flores (Espanya), Rudge.
Classe 350 c. c.
1.-Edward A. 1.\Iellors (Anglaterml,N. s. u.
2.-Pnul Boetsch (França), Terrot,
3.-«Corall, (França), Monet Goyon.
4.-Frltz Kammer. jr. (Alemanya),
N. S. U.

5.-Karl Bodmer (Alemanya), Uni·
versabJap.
6.-Franz Binder (Anglaterra), Stevens.
7.-Ma.rtí Stromber (Suècia) , Husqvarna.
8.-.Alexander Blacè (Portugal>, Velocette.
ton.
9.-Emest Vidal (Espanya), Nor10.-Miquel Simó <Espanya), Terrot.
11.-P a s q u a 1 Aranda. {Espanya),
Rudge (amateur).
12.-F ran z Vaasen (Alemanya),
Norton.
13.-Alfred Flores (Espanya), Rud·
ge.
14.-Marcel Clennont <França) Velocette).
Clas.oe 500 c.c.
1.-Edward A. Mellors (Anglaterra), N. S. U.
T
2.-Paul Boetsch <França), Terrot.
3.-«Cora» (França), Sarolea..
4.-Fritz Kammcr, jr. (Aleman~ .
B. M. W.

5.-Manuel Alegre (Espanya), Rudge.
6.-Hans Winkler- München (Alemanya), D. K. W.
7.-Georges Soubré <França), Sarolea.
8.-Karl Bodmer (Alemanya), U~versal-Jap.
~
9.- Stanley W o o d s (lrlan~.
Gu~.

1

~~

I

10.-Tommy Spann (Anglawrra),
Tr1umph.
11.-Ragnar Sunnvvlst (Suècia),
Husqvarna.
12.-Pierre Guasco <França), Nor13.-Aiexander Blacè <Portugal),
Norton.
14. Antoni Moxó (Espanya), Rudge.
15.-J. A. M. <Espanya), B .S. A.
16.-Ernest Vidal (Eapam·a), Norton.
•
17.-Miquel Simó <Espanya), Telrot.
18.-Lluis Iglesies (Espa.nya). Rudge (amateur).
19.-Franz Valll!en (Alemanya),
Norton.
20.-Walter V o I i t

F. N.

21.-Valeri Ri va Cita lla), Aquila.
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l'IHUD~URI Uf fRIH[fU

Hi havia h agut un atemptat per-

sonal. i parlant-ne, algú indicà al
President la. conveniència de guardar-se.
Macià va riure :
-Hi ha una cosa pitjor que a un
el matin -digué- i és la por de
què a un el matin ...

• ••

vis callen closos pel menyspreu.
Callen tant que des d'aquell dia.
no s'obren, en aquella casa. mai
més per a dir ni un sol mot.
I quan passats mesos Macià sortia de la ' presó, ning¡1, ñ! el director,
ni els oficials, ni els carcellers. sabien quin so de veu tenia aquell home.

•••

Quan vingué Eckener a Barcelona an~ naturalment. a 1& Gen'!!-

Aquella pulcritud del President...
En un petit grup, hom comenta,
en la seva absènciaL !luin pot haver
estat el dia més ,;nst de la seva
' vida.
-Bé el sé prou! -fa la seva e~
posa- Es el tercer dia de la Republlca èatalana. Quan, de República
Catalana, passà. a Generalitat de
catalunya. R ecordeu que vingueren
t res ministres 1 estigueren tan~ ats
tanta eston a? Quan ell va arn bar
a dinar duia una taca de tinta al
puny dé la camisa, i en jo a visar-lo.
estranyada, ni en va fer cas... Vaig
comprendre tot seguit que h avia pas·
sat alguna cosa terrible.

«Estudi Polític del 6
d'octubre»

.

I<

JOAN ALAVEDRA
ralitat. Entrà a l'antedespatx de la
Presidència i, veient el President,

s 'hi adreçà decidit. Macià li allargà.

la. mà. I en estrènyer-la, Eckener,

digué:
- President, h e vingut per veure
de prop els vostres ulls...

...

P au Iglesias arribà a Lleida I donà una conferència. El cap del Partit Socialista és un home amb una
barbeta, que duu una bufanda al
coll i té aspecte de bona persona.
La ciutat, però, està esverada.
La gent tanca les portes. Els pocs
q ue van a escolta r-lo, quan l'han
&entit el deixen. A l'hora de dinar,
Pau I glesias es troba sol.
I aquella t arda, el tinent coronel
Macià, casat amb la pubilla Lama rca, el nom més fort de la «provincia», a rriba al Casino 1, davant
"'l'astorament de tothom , diu :
-He tingut Pau IgleSias a dinar
a casa. M'h a a gradat aquest home.
Es sobri, senzill, humà...

• ••

Macià és a R ússia.
El Govern dels Soviets li h a facilitat una senyoreta intèrpret que,
unes hores cada dia, acompanya a
ell 1 al seu secretari a visitar fàbriques institucions culturals, etc.
D'amagat de Macià, el secretari
1 la senyoreta queden en trobar-se
al vespre, 1 anar al cinema.
- Macià no ha vist res, doncs no
sap res -fa el secretari- .
I quan arriba l'hora, Macià diu:
- Me'n vaig al llit.
I l'altre. disclplent:
-Tan aviat? J o encara. tardaré
una estoneta.
Aleshores Macià t reu unes monedes de plata i fa:
- Vostè deu estar malament de
diners. Tingui.
Compri-li flors ...

•••

Aquest és el titol d'un llibre que ha
escrit en francès per a una editorial de Parls, el nostre amic J aume
Miravitlles. Simultàniament a la seva aparició a França, sortirà una edició catalana, la qual serà posada. a
la venda a darreries del mes de ma1g.
Els capítols de l'obra -que té més
d'estudi analitlc que de reportatgeporten els següents titols suggestius:
«Introducció», «Par aules als joves
francesos», «Estructura de l'E~ono
mia espan yola», «Intent revoluciOnari de l'Ortesomat », «La Inquisició»,
«L'expulsió dels j ueus 1 dels «morescos» «El despertar de la democràcia»,
«Les lluites p::r la Constitució», «Estructura Econòmica de Catalunya»,
«Catalunya i la Constitució», «Les
«estisores» de l'economia espanyola»,
«La qüestió social», «L'a utonomisme
català», «La Lliga», «Intermedi 1923»,
«Per què set anys?», cDesembre-14
d'abril», «Azafia», «Macià», «19 de novembre», «LerroUX», cGU Robles»,
«Companys», «6 d'octubre», «Perspectives».

A profit de la vídua i fHls
de Gonzàlez Alba
Les «Edicions Arc de Barà», tan
intimament lligades a la memòria del
plora t patriota Giménez Alba, mor t
en les circumstàncies tràgiques que
t ots recordem, vendra n les seves edicions a la parada «Borsa del Llibre»,
instaHada davant del n úmero 8 de la
Rambla de les Flors.

ECOS
L loc de l'acció, una importantíssi·
ma Biblioteca pública: la de Paris.
Personatges, una dama tardoral i
un bibliotecari ;ove, amb millor humor del que hom pot suposar als del
seu braç.
La dama demana un Manon Les-

caut.

-Quina edició voleu? - ja el bibliotecari.
-M'és indiferent. La que vós volgueu.
Al cap d'un quart d'hora el ;ove
r eapareix. P()(fta als dits un pet it volum, que lliura a la l ectora. Aquesta
l'obr e i s'esblaima.
Era una edictó de Manon Lescaut... en l lengua turca.

•• •

Amb la mort coneixereu millor
vida.
Macià vol morir serè. Té 73 anys.
Els metges no han vist m ai tan ta
enteresa, tanta correcció, tanta elegància d'esperit.
En parlar-U d 'operació, es lleva,
s'afaita, es renta i es pentina. I
quan, amb el seu pijama Impecable, amb el seu aire digne entra a
la cambra preparad a, veieu que.
com sempre, és el President.
D'un salt, ell m ateix s'asseu a la
taula.
R es d'anestèssla.
Ni una queixa.

~

Ml[ll

El llibre de J oan Alavedr a - in- en una sala de la cSanté», la presó
teressantíssim- «El jet del dia» de Paris.
ve avalat, com j a sa ben els nosDa vant seu hi ha una taula. I
tres lectors, d'un anecdotari del darrera i als costa ts de la taula b1
President Macià, que constitueix ha uns funcionaris i uns carcellers.
un arxiu documental de primer
(Penseu en l'edat. Penseu en la
ordre, per a compondre'n.s un r e- mena de delicte. Recordeu-vos del
trat moral fidedigne del plorat sentim ent de dignitat d'aquell hoalliber ador de catalunya.
me).
Gustosament, n'espigol em unes
Vestits d'un!orme, els funcionaris
quantes anècdotes, que no dub- int~oguen l'ancià despullat. Destem seran Uegides i medi tades per prés li fan posar tres signatures.
tots aqueUs que estimen la meEls ulls li fulguren. La barba 11
mòria de l'A zn.
tremola d'indignació. Però els lla.-

Un m ustr e escriptor català tenia
un fil l que 110 llaur ava dret t en j eia
de ver des t de madures.
Passejant per les Rambles, amb
un amic, veié com la gent s'agrupava prop d'un tramvia, deturat.
-Q~ passa? - inquirir en.
-Un cfcltsta atr opellat - féu un
del.9 que componi en el gru p.
A leshores l 'escriptor, a cops de
oolze, l'obri pas amb astorament de
l' amic. A poc t orne}, tranquil:
-M'ha f et un salt el cor. T emia
que l'atropellat fos el meu f tll.
-Però el vostr e fill té bicicleta?
• • •
-No; però podia molt bé haver.
Macià està nu, a bsolutament uu, ne pispada una..

DIUMENGE, 21 D'ABRIL D
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estudis Ja ens feien traduir ~guns constar que mes 0 men
fragments dels «Contes de Gnmm». sava retr obar aquest
lle~~'inte~
Pr.sterlorment, entorn de l'any 1920 ple, ingenu, directe 1 P1n tge Sltn,
En Carner, el qual aleshores di- què es caracteritza la ron~~ en
rigia la Biblioteca d'Estudis Cata· voleu
us digui 1a venta a, I Sl
lans, em demanà que traduis una costat que
un Xic de retrobar t, lll'h&
selecció d'aquests contes, que sem- Aprofitant aquesta avtn-lo...
pre tant m'han agrada t. I ara -afe- parlar-vos, ¿em P<ldrieu entesa c1e
geiX l'lllustre poeta- l'Editorial J o- apareixerà el Primer vol dir QllaQ
ventut,
que ta~t ha fet per la li- tragèdies de Sòfocles, que~ de Iee
ribat a conviure-hi- sinó al comte
de Villeneuve - Guibert, destinatari teratura infantil, m'ha elegit per a h erp. asabentat, ja teniu ga¡;'~s etla
e., 1.ra:
d'aquesta preciosa coYeccló de lle- traduir una altra selecció. Aquesta duídes ?
tres amoroses. També l'espanyol
marquès de Mora, gendre del famós
comte d'Aranda, havia merescut l'estimació de la dama, però no pas els
seus favors suprems. Aquests varen
ésser ja en la maduresa, per a Guibert,' sense que D' Alembert en tingués la sospita. .. Imagineu la seva
desesperació quan, morta Júlia 1 ell
sexagenari, va tenir la triSta evidèn·
ela, en conèixer les lletres, que ha.via perdut setze anys...
Amb un punt d'emoció en la veu,
Carles Pi i Sunyer ens diu com Júlip. no pot ésser tinguda per un
cspeclmen» de la frivolitat aparent traducció està
pel més
-En efecte. La traducCió està
del xvmè., n1 com una viciosa vul- gran dibuixant il:lustrada
de l'època: Artur Manquen tan sols estructurar ~eta,
gar. Si en la primera època de la Rack:hann.
1
Cal remarcar que aquesst cló amb el pròleg 1 notes corr.~
seva vida potser es va deixar endur contes a Alemanya
l'aire de nents.
- .....
per Ja banalitat de l'ambient, ba· totes les rondalles detenen
poble, amb el
nal en la superfície, al fons, les idees
Feina -continuà dient el nostre ,k
característic lèxic i sintaxi pin- terlocutorespero fer-la
noves, la Filosofia 1 l'Enciclopèdia seu
....
t oresca. Jo he procurat el més pos- mateix estiu,que
plasmaven el futur. Temps a venir, sible
per tal que el priJn~u:a'
conservar
les
essèn
cies
de
en desvetlla r-se en ella el foc d'una l'estil.
lum de poesia dra màtica de Sòtoc¡~
pugui sortir per la tardor...
veritable passió, va situar-se per da...
?
munt del seu segle 1 assoli accents
-I un altre lllbre de PGetnes
-En
aquests
contes
de
Grimm
en
commovedors d'h eroina clàssica. La
meva tasca de traducció no h e es t itularà «Tres mites», com el te~~;
seva posició espiritual és d'una pre- la
cap estorç extraordinari. Ha es-Aquest lllbre és de poesia J>rò
r omàntica, precursora abrandllda 1 fet
1
tat com una mena de descans d'al- 1 consta de trenta sonets, dels q~J;
m agnifica d 'aquell roma nt icisme ge· tr
es
feines
importants
que
pesen
soen
fets 28. Espero que també sor.
n erós que va seguir la convulsió re- bre meu... T anmateix em cal fer tirà.tinc
dintre aquest mateix any.
volucionària ...
Poc a poc, el nostre digníssim conseller en cap s'ha anat encenent
d'en tusiasme. Ens traça una pintura
acabadissima de la cort de Lluis XVI
amb. els ministres palatins, a la manera de Calonne, i la inútil intervenció dels millors cervells de França, amb Turgot davant, per a sal- és el nom que us cal recordar en el DIA DEL LLIBRE perquè us ofereJa
var el pafs 1 la mon11rquia. Li es·
els millors 1 més moderns elements per a la vostra formació pro·
coltem felices definicions dels encifesslonal I cultural
clopedistes Condorcet, Diderot, D'Alembert, el millor de tots. Coneixem
UN ANY D'ACTIVITAT CULTUR AL
plagassitats del sorrut J oan J acob i
davant nostre desfilen nobles, penBELLES ARTS
PléS,
sadors, tracLadlstes, dames, episodis, efemèrides, tot pres en la pa· Arte barroco, per W. Weisbach (vol.. X I de la «Histor ia. del Ar te raula fàcil i càlida de Carles Pi 1
Labor»). 760 pàgS. i 574 iHt,tstrac10ns .. . ... . .. ··.· ":. ... ": . .. go·_
Sunyer...
El realisme en Ja pintura del s1glo XVII. per M. F r1edlander 1 E .
Hauríeu volgut ésser-hi? No ho
La-Fuente <vol. XII de la «Historia. del A~ Labor»). 716 pàgs.
d ubtem. T eniu, però, en les vostres
1 677 iHustracions en negre, huecogravat 1 color . . . . . . .. . ... so·...
mans el mitjà d e conèixer tot el Pintura moderna, per J . Francès 1 ~- Gaillard. 60 reproduccions
que va dir-nos. bellament expressat 1
amb els seus corresponents estudiS crítics .. .. . . .. . .. ... ... . .. 80'or den at. Adquiriu l'admirable llibre Museo del Louvre, per A. L. Mayer 1 A. de Beruete. 60 reproduccions amb els corresponents estudis critlcs (2.• ed.) . .. . . . . .. 80'«La vida I les lletres de Júlia de
Lcspinasse» i llegiu-lo de cap a cap. EI lngenloso h idalgo Don Quijote de la Mancha, per p. Mi_quel de
Cervantes Saavedra. Dos volums amb 1.215 pàgs. 1 350 illustraEns agraireu, sempre, el consell.
cions en color de Gustau Doré ... . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. 110'Maravlllas del Unlverso, per J . A. Hammerton. Tres volums amb
1.176 pàgs. i unes 2.000 illustracions en negre i color ... ... ... 135'Maravíllas de Ja vida animal, per J. A. Hammerton. Quatre volums
amb 1.883 pàgs. i més de 2.000 iHustracions . . . . ·: .. . . . . . .. . .. 200'Los ornamentes sagrades en Espana. pel P. A. P. Villanueva, 332
pàgines i 105 il:lustraclons . . . .. . . . . ... . .. ... . .. ... . .. . . . . . . . ..
9'60
A propòsit de l'a parició dels «Con- Historia
del grabado, per F . Esteve Bl'l(ey. 356 pàgs. i 101 figs. ...
9'60
tes de Grimm», traduïts al catala La Música
en la Antlgüedad, per K. Sachs, 134 pàgs., 36 iHustraper Ca rles Riba, h em volgut tenir
clons 1 12 exemples musicals (2.• ed.) ... ... ... ... ... ... ... ...
5'uns moments de conversa a mb l'Ulustre traductor i professor de llen·
POLJTICA • HISTORIA • FILOSOFIA
gua grega que és de la nostra UniEsenola y valor de la Democracla, per H. Kelsen. 159 pàgs. ... ... . ..
5'versitat.
Naclonalsoclalismo, per J . Beneyto. 198 pàgs i 8 làmines ... . . . .. .
5'Ca rles Riba. ha accedit amablemen t Teorla
del Estado, per o G. Fischbach . 195 pàg~. (3.• ed.
5'1 en ocasió de trob11r-lo al mateix Derechogeneral
mercantil oomparado, per A. Vicente G ella. 466 pag. 2.• ed.)
Historia de Ja Colonlzaclón, 11 , per G. de Reparaz. 234 pàgs., 33 figur es i 4 mapes en color . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. ... ... .. .
5'Historia de Suiza, per A. Largiadér . 219 pàgs.... ...... ..... . ..... .
5'Historia de Jtalia, per P. Orsi. 400 pàgs. i 104 IHustraclons. (2.• ed.)
9'50
Mitologia grlega y romana, per H. Steuding. 229 pàgs.. 60 figs. i 17
làmines. (4.• ed.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5'Prehlstorla, 11. Edad del bronce, per M. Hoemes. 174 pàgs. i 71 làmines. (3.• ed.) ...... ........................ _. ..... ··: ... ...
5'La escrltura y el libro, per O. Weise. 179 pàgs. i 54 1Hustrac10ns en

L ES LLETRES

La Festa · del Llibre
Davant la imminència de la
Diada: autors, editors i llibre·
ters treballen febrosament
Petita enquesta de LA HUMANITAT
Ha arribat, amics, la Festa Major
del Llibre. Hi estem abocats. Som
a les vigilles 1 tot el nostre petit
món literàrio-lllbresc brunzeix com un
rusc d 'abelles. Les novetats a punt
de sortir són tantes que se'ns fa tmpossible assen yalar-les totes. No disposem d'espai ni de repòrters per a
parlar de totes i de tothom.
Tanmateix no podem silenciar,
globalment, allò que per la nostra
funció dintre el diari ens interessa
superlativament. D'una manera o altra volem contribuir, mal que sigui
amb una senzilla tornaboda, al vol
de campanes precursor de la solemn1tat. Aix1 escrivim en paperetes tots
els noms i els títols que ens han
estat suggerits i que emplenarien una
Enciclopèdia; les sacsegem una mica
dins de la mà 1 en t reiem quatre, a
l'atzar, sense favoritismes ni prefer ències.
L'atzar ens afavoreix: ell és el qui
ens encamina a un eminent 1 prestigiós prosista politlc; a un gran
poeta, heHenista i magnific traductor; a un bella dama conegudissima
com a escriptora, i a un modest
obrer tipògraf que h a produït -diula seva primera 1 darrera novella...
Ningú no negarà. que la casuali·
tat fa bé les coses. Obeïnt les seves
inspiracions, doncs, ens personem,
en primer lloc, al domicili del nostre
dil:lecte amic, l'alcalde popular de
Barcelona Carles Pi i Sunyer.
Anem a recollir el que ens ha dit
en l'entrevista que, am ablement, ens
ha atorgat.

per a fer aquest llibre de no mitjançar l'oci torçat 1 tediós dalt del
nostre ergàstul notant. El llegir no
és prou per a omplir les hores in·
acabables i aleshores un treball ama-
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ble pot reconciliar-nos amb el viure.
- ¿Aixi fou com planejàreu el llibre que avui ens oferiu?
-Ben bé això, no. Vaig començar
per traduir l'epistolari de J úlia, l'amiga de D' Alembert, en gran pa rt
com a conseqüència d'una Conferència
que sobre la seva vida vaig do-sabem que ha a paregut un ll1bre vostre, del qual tenim les mi- nar al vaixell a continu~ ció de les
llors referències. ¿Voleu dir-nos-en que sobre diversos temes donaren
alguna cosa?
Bosc Gimpera, Fabra, Xir au, Oliva
El n ostre iHustre visitat somriu i i d'altres... Però, per un seguit de
replica :
causes, se'm va fer necessari acom- T ot allò que podria dir-vos de panyar les lletres d'una semblança.
«La vida i les lletres de J úlia de històrica d'aquesta dona apassionaLespinasse» es t roba a bast ament da, els escrits de la qual Sa.inte-Beuve
exposat en el prefaci que precedeix ha qualificat d'un dels monuments
l'obra. Tanmateix, pregunteu.
més memorables de la passió. Crit
-¿Es cert que aquesta obra l'heu apassionat -dic- el seu, que rou
escrita durant el vostre captiveri a el batec més fort del segle. I això
l'cUruguai»?
va fer-me endinsar en aquella època
-Es molt cert. De temps, que jo de t ransició, tan semblant a l'actual,
sento una predilecció singular pel on els esperits més selectes creien
segle XVIII i les seves interessan- preclsa una transtonnació de la Sotisslmes figures. A1x1 i tot, pot és- cietat, però alhora la temien. Aquesser oue mai no hagués tingut lleure ta és la gran tragèdia dels filòsofs,
dels enciclopedistes i, més tard, dels
girondins, els seus hereus 1 contin uadors.
1 A continuació, Carles P1 1 Sunyer
ens parla amb emoció del que podrlem anomenar la t reballosa ges·
tació del llibre, dintre el vaixell, pendent d'una sentèn cia, sense la qule' tud d'esperit necessària per a produir un llibre original. Això l'induïa
a donar efectivitat a un anhel lleugerament sentit i nasqué la seva
traducció d'aquestes lletres d'amor,
que al seu temps varen provocar la
desesperació de D ' Alambert en con èixer-ne el text. El gloriós enciclopedista, mentlllitat vigorosíssima i
privilegiada, va tenir accés als salons -aquells admirables salons del
XVIIIè. francès, gr esol de la revolució futura- com ur. s ubjecte dl·
vertlt, habllidós en la facècia. Ell!. ..
Que en sortir del saló passava en
blanc la resta de la nit resolent complicadissims problemes d 'élgebra 1
d'astronomia ... Només J úlia. comprengué D'Alembert.
D'Alembert fou un dels amants de
J úlia. de Lesplnasse que més intimament hi visqué lligat. Tanmateix,
no va ésser pa.s a ell que J úlia es
D'ALEMBER'(
lliurà plenament -tot i h aver ar-
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lsla~Y:~eo,i ~~; ~. ~;r~~ftoüiti.''2o'i i)àis: i"1:i'iliü~ir8.éiò?s: ·<i.;·~ci.)
Historia de Francia, per R. Sternfeld. 311 pàgs. 1 176 il~ustraCions
en negre i color . (2... ed > ............ ............ :·· ... ... ...
Jntroducción a la Clencla, per J . A. Thomson. 207 pàgs. 1 16 làmines
(3.• ed.) .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ... . .. ... ... ... . . . . .. .. . ... ... ...
Los grandes pensadores, per J. Cohn. 189 pàgs. i 6 làmines. (3.• ed.)
0

PEDAGOGIA· PSICOLOGIA
lnstrucción 6tica de la juventud, per Fr. W. Foerster. 391 pàgs.
La educación clvica, per G. Kerschensteiner. 164 pàgs. ... . ..
Practica de la orlentación profeslona l, per A. Chleusebairgue. 168
pàgines i 40 figs. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ... .. . .. . . ..
Hist oria t:e la Pedagogia, per A. Messer. 424 pàgs. i 16 làmines.
(3.• edició) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ..
Jntroducclón a la Psicologia, per E. v. Aster. 208 pàgs. i 4 figu res
(3.• edlció) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . ..
La educaclón activa, per J . Mallart 1 Cuto. 223 pà.gs. i 56 !llustraclons en negre i color. (4.• ed.) ......... .... ....................
Pedagogia experimental. per W A. Lay. 184 pàgs. i 6 figs. (2.n ed.)
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ECONOMIA • COMERÇ
Paro torzoso y oap1tal, per H. Rittershausen. 240 pàgs. ..• ... . .. 20'Economia, per A. Crew. 372 pàgs. i 750 temes d'examen ... ... ... 16'CARLES RIBA
curso de Estadlstica, per c. Gin!. 400 pàgs i 185 figures ........ . 25'Ateneu, ens h a explicat més coses Publlcidad racional, per P. Prat Gaballi. 414 pàgs. i 223 il:lustraclons 25'....¡
La tècn ica del cartel moderno, per P. Dermée, E. Courmont i A.
deBlees
us qaucei enloq~~enspe~v¿ffel traCarnicero. 312 pàgs. i 35 il:lustracions <2.• ed.) ... ... ........ . 11Contabllidad de empresas, per L. Batardon (2.• reimpressió) .. . 13'ductor del teatre grec.
contabllldad mecànica, per F. Grüner i J. Gardó. 326 pàgs. i 116 !gs. 18'--Vaig
... ? començar a aprendre l'ale· Tratado prà ctico de Soc1eda des rnercantlles, per L. Batardon, 580 p. 33'many en els meus temps d'estudiant
MEDICINA - ODONTOLOGIA • FARMACIA • VETERINARIA
amb el Dr. Burgada, de l'Institut Tratado de Anatomia patológlca, per L. Aschoff. Dos volums amb
Balmes. Aleshores, Ja tenia molta 1
2.0;,0 pags. , 1.161 figs. Volum II : 1.104 pgs. i 687 f!gs. ... · ··
afició a traduir aquest idioma . Re- Téonlca del tratamiento de las fracturas per L. Bohler. 768 pàgs.
cordo qàue per aé fer pràctstiques els
i 1_046 illustraclons .. . .. . . .. . . . . . . . .: . .. . .. . .. ... . .. . . . .. . . .. ss·que est vem m s avan ça
en e1s Fracturas y su tratamlento, per H. Matti. 999 pàgs. i 1.002 figs. . ..
!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!"'l!'!!!!!lllll!!!'!!!!!''!'!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!lli!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!! o lagnóstlco y terapèutica de la tu be reu losls pulmonar y Iari ngea, 70'I per H. Ulrici. 470 pàgs. i 162 flgs. . .. .. . ... ... ... ... . .. . .. ... 33'I ndlcaclones sobre el tratamelnto qulrúrgloo de la tuberculosis pul·
monar, per H. Alexander. 480 pàgs. i 28 flgs. .. . .. . ... ... ... . ..
8'Cllnlca de Ja tuberculosis pulmonar en el adulto, per W . Neumann.
575 pàgs. 1 221 figs. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . ... 36
Anatomia patológloa de Ja tuberculosis, per L. Aschoff. 99 pàgs. 1
I 35 figs .... .................................... ........... . ... 12'Tratado de Hematologia cllnlca, per O. Naegel1. 764 pàgs. i 104 fgs. 68'9'Metrorraglas I flujos, per H. Runge. 138 pàgs. i 28 figs. . . . .. . ......
Compendio de Embriologia humana, per A. Flschel. 204 pàgs.•i
117 figures .............. . ............ .................. ··· .. . 17'5'La herencaa blológlca, per G. Just. 190 pàgs. 1 61 figs. . . . . . . . ..
Tratado de Histologia y Anatomia mlscroscóplca, per L. Szymonowicz. 580 pàgs. i 408 figs. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . ..
Tratado de técnlca operatoría. Publicat sota la direcció de Martt
Kirschner, amb la collaboració d'eminents especialistes. Constarà l'obra de 8 volums profusament !llustrats. Volum I : Part general per M. Kirschner 732 pàgs. 1 755 illustracions .. . . . . ... ·· 90'Tratam lentos dletét1cos modernes, per R. F ranck. 185 pàgs. i 3 figs. 15'TRADUCCIO DE
Allmentaclón del nino de pecho, per F. Meyer i E. Nassau. 424
pàgines I 85 il:lustracions .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ·· · 28's·Psiquiatria para el médlco general, per J. Lange. 124 pa~s......... .
Qulmlca flslológlca, per P. Hàri. 440 pàgs. i 17 1Hustrac10ns ... ··· 32'
Compendio de Bloqulmlca, per E. Rondoni. 960 pàgs. i 20 flgs.
Honorem en la Di2da del Llibre les primeres figura
( ol.• edició) ...... ................................. ............ ···
IL·LUSTRATS PER
Reumatisme y afecciones anàlogas, per A. Fischer , 266 pàgs. i 43 fide les Lletres Catalanes. Així honorarem el nostre Uibre.
gures ... ..................... ............ ............... ...... ··· ···
Cllnlca do Jas enfennedados del riMn, per H. Lichtwitz. 294 pàgs.
Les òbres completes d'Ignasi Iglesias han d~rrenglerar-se
1 52 figs. (3.• ed. augmen tada) ... . .. ... ... ... ... .. . . .. ··· ...
en la vostr2 llibreria al costat de lés de Verdaguer, Ma·
Exploraclón cllnica de los anlmales doméstlcos, per T. Rodriguez.
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ragall, Guimerà, Prat de la Riba, Torres i Bages, etc. Si
no teniu encara totes les obres del poeta dels humils, apro•
fiteu la 4iad:a d'enguany per adquirir l'últim volum.

VOLUMS PUBLICATS:
I. Ela emigrants l La festa deli

11.

JJI.

IV.

v.
VI.

vrr.

ocell1, amb un estudi crltlc, per
Ambrosi Carrlón.
Els conscleDts I in cor del
f:!ble, amb unes,patautes d'En
aragall.
Poesies, precedit de • La lirica de
N'lglesias•, per E. Ouanyaventa.
Bis prtmen fteds (Tri logia)
I Olra...ol.
BD Jou dels miracles I La
resclosa, amb un.. pròleg de
J. Estadella I Amó.
Les gaMes I L'home de paUa.
Trebal.ls eD prosa, amb ~ròleg
de V. Oassol I J. Pous I agès.

Selecció dels millors contes del primer contista de tots
els temps, traduïts al català per un dels més alts prestigis
de .la literatura catalana, iHustrats pel m& fam6s iHustrtdor de l'êpoca: Arthur Rackham. Vint làmines en colora
fora de text i una gran profusió de gravats en negre.

VIII. Bla vella l PrucUdor, amb un
pròleg de Pere Coromines.

IX. L'alosa I La fal·Jera de l'amor
(Inèdita).

x.

La barca nova 1 L'eDcft de
la ¡16rla.

Xl. Plors de cingle (vera). Plore
de mal¡ 1 L'alegria del tol.

xn.

La comedianta I La a o1U.
parla.

XIII. La mare eterua I El tite•
llalre.
XJV, L'etcorçe). P oc Follet I Ut•
dret.

SUBSCRIVIU-VOS A L'EDICIÓ DE LES
OBRES COMPLETES D'IG'NASI IGLESIAS

ALTRES VOLUMS AMB EL MATEIX FORMAT

Rondalles d'Andersen
IHustracions de R.acltham, el lam6s
artista anglês.
Un volum, iran luxe, amb un mag.
nífic estoig . •

11'-

El llibre de F.ades d 'Arthur Rackham
IHustracions de !VIckham.
Un volum, gran luxe, amb un mag.
nífic estoig
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484 pàgs 1 588 figs. (2.• ed.)... . .. ... . . . . .. ... ... . . . . .. ... ...

Terapéutlca aplicada a la estomatologia, con su cllnlca e higiene
oral, per I . Clark. 438 pàgs. (3.• ed.) ... ... ... ... . .. ........ ···
ENGINYERIA
Motores de combustton Interna y gasógenos. su cà lculo y construc·
clón, per B . G Wdner. 868 pàgs.. 1.317 figs. i 200 taules (2•

Teo{¡i~~~i~strüci.ür&S, 'i)ei- ·A·... M:orièy...7s2. Pà&s:: 328 ·¡:lis:, '4là~

mines i nombrosos problemes resolts. 12.• ed.l ............ ···
Manual del Constructor de màqulnas. per H. Dubbel. Dos vol~S
amb 1968 PàKS., 2620 figs. i nombroses taules. 12.• relmpres&l ·
Funclonamiento de los cantadores de electrtcldad del sistema mo:~Ò
y de los transfonnadores de medlda, per J . A. Mollingers. t
pàgs. i 131 tigs. . . . ... . .. . . . ... . .. . . . . . .. .. . ... . ... . . . ... · ..
lntroducclón al Anàlisis orglinlco cualitat1vo, per H. Staudinger.
191 pàgs....... ....... ................................... ...."'ü4
Elementos de Hldraulica, per Ph. Forschheimer, 177 pàgs. 1
flgs. (2.• edició) ... .. . . . . .. . .. . ... . . . .. . . . . . . . . . . ... .. . ... ···
Geometria analftlca, per R. F ricke, 200 pàgs. i 96 fig:;. (2.• ed.f>l ...
Tablas y fónnuJas técnlcas, per W. MUller. 198 pàgs. i 142 gs.

Mati;i:l~~2) consirucêlón,
FOé~ter. '36 .. pttgs.'i fil "ilis:
(2.• edició) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ............... , .. .
El preclo da coste en la construcclón, per H. Ritter. 176 pags. .. .
Hls torla de la Flslca, per A. Kistner. 367 pi\gs. 1 lO làmines . ·· .. .
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EL GRA N PR ESENT D E LA DIADA
PER ALS INFANTS DE CATAL UNYA

De venda a totes les llibreries 1 •

EDITORIAL LA 8 OR,

s. A.

BARCELONA : PROVENÇA, 84
MADRID: PLAÇA INDEPENDENCIA,

la humcmitat
¿T eniu altres activitats en pers-uva? -preguntem per a aca.bar a

Veritat d'una gran obra

' l'avinentesa. del descompte extraordlnari 1 excepcional ofert pels llibreters el cDia del Llibre» i adqu!r!ra~a ho crec! PreciSamen t ara esran obres de preu que, altrament,
I. treballant activament - a més
haurien de pagar molt m és cares, o
1J,c!tres t raduccions i llibres - amb
es subscriuran a sèries i coHecciorus
~' aa confer~ncia sobre «Horac:l e~ les
de
llibres que poden obtenir aquell
~eratures Ibèriques». ConferenCia. dia en condicions extremadament
~egi- que he de donar a primers
avantatjoses.
· d mes, invitat per l'cinstitut. i Es-El dimecres passat es tancà el
edl RoJilaDI», que forma PlU't d'un
t ermini d'admissió d'articles per al
t u te amb motiu del segon mUenar!
Concurs que cada any convoca la
~~ ta naixença. de l'autor de la llúv
Cambra Oficial del Llibre amb motiu
ES CELEBRARA A SEVILLA I A ELL ACUDIRAN
Es
del
domini
corrent
que,
tot
al
anas?
E
que
fasès?ll
I
el
poeta
resdaRes més no ens ha dit el gr an autor llarg de «Camins de França», per- ponia amb monosl.l:labs,
del Dia del Llibre. Abans del dia 23
amb
aquell
REPRESENTANTS
DE TOTES LES NACIONS
d'abril, que és la data de celebració
traductor que, a mb tot el seu esfoTÇ
i domina un accent inconfusi- aire absent, mig natural, mig fingit, del
1
d'escriptor, ens ofereix tan sovint a - dura
Dia
del
Llibre,
es
publicarà
el
A
la
Societat
general
d
'Autors
EsAnglaterra: el !amós crlt!c Asbley
ble
de
ventat.
A
nosaltres
ens
ha
que
tant
afeccionava.
portacions altament considerables per C~>Uit donat de comprovar · aquesta inslstls: «E l'«Armana»Com Ja dona veredicte emès pel J urat com post de panyols es prepara aquests dies el Buke.
psrè1 tou- representants de les principals enIn
nostra
cultura.
X Congrés Internacional d'Autors,
8
Romania: Catón Theodor!an, a u- A~ert
verita.t bàsica d& l'obra, pel que fa jour? i escrives toujour d'aquell pi- titats periocl.fstlques
i culturals de que se celebrarà, com és sabut, a tor.
a la transcripció de la gran figura chóti couiounado que fant tant r i- Barcelona.
Sevilla,
del
4
a
1'11
del mes de maig.
Quant als autors espanyols que
de Mistral, gràcies a un llibre pu- re?». lllistral, oUmpic, U respongué
-«Les cartes d'amor de Napoleó a S 'han fet. ja les targes 1 les insíg- fins ara s'han inscrit per tal d'assisblicat p<:r Frederic Mlstral (nebot) , amb un natural perfecte i el seu ull
J
osefina»
són
arreu
del
món
la
més
nies
de
congressistes;
aquestes
amb
tir
al Congrés, figuren: Eduard Martitulat: «Glosses sobre Mallana i Mis- gris mofeta: «Que voulês, ma brava forta. actua.litat
de llibreria, de prem- una etfgie de Lope de Vega.
quina. president de la Confederació
trallt.
femo, fau bèn !aire quancarèu per sa 1 de critica. Emll
Ludwig ens dóna
Internacional d e Societats d'Autors
Puig i F erreter l el seu company gagna sa vido». Això. amb l'aire més ara una edició exqulslda
i perfecta1 Compositors; Benavente, els Quinarriben a. Mal.ls.na, un diumenge, bona persona del món.J
ELS
CONGRESSISTES
ment
assequible
de
cOartes» de
LAUREL - HARDI
Fa més d'un any, d'ençà que Llu- per la carretera de Sant Remigi,
Havent sopat, Mistral solla fer la Napoleó. Els gravats les
d'època
que
la
S'han
rebut
ja
gairebé
totes
les
en
cleta canyà va publicar «L'etern fe- «com Daudet. devia arribar-hi.Jt, quan man1.l1a al cafè. No era pas dels mlinscnpcions
decoren,
de
les
Societats
els
cc;>mentar!s
d
'Autors
de
Matilde
LOS ASES
meniJt, llibre acollit amb elogi per la Mistral U llegi «Calendau». Els dos llors. jugadors. Una vegada un cone.strangers
que
enviaran
delegats;
es
Muñoz
1
la
presentació
acuradfssima
~ DEL CIRCO
critica i per les dones catalanes, que companys de vagabundatge truquen tertuli U digué: cDisons que pèf li
aquesta escriptora amb prou feines a la porta del poeta. Mistral surt, pouesio te l'ententes proun, mai pêr en · fan un llibre de present indica- calcula en cent setanta el nombre
d'aquests
que
vindran
a
Espanya,
endissim
per
a
la
Diada
del
Llibre.
si ha donat fe de vida en algun con- encuriosit, la bonhomia als ulls. Es U carto vales rèn de rèOJt. Hom solla
- Els lllbreters es disposen a. posar t re autors, representants, comlsaiote isolat.
una ligura Inconfusible. eLa senzi- fer brometa amb els seus coneixenats tècnics i jurídics i editors. EnPer tal de saber-ne els motius ens llesa del gran home m 'encoratja», ments a.grlcoles, per cert molt va- en joc tota meni\ de recursos amb tre
els autors n'bi assistiran diversos
el
propòsit d'atreure els compradors.
Mm fet amb la. seva adreça, hem tru- escriu Puig l Ferreter, en el capítol gues. Cosa que no deixava de vexarprestigi m undial.
cat a la porta del Pis i j a al davant un a vant Mtstral». I 11 expllca el m<r lo. Però quan explicava. o contava Són diversos els establiments que deFins
GRAN EXIT
ara se sap dels següents, red'aquesta empordanesa cent per cent tiu de la visita: «Estrènyer la mà, la els esdeveniments del dia, la pollti- s'han inscrit al Concurs d'aparadors ferint-nos
a
autors
i
compositors:
i
llocs
de
venda
que,
patrocinat
per
li hem dit:
gloriosa m à que h a pintat els amors ca o un record, tothom se l'escoltava.
Prança: Romain Coolu.s, Henry
- I.Jucieta, som redactors de LA de Mireia i Vicenç, 1 desitjar-U llar- D'un gran optimisme, contiant en la l'Ajuntament, convoca cada any la.
DC!!YS Amiel, Jean
a UMANITAT. Voldríem parlar uns ga vida per a escriure grans poemes. vida, que havla estat benèvola amb Cambra Oficial del Llibre. Sembla, JKtstermoeckers,
acques
Bernard, Leo Selibre. Chara
més,
que
en
la
pròxl.m&
Diada
moments amb vós.
poemes immortals com «Mire1a», «Ca- ell, solla dir sovint, en tota eventuales Meere i René Jeave, autors¡ 1
u ucteta. canyà és la mateixa cria- lendau», cEl poema del Roine...» P e- litat: cVegueu ven! - Leissan cou- s'hauri. extirpat d'una !llanera de- Henry Hirchann 1 Georges Kner,
Josep Clapera aviat. emprendrà. u~urt. faceciosa de sempre; quan riu, rò coneix que parla emfàticament i r e:t (Vegem venir - Deixem córrer). finitiva l'intrusisme, eliminant dels compositors.
na llarga «tournéell per Catalunya.
n u amb una rialla que se us enc<r això li desagrada. Mistral, per ò, som- Dotat d'una memòria prodigiosa, es carrers 1 places mes cèntrics de la
Portugal:
Fèlix
Bermudes,
Josep
El repertori serà a base de dues <r
ciutat tots aquells individus que, senmana.
riu bondadós.
recordava de tot. D'una gran sobrie- se pertànyer al gremi de llibreters Galhardo, Uno Ferrelra i Galhardo,
bres, que són les següents: «Fruita
- ¿A què obeeix el vostre silenci lic-Ohl ja. és tard per això - 11 tat i simplicitat de vida, es plegava venient altres anys tota mena d'obres autors.
verda», de Millàs-Raurell, 1 «Cataterari? -11 demanem.
Alemanya: Fritz Von Zwchll, aud iu-. La poesia. vol joventut, cal a totes les circumstàncies. cUna e- obscenes o de saldo 1 desnaturalit,clisme», de Joan Oliver . No sabem
-A moltes causes, que seria llarg omplir la vellesa amb altra mena legàncla sobirana. una bella despretor.
sl,
a més a més, , serà donada alguna
d'explicar; però, ara, és molt fàcil, de treballs». Després calla, espera . ocupació de maneres, un no sé què zaven a1x1 el sentit cultural 1 auAustr!a: Hans Gertnger, autor, 1
representació de eLes verges ca!gu•
més que fàcll, cert, que el meu sUen- que jo parli -continua Puig i Fer- ~ d'innat -diu el seu nebot- el ca- tèntica.ment ciutadà que ha tingut Bernbard Herzinensky, compositor.
desll, de Poal-Aregall, a les localitat.s
sempre la Festa del Llibre.
el literari serà tr encat.
Dinamarca: Peder Gram, autor.
reter-. Em travessa amb els seus racteritzaven. «Fort, de talla esvelon no hagi estat representada.
Suècia:
Kurt
Atteberg,
composi- Prepareu nous lllbres?
ulls. Són petits (de color d'avellana, ta, d'ulls gris-verds, amb punts ro- ------~---*----~_.
-Sl; tres. Es possible que els tres em sembla, no n'estic segur>. però jos, espurnejants
t
or.
de finesa i radiants
Itàlla: Lluis Pirandello i Gino Roc"pareg:ui?. en un curt espai de temps. vius
escrutadors». d'intelllgèncla -equests ulls de gat
ca, autors, i Pere Mascagnl, compoL'un d'ells portarà per titol «Mare», Si, hi i ha«maliciosament
Avui, tarda I nit, al
LUIGI PIRANDELLO
quelcom
en
ells
de
maliciós,
'
de
tots
els
Mistral, solia dir ell- el
sitor.
un llibre escrit molt espaiadament,
POLIORAMA
que asslstrrà al Congrés en represen·
torbador, almenys per a mi. Tan- ¡ .tront bell 1 ample, l'orella llarga, la
Uruguai : J osé G. Antuña.
que serà un cant i una glorificació de
tacló dels autors Italians
bonda.t, tanta bonhomia com vul- mà flna 1 artstocràtlca. -una. mà de
sortirà
de la maternitat. Una novcHa molt ta
gueu, però bonhomia d'aquella que dona- tenia un bell aire amb la
atrevida que es dirà «Experiment de no
tero, Qulntero i Guillén. Carlea Arexclou la malicia, sense la qual seva gran corbata nuada sobre el coll L'ESCORÇO
Navarro COStabella està en plena
casada» 1 un llibre de contes que por- Mistral
niches, Josep 1 Antoni Ramos Marn o fóra un gran poeta. Pe- de la camisa blanca, el seu capell
<f~
tarà per titol «Parada d'en cants»...
Un, Serrano Anguita, Antoni Paso, vena pr oductiva. Després de l'estrena
FOC-FOLLET
t
its
ulls,
bons,
però
molt
penetrants.
negre
o
gris
t. • • I
-el
cèlebre
capelli-Tanmateix us rescabalareu...
Moreno Torr oba, Frederic Oliver, J o- de «Víctor Daura», efectuada en la
r '.
'inquieten. No hi ha r es més tor- decantat a una banda. A 80 anys
A la saleta on llisca la conversa M
sep Forns, Mufioz Beca, Pérez Fer- pr1mera matinal amateur del PolloLLADRES ¿Qui con eix la ver itat sobre
bador que la bondat descobrint les semblava encara tm jove. Res no
apareix un infant.
nàndez, Alonso, Carreño, Tellaeche, rama, diumenge estrena «Els amora
RUSSIA,
- Es el meu fill. Tot just ha acom- tares amagades i perdonant-les. A· l'aturava en les seves caminades 1 Pròleg de Lluls CAPDEVILA. Volum
Tomàs Borràs, Jordi i Josep de la de J udith», al F oment Autonomista
questa
és
la
impressió
que
em
fa
diligències,
n1
els
temps
més
pèsla seva preparació actual, el pa..
plert tres anys ... ¿Compreneu ara una
XIVè OBRES COMPLETES
Cueva, Joaquim Guíchot. Manuel Català, a càrrec de l'elenc «Mossèn
1slms».
per que podria exercir en
de les raons poderoses del meu si- Mistral.Jt
D'IGNASI IGLESIES
Machado, Silva Aramburu, Femàn- Cinto».
Puig
i
F
erreter
tracta
d'explicar
la
I
,
qui
és
aquest
nebot
de
.Mistral?
lem:i?
dez Sevilla, Marlan Bolaños, Manuel
Adquiriu-Iol
UNA
NOVA
GUERRA?
seva
feta,
encara
que
en
sent
ia
imes
preguntarà.
el
lector.
L'autor
d'a- -I parlant d'unr.. altra qüestió:
Morcillo 1 Joan de Anta.
¿heu vist qui ba guanyat el premi possibilitat. Caldria, per això, expli- questes «Glosses» és el nét de l.Juis
S'ba parlat tant en pro 1 en
Encara que en aquesta llista no
car les seves vicissituds, les seves Mistral, germanastre de Frederic, I -----------~*-----------contra, que ningú no sap la
Crexells de literatura aquest any?
hi figura cap autor català, és de
veritat
creure que algun n'hi assistirà.
-si, Teresa Vernet. I me n'alegro crisis d'adolescent, tota la seva vida. actual propietan del «Mas del JutAL
mo"L. Teresa Vernet és una de les va- cosa Impossible de fer en una con- · ge», on nasqué i vlsquè vint-i-cinc
Un autèntic i gran documental
lors nove.I:Hstiques de casa nostra. Es versa. «Vull conèixer el món. els ho- I anys l'autor de .cMirèta». Fou en aLES SESSIO NS
(comentat en espanyol), que
mes
... », li diu. I 1\listral el penetra quest ma.s on Mistral escrivl els seus
Les sessions del Congrés se celeencoratjador de veure que la dona lnserà projectat aviat a Barcebraran al Palau d'Espanya, i l'idioamb els seus ulls menuts, brlllants I poemes infanti vols, on esbossà el poetelligent es va obrint carn!.
lona, ens ho dirà
IW\
oficial serà el francès.
com
di8
pinyols
de
garrofa.
Són
dos
ma
eLes
messes»,
preludi
de
«Ml- -Tinc entés que el vostre llibre
CONFERENCIA DE JOSEP
Els dos punta principals que es
«L'etern femen!» ha estat un gran pics de llum sota les celles ben p<r rèla», 1 compongué la majoria d! verMAR IA FRANCES
tractaran han d'ésser les relacions de
blades. Tota la cara, el gest, les pa- sos apareguts, sota el seu nom o
èxit editorial
A la Societat de ·Cultura Llterà-les Societats d'Autors amb la indúsPresentat per
- -Ho ha estat, certament, i com rautes inspiren confiança. Els ulls, de pseudònims, I després amb .el ti- ria <Duran 1 Bas, 8, pral.), hom cetria.
(cinema, discos, ràdio, etc.) 1
U N I O F I L M; 8. A.
heu de comprendre, això m'afalaga. a l'aguait, es mantenen en la reser- tol de «Les provençals» (1852). Fou lebrarà el Dia del Llibre, a les set
l'examen 1 resolució de les proposiRenlment estic contenta del meu lli· va. Qui 11 recorden aquests ulls? Un al. «Mas del Jutge» on el gen:' .d.e de la tarda., una conferència que
cions que la Confederació Internabre._ Ara estic preparant la segona propietari rural del seu poble, espa- Mistral rebé una empremta deftrutt- pronunciarà l'escriptor J osep Maria
cional ha de presentar a Brussel:les
vllat com ell sol, poeta rústic que u va. El paisatge admirable que con- Francès sobre el tema «Romantic.tSedir.ió per a la Diada. del Llibre.
per a la revisió del conveni de Bema
-E..'ns voleu dir alguna altra cosa? ensenyà de fer versos. El mateix c<r templa, la companyia dels llauradors, me i Naturalisme Zola-Vlctor Hugo)».
de l'any 1936.
-Digueu que agraeixo cordialment Ior torrat, la m ateixa energia segura, 1 segadors i pastors, la intimitat de la
Coincidint aquest acte amb el cin- «14 d'Abril», obra nova de
HOMENATG E A LOPE
t otes les felicitacions rebudes, que no la mateL"m malicia. També ¡¡ recor- llar pairal, la vida folgada i s~a, quantenari de la publicació de «GerEl Congrés retrà un homenatge a
són totes de Catalunya, sinó que tam- den els ullets d'una mustela que va. tot contribueix, juntament amb I alt mlnah, l'obra mestre d'Emili Zola,
Francesc
Madrid
la
memòria
de
Lope de Vega, en ocaexemple de la vida del seu pare, a el conferenciant donarà a conèixer
bé n'hi h a. d'Espanya i de l'estran- caçar viva quan era infant.
<<Las Ediciones de la Plccha» han sió del triC'entenari, i s'efectuarà una.
«Durant l'entrevista, quan ell par- l la se"-a exaltació poètica.
ger ...
els seus estudiS sobre el fundador de editat un nou llibre de Francesc Ma-- sessió solemne al paranimf de la
Llucleta Canyà ens diu aquestes lava. jo m'havia sadollat de la per- ! Fou pensant. en aquest «Mas del l'escola naturalista, que hauran de
de Sevilla, en la qual
darreres paraules amb la r!alla a flor sona del poeta -escriu-. Noble, al- Jutge» que Mistral escr!v1 a Adolf merèixer especial atenció dels cr1Ucs drid, el conegut repòrter que, en al- Universitat
parlarà. un catedràtic, els presidents
de llavi. L'infant, que fins ara ha ta 1 forta figura de vell senyor ru. Duma.s una ~e les lletres. més belles per slgnl.ftcar una rectificació a vell8 tres llibres ha evidenciat la. seva har- de
les
Societats
d'Autors de les nabllttat per a reflecttr t ipus 1 nmblents.
romàs quiet i sense badar boca, de- ral (Mistral passava dels setanta) . que mal hagm estat escntes. Dumas conceptes literaris.
En el seu nou llibre «14 de Abril», clons llatines i l'actor francès Carmanà:
Dolç i gran alhora. Ulls habituats a demanava _a Mistral, de part de M.
alxi com en els anteriors:
GUI- les Mere president d'honor de la
-Qui és, mamà, aquest senyor?
mirar lluny, que semblen retenir el de Lamartme, algunes dades blOgrà.
CLUB EXCURSIONI STA DE nea tncógnita», «Film de la«La
Repúbli- Confederació, en nom de les altres
U ucieta Canyà preu en braços el seu sol 1 els horitzons, com els dels ma- fiques. eLa meva v1da no pot ésser
GRACIA {Aslúries, 33, p ri- ca Comun1Sta-Llbertaria», etc.,
Frau- societats.
fill i ens acompanya fins a la porta.. riners 1 dels pagesos. Rostre colrat, m~ senzUla del que és -11 escriu
mer )
EL PROGRAM A D'ACTES
cesc
Madrid
dibuixa,
a
la
seva
manefort del massatge del sol i de l'aire Mistral-. He naS;Cut a Mallax\..'\ pel
Amb motiu de la IV aportació de
tal de festejar els IHustres hos\iu. Vestit, maneres i paraules senzi- setembre del ~830, n la masia que el llibres a I~ nostra Biblioteca pels ra l'ambient del 14 d'abril a Barce- tesPer
que
assisteL'tln
al Congrés, la Sola participació de cada. w1 dels
lles de pagès ben educat. Però, da- meu pare havm adqu1r!t amb el tre- «Amics del Llibrell de l'Entitat, Un· lo!Úl,
polítics que prengueren part en aque- cietat d'Autors Espanyols ha premunt del front, emb no sé què de ball de les seves mans i !a suor del drà lloc el dia 23 (diada de Sant lla
A ~ ORFEO DE SANTS
gesta, l'ngitació de les masses, les parat el següent programa: Visita
resplandent, cel segell olímpic», la seu fr~nt. - No h~ conegut home Jordi), a les deu de la nit, una cona les ruïnes d'Itàltca; concert de gaA vul, a 1:\ tarda, a l'Orfeó de
Qui més, qui menys, tot home té majestat altiva de l'immortal -quel- més vtrtu~ que .e ll, ni treballador ferència a càrrec del professor se- escenes pintoresques que ocorregue- la
teatre de Sant Ferran. en el Sants <Sants, 71 i 73), tindrà efecte
l'obligació -diuen- de no morir-se com de lluminós, vague, Indefinible». més intrèptd. Tema 83 anys i encara nyor Enric Roig sobre el tema cEl ren i que han restat inèdites, moltes qualal s'interpretarà
«El retablo de la representació teatral, a càrrec del
d'elles, fins a la publicació d'aquesta
sense haver plantat un arbre, criat Quelcom que, jo suposo, han inten- esterrossava els seus camps. - Us perfum de la memvella».
maese
Pedro», • de Falla.; una repre- notable elenc escènic que dirigeix Mlnovella reportatge. En «14 de Abril»
un fill 1 escrit un llibre. Abunden tat de fer veure un Leonardo da parlo molt del meu vell pare peraparèixen les figures de Francesc Ma.- sentació de Lope, cEl arenal de Se- que! Esteve, del drama en tres netes,
els parcs de nombrosa descendència, Vinci, un Rafael.
LECTURES LNTERESSANTS ciil.,
què fou eU qui em féu poeta. Dav~nt
Lluís Companys, Joan Lluhl, Ven- villa», pel grup Anfistore; festa tau- dc Marià. Amat I Angel Millà: «Ma.no manca qui planta arbres -encaA L'ATENEU POPULAR DE
Frederic Mlstral (nebot) en l'apar- dels seus costums austers. homènes,
tura Gassol, Maluquer i Vila dot, Mar- rina. a la ramaderia dels senyors Ur- leïda la. guerra!», obra antibèllica
ra que siguin tr.~J els que els tallen- tat del seu Illbre que porta per títol bíblics, dav~nt d'aquest sant model
GRACIA
tinez Domingo, l'«Emiliano», Bofill i qu!{o, abans Murube, que dirigirà el que serà interpretada per la senyot quan a llibres, difícil és trobar un «Mistral íntim», diu que, encara que de poesia VlVent, no podia esdevenir
L'Ateneu Popular de Gràcia <Sal- Mates,
des re Joan Belmonte; «Cruz de ra Jofre i els senyors Ayca.rt (P,),
etc., i un nou personatge que .Mayo»,
ciutadà que no n'hagi escr it o pen- no pot dir res de ben nou -l'hora altra cosa, n! fer altra cosa que el meron, 177 i 179, passatge, primer
organitzada per la Diputació
Francesc
Madrid
baleja
amb
el
nom
si escriure'n un.
no ha sonat encara- pot donar al- que he fet». (Aquestes paraules sin- pis), ha organitza~ una sèrie d'acde Sevilla.; festa nocturna als jar- Drets, Soria.no, Carreres, Esteve, GaLa immensa majoria, però, dels lli- gunes precisions interessants. Mistral ceres, vehements, del gran Mistral tes per a. cel(brar la Diada del Lli- de Josep C..., i que, segons el repòrter, dins del Alcàzar, organitzada i ofer- ll i Garcia.
va tenir una participació intensa. en ta per l'Ajuntament sevillà; banquet
Com a f1 de festa es posarà en
bres que naixen, a la part externa no vivia, se~ons ell, en una torre dc. ens recorden les que pronuncià., fa bre.
de la cleda professional, solen ésser vori. Ben al contrari. Menava la ma- a.lgtm temps, un altre poeta, Ventura
El primer d'aquests actes tindrA aquell moviment històric. La perso- de clausura i un esmorzar a la Venta escena la. comèdia en un acte, de
nalltat
de
Josep
c
...
,
es
tan
viva,
que
Marià Amat, cBall d'embolics».
plagats de defectes 1 d'inexperiències teixa vida que els altres vilatans. Gassol, en un discurs que féu als lloc dilluns, dia 22, a dos quarts de
dc Antequera.
que, sovint, entelen les millors quali- Parlava amb tothom, assistia a les ~estres de l'Escola. d'Estiu. Fou un deu del vespre 1 consistirà en la el repòrter assegura que, sense ella,
ELS
AUTO
RS
ESTRANG
ERS
no
hauria
estat
possible
el
seu
«14
de
tats. Això, fins i tot els que són es- festes del pals. No passava dia que mels, en realitat, en el _seu parla- lectura d'uns cap!tois dels llibres seEls autors estrangers encara no
crits per persones d'elevada cultura. no fes la seva. caminada per les tri- ment; per ml incis prec16s. En re- güents que es posaran n la venda Abl'll».
han anunciat el ella que arribaran a
Per això ens ha. sorprès aquesta n<r lles i camins dels varals de Maiano. cordar un fet del poblé vet al seu, l'endemà:
FAI'W~Y
Espanya;
però es creu
faran el
vella que ens arriba i que és l'obra Feia broma a.mb cls pagesos era rememorà la seva Selva estimada,
cHilde», noveHa. de Baptista Xuri- Figures i perspectives de la viatge a darrers d'aquestque
mes.
da Pagnol, t raducció do Melcior Font
d'un obrer tipògraf, Pere Cortada 1 molt complimentós amb les dones. en féu l 'elogi 1 ho aprofità per ho- guera.
Bernard Shaw, el gran autor anAvui, tarda I n it, a l
Història del pensament
Rodó. Ha esmerçat en ella dotze anys les noies 1 les persones de les quals menatjar la memòria del seu pare,
«6 d'octubre. L'ensulclada dels jaglès, que s'esperava que vingués al
POL IORAMA
de la seva vida. No és un escriptor volia saber alguna cosa. Gran «ga- humil pagès. «A qui d ec t ot el que cobins», d'Angel Estivill.
Aquest titol correspon a un bell i Congrés, no pot assistir-hi
per haver
n! un novel:lista -n! té pretencions lejaire•, tenia r eflexions, dites i a- sóc, ~ot . el que sé», di¡ué .Gassol, !UDb
«Hacia la segunda Revolución:t, de documentat opuscle que, amb motiu de realitzar un altre viatge d'a.fers
d'ésser-h<r- i, teniu, ha escrit una ex- dagis d'aquells que caracteritzen un conVlcctó.) «Quant a mt -contmua. Joaquim Maurin.
de la Diada del llibre, publica el nOlr particulars. De totes maneres, el
A TEIA
cellent novella.
tre iHustre amic el doctor serra Hun- nombre i noms dels actors i comp<r
L'acte serà públic.
home.
Mistral-, em pregunteu per què he
Hem volgut dialogar-hi. Pere Corter, ex-rector de la Universitat de Bar sltors que es congregaran a. Sevilla.
A
la
SOClètat.
«La
Un!O
Teianense,
«Endiabladament maliciós», Mistral restat al cmeu mas»? De primer,
A L'ATENEU O BRER 1\IAR- celona, en la qual e."pllca avui la cà-tada és jove, home de sa casa, tre- era de vegades d'un tal natural, d'un per la benaurança ~e no abandonar
tindrà lloc aquesta tarda. una repreassegura l'èxit del Congrés.
T INENC
ballador tnfadigable i, per damunt de tal art sobirà en «galejada» que aca- el meu pare a la !t dels seus d1es;
tedra d'Històl'la de la Filosofia i de
sentació de la comèdia en tres actes
La
Secció
de
Cultura
de
l'Ateneu
tot, un home bo, que estima els seus bava, més d'un cop, en la gran e<r i després per la irr~sistlble necessitat
Metaffsica.
d'Agustl Collado i J. Roig-Guivema.u
1 fa extensiva aquest.:J. estimació a mèdia. Un dia pujà. a Graveson; en de compondre «Mtretu, treball que Obrer Martinenc celebrar à dignaEl text d'aquest volum, petit de ta«El pa..s de la. glòria.», la qual serà
ment la Diada del Llibre.
tots els éssers humans. Es per això la tartana on ell a.nava, una bona m'ha ocupat nou o deu anys».
many, però r iquísslm de substància.,
interpretada per les exceDents acDurant tot el dia tindrà. una pa- és com segueix: «Sòcrates 1 la Met~
que cl seu llibre constitueix un clam dona que el saludà aixf: «E comme
trius Laura Riera, Rosa Cama. 1 MerJOSEP SOL
rada de venda de llibres instaHada fisica, El conceller Bacon 1 la Met<r
més en pro de la pau entre els h<r
cè Font, i senyors Duran, Ballarda
al carrer de la. Muntanya (Placeta dologia. cientifica, Llorenç i Sanz del
GRANDIOS EXIT
mes de bona voluntat...
Sabater, Badia, Duran (E.), Fraile I
del Dr. Serra), on tindrà un gran Rio, Característiques fonamentals de
-«Rictus de amargura.» -ens ha.
P agès.
e.ssortit de llibres de totes les edi- la filosofia d'en Turró». La simple
dit- és, com diu a la seva portada,
L'espectacle acabarà amb la repr&torials.
«la meva primera i última n ovel:la».
lectura d'aquest Index és prou per a
sentació de l'obreta en un acte «orA
les
10
de
l.a
ntt,
al
gran
saló
Sl
voleu
assabentar-vos
del
que
L'hr> escrita obeint dictats de la meva
desvetllar el desig d'adqulrlr el lltbre
tint de la capsa•.
d'actes del seu estatge social (car- 1 llegir-lo consciençosament.
passà. a Catalunya en les j orconsciència 1 imperatius del meu cor.
rer Besalú, H al 20), es celebrart
nades d'octubre del 1934, adNo he escrit impulsat per cap afany
un gran m!ting cultural a favor del
quiriu
de glòria ni en mou el profit mateNOTICIARI
llibre, en el qual parlaran: Angel
rial. Penseu que una gran part d'allò
-El dia de la Festa, que aquest
- Les «Edicions ProaJt no solament
Pestaña,
Josep Maria Francès, Raque pugui guanyar-hi, vull dedicar-ho any s'escau en dimarts i coincideix
fael Vidiella, Andreu Nin. Rafael no atenuen, sinó que acceleren el ritals meus semblants hospitalitzats.
IUllb la diada de Sant Jordi, patró
Tasis i Marca, Vfctor Colomer, J . nle de la sev-a meritòria activitat. Re«Pel que afecta l'obra, ella ma- de Catalunya, els compradors de lliOltra i Picó, Joan Froujosà, Vi- centment ban donat a conèixer, dins
t eixa, es tracta. ja ho veureu, d'una bres podran fer llurs adquisícious
de PERE FOIX
la collecció cA tot vent», la no\·eHa
cenç Trueba 1 Joaquim Maurin.
narració sentimental, amarada d'a- amb un descompte extraordinari <i~
«Un poeta 1 ducs doneu, d 'una esmor ats que sofreixen i palpitant deu per cent, que representa. en molts
A
Ll."CEUM
CLUB
criptora
jovenlssima, Elvira A. Lev.i,
Demaneu-lo als quioscos i
de pacifisme, avui que arreu del casos una consid.rable economia. P<r
Com ca® .any per la Diada de que és la revelació encoratjadora d'un
món dirieu que la. guerra. rebrota. En dran obtenir també a totes les lliSant
Jordi,
tindrà
lloc
11
Lyceum
llibreries de seguida,
novelllsta vigorós 1 original D'P.ci a L'intrèpid emmascarat, que posa la
aquesta edició he consumit hores 1 breries un exemplar gratuit de 1'<>Club (Fontanella, 18, 3er.) una eFes- pocs dies llançarà al
dins l'es- seva espasa al servei de la. Justicla
hores del meu treball de linotipista l puscle que publica. com tots els anys,
ta de Prima,·era», ses.~!ó de poesia mentada col:lecció el mercat
abans que s'esgoti
volum 76, cCah e compromès els meus modestfs- la Cambra Oficial del Llibre amb m<r
1 de música. Hom recorda l'èXIt fa- mins de n!b, una novella en dos v<r
6ims estalvis de tota !Ilo vldn ... Res- tiu de la Festll. del Llibre. El d'alaguer que obtingué l'any passat la lwns d'un altre jove i remarcable est aré agrart a tots els que m'ajudin quest any constitueix un tractat breu
«Festa de la Rooa», organitzada per criptor, s J uan Arbó, que Ja s'ha
a no veure'm colpit per 1m fracàs» ... sobre l'Art de Llegir, degut a la
aquesta entitat. La «Festa de Pri- creat un nom en les lletres catalanes
Coma11des: So~l e tat Genora l de
Heus aci el que ens ha dit aquest ploma de Carles Soldevila. L'autor
mavera» d'enguany es rL-glrà pel se- amb «L'inútil combat» l cTerres de
Llibreria
Obrer que sap pensar, sap sentir i tracta dels problemes que ofereix una
güent programa: «Les flors en la l'Ebre». A més, les «Edicions Proa»
sap escriure. El seu llibre és bella- bona iniciació en l'art de llegir 1,
Barbarà, 14 i 16. - Barcelona
poesia japonesa», «Tankas• 1 «Hai- tenen en premsa cLluna 1 llanterna»,
La segona de les matinals que l'emment imprès i presentat 1 l'avaloren defugint amb molta eleg:'. ncia els pekatu, per Maria Carrat.alà · Recita- la meravello.~ adaptació de poetes
Tots els beneficis als ció
un bell pròleg de Maria Luz Mora- rills d'una actitud exclusivista en
de les poesies «Els AÍnctlleru xinesos feta per Josep Carner, I que presa ofiC'ial de teatre català ha
A. T . B. B,
ldes I un sentit «po6t-escriptura» d'E- matèria de lcctur('S, orienta d'una
«La ginesta», de Maragall; «El gCS: apareixtrà dins la coHecció cl.a Ml- confiat a. la Federació Catalana de
presos de Catalunya sanú
unrd Marquina.
i la rosa», C!Frulter florit», dc rada», i dues obres de la nova Bi- Societats de Teatre Ams.teur, tindrà
manera eficaç el lector profà. Cal
L'Associació
de
Treballadors
de
Fóra molt de desitjar que els com- esperar que n'hi ha.urà molta demaCarner ; cEplgrames», «Voluptats» de blioteca. d'estudiS econòmics. polttlcs lloc avui, diumenge, i començarà. a Banca 1 Borsa ha celebrat
la seva
~radors de llibres, espeCialment els nadissa tenint en compte el prestigi
López Picó; Poemes de cFlu!dJ.' de i soc.1als cEl camb: «La gran rev<r les onze en punt.
vvters, tinguessin en compte aquest del seu autor I el fet de form.ar part rant
La patrocina cAssoclació de Tea- prlme::-a sessió de cinema, sota els
per a molt aviat una documen- S. Sànchez Juan: «Salzes», de Car- lucló que ve_.J, de l'eminent politlc
esforç d'un treballador sensible. ln- d'una ~rle d'opuscles de divulgació tadiss.ima
«Biografia de Pi 1 Mar- me Monturiol; audició de les can- francèS Jacques Duboin, l cEls movi- tre Selectu t el programa promet auspicis de la seva nova sec:ció Ci}~<:ent., que tu:. sabut esslmllar-Ee entorn
del llibre que comença a fs- gall», llibre imprescindible per a una çons: «Cançó de mntg», de Borràa ments d'emancipació nacional», d'An- una interessant sessió.
~te més noble de tot allò que scr recercadn pels coHecc.ionistes.
S'estrenaran tres obres en un ac- nemn Club Bancar!. L'estatge de l'es\·isió justa del rcpubl!eanlsme es- de Palau; cCu-<:ub1 dc P. Donostia · dreu Nln.
tl:l. seus dits piquen, hors i hores,
te: «L'home que no fa rafen, de mentada associació resultà petit d~
«L'adéu de les \'loletes.t i cRlera
~ohn Galsworthy, l'autor que ob- panyol.
munt el teclat de la «llno11.
Pierre Fontaine, traducció dels se- ..-ant la nombrosa assistència que hi
tingué el Premi Nobel 1932, és poc
-s'estan prenent les mesures opor- avala, de Lamote de Grignon; «Ronyors Dedeu i Cliviller; cMontparconegut. a casa nostra. Aquesta Dia- tunes per a. evitar que, aprofitant les su, de Pnhlssa; «Maag», dc Toldn\ ·
• • •
na&se», de Lluis Etiles. t «Ombres». asslsti a gaudir de la qualltat · 1
da del Llibre ens posa a les mans exempcions atorgtt.dcs als llibreters «Abri.IJ, de Morera, per Maria Ama~ D I A D E L 1 .. 1~ 1
lRE de Joan Cumcllas 1 Graells. per les programa soclnl l documental de 1a
C'1 ~!l_em per acabat el nostre viatge una de les seves obres més caracte- per l'Ajuntament, envaeixin els car- cantatriu, 1 Càndid.n. Costa, p!anlsta.
uo.;umr entorn de la. «Fira del rístiQues: cEl mAs nlliul, traducció rers més cèntrics tota mena de veL'acte està anunciat. per a dos
Compreu l'edició més completa 1onnnclons amllteurs federades l gu:~. sessió. Aquest èxit ha a.n!mat l'enLltbre:t. DeSitgem l'lncerament no Impecable de Maria Llum Morales. nedors ambulants i persones allenes quarts de set. de la tArda.
nyadorcs d 'importants premis en la titat organit.zadora a emprendre la
de
h B>er defraudat
e'! lector.
'
darrera competició: «Casal de Sant
-són moltes les llibreries inscri- al comerç de llibreria que amb ediA L'ACADE!IIIA GOYA
I
AndreUJ,
dirlgtt per Isidre AL y i celebració d 'altres ac~s similars. de
tes al Concurs d'aparadors i para- cions de saldo I, la majoria de veF.-v.-~t.
L'AS-'iOClacló d'Alumnes 1 ex-alumGrau: «Quadre Escènic Mossèn Cio- més envergadura, 1 en locals de més
des de \enda. c¡ue es celebrarà el ma- gades, amb publlcactons pornogràfi- nes
d'aquesta. Acadèmia ha organitdel doctor ROMEU GUIN:ERA to», de Barcelona, dirigit pel relle- capacitat, els quals es faran saber <r
teix dia 23 d 'abril També són en ques. desnaturalitzen el caràcter cul- zat per al dia 23, en
Preu : 3 p~tes
\"ant actor Andreu Guixer, i cAgrunombre considerable els articles i tre- tural 1 ciutadà dc la Festa del Llibre. de la Festa del Llibre, commemoració
una
conferènDescompte : 10 per 100
pAdó Romea», de Sant Feliu de Gui- portunsment..
balls period1sLlcs apareguts a la prem-Recordeu-vos en la \1nent Dia- cia a càrrec del doctor St!nyor l-'ranEs ven a totes Ics lhbrerles i xots. dirigida per Benet Escribà i Rosa de tot Espanya que ban estat da del Llibre de «La història. de San cesc Carbonell sota el tema cEdullocs lnstalla.ts per aquest dl& maguera.
tramesos a la Secretaria de la Cam- Miehele1, d'Axel Munthe, tradulda cació flsica 1 esplrltual en ~ JovenPer
a encàrrecs I comandes a
Les persones que desitgin assfstlrbrn. del Llibre per a optar a premi a totes les llengües. Volgueu ccnèl- tut». L'acte ser.l. a l'estatge social,
Avui, tard:1 I nit, al
provincies:
hi hauran d'adqulrir la cc;rrespouent
en el Concurs que es conroca. cada xer cn aquest llibre únic la vlsló i Provença, 108, a dos quarts de l'Ult
POL IORAM A
AUTOGKAP::;, UIBU I.XOS.
any.
J.
R
O
C
A
contrascn)·a
al
mateix
Teatre
PolloAQUAKElrLES
l'exemple d'una vida.
de la nit,
-«Les memòries de D." Eulàlia de
Ronda sant r era, 1, pral.
rama.
-Cada dia augmenta la llista de
t eJ mes tmpurtant assorttment
BorbónJt é3 alhora un llibre sensa- novetats literàries l dentifiques, els ~~~~~~~~~~u~~~~~
, ~~~~~~~~~~ ~
de O R A V A T S de Ba rcelona
cional 1 Wl document històric de pri- editors de les quals pensen llançar
Expos 1c1o 1 venda 1 preua In·
mer ordre. En aquesta obra hi ha a la \'enda el Dla del Llibre. Parversemblants a
C!$Crlta sense prej udicis de cap mena, ticularment, el nombre de llibres caFO RMIDABLE EXIT DE
tota la hlstòrill d'Espany11 dea de la talans que apareixeran al mercat
1E l H OP OL:!TANA
primera a la. segona Repúbllca. Els aquell dia comença a éQer considemagnllics gravats d'època i recents rable i permet augurar un dia bri·
Lllbrena vella 1 Nolla
Que
decoren el llibre en fan d 'ell un Uan t per al progrèa de la nostn culCan..aa, Sl tbau:us Sala Mozart 1
Selecció F I L M O F O N O
docUment. Unic I una mena d'album t ura.
e\-ocador. També hom està orepa--5óD molta els qu. aprofitaran

pec tor d'«Estances».
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EL MOMENT POLITIC INTERNACIONAL ,.

Alemanya no reconeix, als votants de la nota francesà, el dret d1erigir-se en iutges seus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

MIRADOR VALENCIA

El món químic

ANOMALITATS
UNIVERSITARlES

I

1 4 D ABRIL
14 d'abril del 1931 ... Els va.lencianl.!tes també hem d'evocar-lo fruint
l a seva gran transcendència en el
daler autonòmic. Fou aquell vespre
primaveral, ple de perfums l'ambient
t d'optimisme els cors, que la Senyer a gloriosa va confundtr-se per primera vegada amb els crits del poble
clamant tust!cia f llibertat. Per primera vegada, la Senyera gloriosa del
passat deixava d'ésser el símbol protocolari de les doctes corporacions
valencianistes-, aquells nuclis qu.e
des de l'era romànica venien us~
tructuant el patriotisme amb una
manca de sentit de responsabilitat
que ja teia fredor als esperits lliures,
esclatants d'anhels revolucionista t sortia al carrer, joiosa i ardida. auriolada de llum, flamejant d'esperança t de vfgor, a l'aire nou de la revolució democràtica. El clàssic ventijol de les vetllades vuitcentistes
&'havia tornat en vent de fronda i
callava a la tt en vendaval purificador ..•

ha passat després? Decididament el
valencianisme compta amb la densitat precisa per a garantiT la seva
continuïtat, car totes les vibracions
de la política peninsular del q~
trienni han trobat un ressò autèntic
en el moviment valencianista. Cops
f contracops; trasbalsos f defeccions ... D'una banda, els unionistes.
simpatitzants amb Lliga Cata.lana,
que han tornat a l'empalaqosa cantalla del patriotisme per sobre la politica; d'altra banda, alguns que v~
r en ésser forjadors d'aqueUa data
memorable f que després han volgut
també fruir la dolça irresponsabilitat
de l'apoliticisme, per tal que la polittca no és grata al seu inteElectualisme eqo-centralista f centralista. Ht
haqut de tot, t cadascú ha reaccionat
a la seva manera, inconscients del
període revolucionari que estem travessant; sense parar-se a pensar que
era absolutament necessari mantenir - per sobre tots els més íntims
anhels i les més legítimes ambicions;
per sobre tot imperatiu de caire empíric - la raó indiscutible, el jet fnqüestionable
l'estabilització d'una
etapa renovadora, amb totes les seves virtuts f amb tots els seus detectes.

•••

Fou l'Agrupació Valencianista Republicana la que un any abans, sota
la dictadura, va llancar al camp dels
patriotes la flama de l'acció liberalista. Ac!, com a catalunya, hi h~
vfa el nucli calculista, aquells qu.e
els hi és indiferent a la forma de rtovern. partidaris de la unió de tots els
valencianistes sempre qu.e fos entorn
d'una tdctica í d'tm sistema que indefectiblement defensava el sw particular criteri poli tic... i fou l'A a~
pació Valencianista la que va escarn,.
par per tot areu la bona nova. Pàtria
í Llibertat. Llibertat de l'home per a
la Pàtria; llibertat de la Pàtria per
a l'home. Ac!, oom a Catalunya la demagògia centralista, el calcultSme, el sentit contemporitzador
de la tàctica jesuítica, havia fet jaZltda. Per tot arreu de la Península
blasmava el crit de rebeUió, i a la
ciutat de València formava part del
Comitè revolucionari un element va..
lencianista; un representant de l'Agrupació Valencianista Republicana.

EL CAS BOSC
EL CENTENARI
DE DIMITRI MENDELEIEFF GIMPERA
El COmitè general de les organitzacions tècniques russes ha. donat a
Paris, una sessió commemorativa. en
el transcurs de la qual M. Georges
Urbain, membre de l'Acadèmia. de
Ciències, professor de la. Soborna. 1
director de l'institut de química. glorificà «el gros moviment científic que
acredita. el geni transcendental de
Mendéleïefb. Volem limitar-nos a reprodUir Ja conclusió de l'esmentada.
conferència: «De succés en succés,
l'esplèndida. doctrina, que ens ha ofert la. ciència. eslava., definitivament
s'ha Imposat. Ella ho. estat completada i racionalitzada. tot el que ha. estat possible. Ell és davant del món
quelcom més que un quimlc o un
fisic. Les matemàtiques de l'escola.
quantica. estableixen una. necessitat.
Elles dominen ensems totes les ciències físiques; 1 a. França. com a. tot
arreu, el nom del quimic rus, el qual
n'és el seu genial inventor, és justament considerat com un dels més

A la fi tot es resolt, i és l'hora "n
què el penó valencianista oneja al
bell mig de la idea autèntica alliberadora El valencianisme republicà
d'esquerra és el qu.e té la raó f per
tant la iniciativa; í en l'acció dels
partits nacionals d'esquerra que al
Pafs Valencid mantenen una situació hegemònica, la seva influència fs
ben manifesta i pren cada dia més
en aauells partits el criteri de conrear i cimentar la idea autonomista,
mercès a la attal el valencianisme esquerra. sistetttzat per ara en l' Agr1Lpació Valencianista Republicana, Jut
poqut ressi.qtir, digne f fidel, tots els
embats de la reacció i tot el fèl neqatiu de l'ortodòxia poruga, cautelo!a i estèril.
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ANGELI CASTANYER

14 d'abril del 1931 ... Què és e! que

Josep Martorell i Virgili, conegut per
I'«Enemic Públic Núm. 1», fou condemnat
pel Tribunal d'Urgència a 8 anys de presó per l'atracament de la torre de la
família Sert
va. veure dies després de l'atracament, es condemnà. a. Sòria. 1 Gòmez
a vuit anys de presó.
A l'acte de la. vista, al qual acudl
molt de públic, el processat es presentà vestit amb gran elegància., vestit gris d'últim model, molt ben confeccionat. 1 sabates de xarol.
A preguntes del fiscal, Sr. Huertas, el processat manifestà que no
havia pres part en el fet pel qual
~---------*:----------- se l'acusava, ja. que la. nit d'autes,
havia estat a la Redacció de «Solida.ridad Obrera», de les nou de la
nit fins a dos quarts de sis del mati.
A més, digué que no tenia treball i era mecànic 1 molt aficionat
als periòdics, passant-se moltes hores
a la. Impremta. del diari abans esmentat.
A preguntes del defensor, senyor
Medina., digué que no coneixia a SòMULTES ALS J UGADORS ria, i que ha. conegut a Gòmez quan
El senyor Alvarez Santullano en junts els traslladaren al Palau de
r ebre ahir al migdia. els periodistes Justícia, des de la. presó.
els digué que les multes que havta
Tamb/ò digué, que amb Miquel Baimposat a. uns jugadors atrapats «in dia havia. treballat per l'adveniment
fraganti» ja. havien estat satisfet.:.>s. de la República, i que en arribar Badia o. Cap Superior de Policia de
DET ENCIO Barcelona, 11 proposà. que fos conAhir fou detingut Joan López fident. Coneixent el geni de Badia, i
F ranco, el qual estava. reclamat pel a. més les amenaces que proferí si
Jutjat de Durango.
no !"ajudava, li digué en un principi
que !"ajudaria, però en veure el qui
EL SEN YOR SANT IAGO A era Cap Superior, que no 11 deia res
BA RCEL ONA
dels actes que s'estaven realitzant a.
Arribà ahir de Madrid tl e;:¡pità Barcelona, començà la. seva. perseSantlago, cap de la. Brigada. d'In- cució, ja que el mateL't senyor Badia
vestigació 1 Enllaç de la Direcció Ge- li havia dit que la persecució es faria
neral de Seguretat. Al migdia. cele- sistema Chicago.
Per fl féu protestes d'innocència.
brà una. extensa conferència. a!nb el
no solament en aquest delicte, sinó
cap superior de Policia..
en els restants q•1e està processat.
A continuació, comparegueren a.
ESCORXADOR CLANDESTI
La policia. descobrí a Sta. Coloma declarar els testimonis, entre ells, els
de Gramanet un escorxador clandes- que hi havia a l'interior de la casa
dels senyors Sert.
tí Es practicà una. detenció.
Tots ells, sense excepclói reconeEl detingut ingressà a la presó de
gueren el processat com e que es
Badalona.
va fingir policia. I es quedà guardant
RO BATORI FRUSTR AT la dependència. mentre els altres esA l'interior de la. fàbrica c.'\i:anu- taven robant les coses de valor; infacturns Españolas de Papeles Foto- clús els testimonis recordaren que
gràficos S. A.» del carrer de Ma- el processat sostingué amb ells una
llorca !oren atrapats Víctor Riba conversa de què estava cansat de
Serra 1 Joan Pelegrin Camperc::1 que !er de policia, per les moltes molèsh1 havien entrat amb l'intenció de ties que causa~en a. les persones.
r obar.
També declarà el condemnat per
Foren traslladats als calabosos de aquesta causa, Alexandre Gòmez, qui
digué que en l'atracament hi havia
la Prefectura de Policia.
intervingut un Individu anomenat
PRO PAGANDISTA ALLI BE· «El Andalun. que fou el qui es fingf policia, I que s'P.ssemblava al pro·
RADA
En el Jutjat, ahir tarda es rebé cessat Martorell, a. qui ha conegut
una ordre del Jutjat de Granollers, avui per primera vegada.
per tal que fos posada en llibertat
Després de les proves, el fiscal
la propagandista socialista Gabina sostingué l'acusació contra. el procesYana, que fa uns dies fou detinguda sat, pels delictes de robatori o. mà
a Mollet en ocasió que estava donant armada i tinença llUcita d"armes, i
una conferència en dita localitat.
ha demanat per al primer delicte lo.
pena. de vult anys de presó, 1 dos
EL RELLOTG E NO VA BE més Pt-1 delicte de tinença IJUcita.
I TR ENCA EL VI DRE DE.. d"armcs.
RELLOT GER
El defensor senyor Medina, sostinLa policia detingué un individu gué la. Innocència del seu patrocinat.
anomenat Francesc Alfonso, de 20 protestant del qualificatiu que d"«Eanys, el qual s·apropà amb una pe- nemigo Públlco núm. b 11 ha donat,
dra a la mà a. la t~nda de joieria. i ressaltà que el~ mateixos testlmoque Josep Majó Olivó posseeix en el nis dependents de Ja casa Sert no
carrer de Corribia, 9, i donà un co_:¡ s'han posat d"acord en dir sl el que
a la lluna de raparador i la trencà. es fingia. ~lici~ porta.'"~ o no armes.
Quan el detingut fou interroga• i ha. soH1c1tat 1 absolució del seu paper la. policia. manifestà que havm I trocmat.
motlvut el seu acte el voler-se revenEl Tribunal es retirà a. deliberar, 1
jar del propietari de la tenda, ja. que dictà una sentència condemnant al
U havia. portat dh·erses vegades el processat a. la pena de vuit anys de
rellotge a. arranjar, ha\oia pagat el presó pel delicte lle robatori a. mà arque li demana. va per !"arranjament i mada, i la. part que ll correspont de
mai el rellotge no havia marxat <'Om la indemnització a la familia. Sert
han estat els seus desigs.
pels gèneres no recuperats després
del robatori.
LES RENDES DEL TR EBALL
L"autoritat havia adoptat grans
En una caso. en construcció sltua- precaucions, que no foren necessà!
da en el número 10 del carrer de r ies.
Consell de Cent, caigué des d"una
bastida si•uada a. gran alçària, al
carrer, !"obrer paleta Antoni Najarra, de 47 anys, el qual es causa tan
Troballa d'uns explosius
greus ferides que morf gairebé Instantàniament.
La guàrdia civil de Sant Adrià coS UICIDI municà a la Prefectura. de Policia que
En el seu domicili del carrer Garrl- en un camp havien estat trobades,
ga i Roca. de la barriada de St. Ge;:- enterrades, cinc bombes carregades I
vasi, posà fi a la. seva \ida VIL.:.ïç de diverses m ides.
Lacorta. ~e ~1 anys. Per tal de
Es donà avis al carro blindat, el
sar en practica tan extrema r esolució, amb un ganivet de petit tamany qual les tra.slladà al Camp de la Bota
e.:; féu un tall a la jui\llar.
per al seu examen.
Comparegué davant del Tribunal
d'Urgència. J osep Martorell Virgili,
conegut amb el nom d'«El :cnemlg·J
Público núm. l».
S'acusa. el processat, d'haver pres
part en l'atracament que es va. cometre el dia. 8 de març, a. la casa
torre dels comtes de Sert, de l'Avin¡ruda. del Tibidabo.
Per aquesta mateixa. causa, que es

L'ORDRE
PUBLIC
*

DIMITRI MENDELEIEV
grans que la ciència. Universal pot
honoran>.

•••

Dlmitri Ivanovitch Mendéleïeff,
nasqué a la. Sibèria. occidental, a. Tobolsk, el 8 de febrer-27 de gener del
1834; fini els seus estudis de química. a París, on treballà. al laboratori
d'Adolf Wurt.z. Passà. seguidament a.
la Pensylvània. 1 al Caucas on estudià el petroli. Les seves recerques sobre els gasos i sobre l'imosorflsme especialment les seves primeres publica
clons (1869) sobre la. classificació periòdica dels elements. feren que fos
cridat per a. la. càtedra de qufmlca.
de la Universitat de Sant Petersburg,
la qual vingué exercint durant llargs
anys. Fou elegit correspondent de
l'Institut de França, el 23 de gener
del 1899 1 mori a Sant Petersburg el
2 de febrer del 1907.

•••

No és pas possible de poder compendre l'obra de l'U-lustre quimic, sl
de bon autuvl, no donem un ràpid
cop de vista damunt la noció de
l'element, tal com ha evolucionat al
curs dels anys. Tres períodes slmbolit:>.~ts per tres noms:
El període poètic amb Aristòtil (IV
segle. abans de la nostra. Era);
EI període empíric, amb l'anglès
Robert Bo:vle (Segle XVIIlè); i
El període racional. que MendéleIeff in~ugurà al segle XIX.
Segons Aristòtil, el mot «element»
correspont un xic més a QO que nosaltres nomenem principi, o millor
dit, principi general de~tinat a descobrir lC's coses 1 a. dlstlnv,ir les unes
de les altres. Després d'haver-ho reflexi onat I madurat de~rndament. Aristòtil escolli ducs hipòtesis totalment oposades: fred-calor. sec-humit.
La primera hipòtesi en~ fa retrocedir
vint segles enrera en ço que es refereix a assenyalar les temperatures;
la segona. pot con1'1derar-~e com una
primera etapa envers la definició c.le
1¡¡ Mstldesa.
D'aquesta doble hipòtesi. Aristòtil,
en propugnar la necessitat que res
no desmenteix, de deduir-ne com a
conclusió l'existència de quatre elements.
AIGUA, fred-humit,
TERRA. fred-sec.
AIRE, calor-humitat, 1
FOC. calor~ec.
Més ai I els raonamen~s a priori resulten necessàriament estèrils. 1 Aristòtil amb el seu mètode no ha descobert pas cap element: l'ai¡n¡a (>s
un cos compost, la terra és una barreja heteròp;enla extremadament
complexa. l'aire és un conjunt de
deu gasos; 1 quant al foc, és una

matèria més a viat ei1 estat determlnat que un fenomen, una. reacció quimica. violenta. amb exhalacions de ca,.
Ior i emissió lluminosa.
Els àrabs, reconegueren ql1e les
qualitats Invocades per Aristòtll no
resolien pas aquest afer: ells inventaren altres elements, entre ells:
MERCURI, brillant,
SAL, soluble, 1
SOFRE, combustible.
Aquests elements «filosòfics», cal
no confondre'ls amb les substàncies
reals que porten aquest nom: el més
reaci no posarà. cap objecció a. proclamar que el carbó conté gran quantitat de sofre (per aJxò és combustible>, com també que per extreure'n
un metall de la. mina, n'hi ha. prou
amb apropar-hi el mercuri
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Robert Boyle, fou el primer en
pressentir la. noció de l'element; ell
afuma. que els elements són, certament. en nombre molt superior a. sis
o set, QO que en aquests darrers
temps (1908) en els quals Georges
Urbain assoli distingir d'una. falSó
Irreprotxable el cos simple 1 l'element: l'element és la. matèria. comuna a totes les parts d'un mateix cos
simple 1 a tots els cossos compostos
dels quals se'n poden extreure els cos
sos simples. Pot dir-se, doncs, així
mateix que l'element és la. matèria
que passa d'un cos pur a. un altre
cos en el transcurs d'una. reacció
quimlca.
Per arribar ací ha estat necessari
que entre Robert Boyle 1 els nostres
temps, La.vo1sier introduís les balances als laboratoris de quimica 1
que s'hagi lograt, mercès a Dalton,
a. Berzélius 1 als seus èmuls. que es
faci l'anàlisi quantitativament de
tots els cossos purs, tant dels natur als com d'aquells que són fabricats.
El resultat teòric ha. estat el següent: hi ha. un centenar d'elements,
sense comptar els isotops, als quals
Georges Urbain ha. consagrat en una
pàgina. científica. publicada l'any
1929, un estudi aprofundit. A cadascun d'aquests elements 1Se n'hi poden fer correspondre un cert nombre, com si diguéssim: un cert nombre de grams; nombre pel qual 11
és possible de representar fàcll 1 simplement la composició que ll convingui de qualsevol cos pur que referma
f'element considerat.
Aquests nombres són coneguts .. mb
el nom de masses atòmiques. Acceptem aquesta. expressió global, sense
que nosaltres haguem de permetre'ns
de justificar-la avui.
F ou Beguyer de Chancourtols, el
que primer tingué la. idea de> clas..<:iflcar els elements per mASSes atòmiques creixents. Més, quan aquell
en 1862, donà part del seu descobriment a. l'Acadèmia. de Ciències, es
trobà amb un Trlssotin que csph1tualment 11 demanà si no h avia. trobat pas les aproximacions també interessants en ordenar els eleme'ltS
per ordre alfabètic! Aquesta concepció la tingué també, igualment Inspirada. l'anglès J. Newlands (1864).
Per tal de reprendre els tePmes d'Urba1n, certs autors, «a nosaltres en'3
sembla. haver resumit d'una. faisó
fragmentària qualques rapports» més
ells s'allunyen de lo. síntesi general
que Mendéleïeff tan magistralment
constn1í 1 que meresqué el nom de
«classificació racional dels elemtns».
Racional i periòdica.
El segon qualificatiu precisa. el fet
que de vuit en vuit, hom retroba elements semblants: Fluor 1 cloro (números 9 1 17), oxigen i sofre (8 i 16)
carbonum i s!Ucium (6 I 14). sòdium
1 potàsium (11 i 19), etc.
Al moment en el qual Mendéleïeff publicà. el seu quadre, va !er-11
encara, nombrosos encaslllats I compartiments; mes el savi rus pogué
preveure les propietats d'elemtns inconeguts, a partir de les de llurs
veïns assoli aquest gran triomf cientlftc de veure com el seguit de les
seves previsions es realltzaven d'una
manera prodigiosa. El gran quimlc
francès Wurt.z s'expressà així: «Aquesta classificació no es limita pas
a pretendre certes analogies, mé-s
ella considera. unides les propietats
fislques 1 quim!ques. Ella és simple
en principi, fecunda. en les seves
conseqüències. Tots els elements són
collocats en un sol quadre... Cal remarcar que les propietats es mod1fiquen gradualment amb Ja creixença de les masses atòmiques; mes aque~tes modificacions no pro¡zressen
pas d'una. manera continua. després del primer terme fins al darrer: elles prefereixen més cicles o

EX-COMBAT_ENTS FRANCESOS

LA POS ICIO DE MEXI C lla, França 1 Anglaterra. a
Mèxic, 20. - En el seu retret al modl!lcació de les condlciofsroy~.n lt
delegat de Mèxic a. la S. de N., el als Dardanels. «Aquestes co ac~
ministre de Relacions Exteriors, se- no representen, en realitat ~~c:one
nyor Portes Gil, ha. afegit que Mè- una. solució temporal d'un' Ptobl que
xic no estava connectat amb les •ir- internacional que P<>~r no ~!lli
cumstàncies particulars que porta- mai resolt definitivament· Pe à ~
Entre les múltiples anormalitats ren a la signatura. del Tractat de totes maneres, aquestes '
rel de
Versalles.
Per tant, Mèxic no pot temporals, a vegades tenen 601
que es registren en la nostra vida.
unu ~
universitària, 1 de les quals reitera- _p¡e6tar ajut a ce.v de les parts inte- rada extraordlnària. A més
a <1
' 1a q
dament hem expressat la. nostra protesta en aquestes mateixes columnes,
avui consignem una vegada més, per
la. seva. importància, l'actual situació del Rectorat de la nostra. Universitat. Millor dit, concretant més,
parlarem del cas Bosch Gimpera..
Evidentment, és un fet ben anormal el cas del doctor Bosch Gimpera, el qual, malgrat haver sobresegut en la causa. que se U seguia.
1 haver sortit de l'«Uruguay¡> -Igual
que els seus companys del Patronat- completament absolt, no s'hagi pogut reintegrar en el seu càrrec
de Rector de la. Universitat de Barcelona, elegit que fou en el desembre de l'any 1932.
Aleshores, què ha. passat?, hom
pot preguntar-se. Senzillament, que
quan va. ésser empresonat Pere Bosch
Gimpera, d'acord amb el que disposa. l'Estatut Universitari, ell mateix
va encarregar accidentalment les funcions del Rectorat al degà de la Fa.oultat de Ciències, senyor Josep Mur.
En ésser alliberat, el mateix Mur
felicità l'ex-processat, senyor Bosch
Gimpera, ensems que U manifestà
que podia. anar a. prendre possessió
del seu càrrec de Rector, però, en a,.
nar a. .fer-ho, hom va. rebre sobtadament una. ordre telegràfica. del Mlnist&"i espanyol d'Instrucció Pública
segons el qual el noslre Rector quedava. suspès del càrrec que el Claustre Universitari 11 conferí... 1 abd
estem encara..
Com deixem dit, però, és una. altra anormalitat, prou remarcable per
a. dedicar-U un comentari, i més encara si hom recorda. la. perso ::.litat
científica. de Bosch Gimpera..
Sovint observem que els homes de
ciència. catalans tenen un prestigi
que no passa gaire de les nostres
fronteres; no és aquest el cas Bosch
Gimpera, que és reconegut en els
cercles científics de tot el món com
un dels arqueòlegs més eminents. Però la vàlua. de Bosch Gimpera. no
es limita. a. la. seva. tasca. fecunda.
d'home de ciència 1 les seves nombroses obres d'investigació. Cas tam.
bé no massa freqüent entre nosaltres
és que pa.ra.Relament a l'home de
ciència. hi ha. el mestre. Bosch universitari és tan eminent com Bosch
arqueòleg. L'Escola Catalana. d'Arqueologia, creada. per ell, ha. tingut
ressò unlve~. Recordem que també formà part del Comitè Interna- El representant cr~aPJnya a la e. de N., •nyor Madartaga, oonversa a nicional de Glonzel, que dictaminà. la. madament amb el delegat aovlèt lo, M. Lltvlnof, davant l'edlftlol de Jà
Societat d e Naolons
falsedat de les famoses troballes. A
<Foto Sànchez Català)
part que ha. estat un dels professors
de la. nostra. Universitat que més ac- ressades, amb les quals manté bona.
tió
dels
Dardanels
no afecta soJa..
tivament ha. lluitat per la seva. refor- amistat cordial, 1 els respectius punts
ment Rússia. i Turquia. 1 les potèñ·
ma 1 integració de la. cultura. cata- de vista respecta.
cies mediterrànies, sinó també rota
lana, al costat de Pompeu Fabra., Pi
Afegeix el senyor P ortes Gil. que els Estats que aproftten la navega1 Sunyer, Trias, Xirau 1 d'altres.
quan Mèxic entrà a. la. S. de N. ho bilitat del Danubi. Tots aquests E).
Creiem que, en normalitzar-se l'ac- féu per a. desenrotllar una. coRabo- tats haurien,
tant, de tenir
tual règim excepcional en què viu la. racló en benefici de la. pau mundial, també veu 1 votper
en les negociaclona
nostra Universitat, hom ha. de te- 1, per tant, no vol de cap manera. que
eventualment s'entaularan sobre
nir en compte el cas com l'exposat, que la seva. presència. a. Ginebra pu- aquesta qüestió.
que al nostre entendre és una veri- gui ésser interpretada. de qualsevutable injustícia, de no reposar al lla. altra. forma..
EL TEXT DE LA •WTA
càrrec de Rector Pere Bosch GimDEL GOVERN DEL RE tCH,
pera.
AUSTRIA SATISFETA DE LS
Berlfn, 20. - El text de la no~
R ESULTATS D'STRESSA.
Enmig de tot això, algun dia. callliurada pel Govern del Reich a tots
drà aclarir la. conducta de determiViena, 20. - En unes noves decla- els membres de la. S. de N. com a
nats professors, que han influït molt racions fetes pel ministre d'Afers protesta contra
la. resolucdó adoptae~ _aquest afer, malgrat la seva con- Estrangers d'Austria., 5enyor Berger- da. a Gmebra. el 17 d'abril diu aix1:
d.ICIÓ de catalans, perquè la seva ac- Wa.ldenegg, ha manifestat que el re- «El Govern alemany
ab
tltud repugna el més lleu sentiment sultat de la. COnferència. de Stresa. Governs que aprovaren contesta
la. resolució
de ~ompanyonia 1 de solidaritat pro- era molt satisfactori per a. Austria., presentada.
per
davant el
fessiOnal. Algun dia. s'aclarirà tot ja que el C<?munlcat publica t per les Consell de la. S. França
N. que no els
això amb la. deguda. extensió i ca- tres potències no dóna. lloc a cap reconeix el dret adeerigir-se
en jutdascú en recollirà la. part que'11 per- dubte que en breu serà concedida.
d'Alemanya. El Govern alemall1
toqui. ,Entretant, esperem ... Esperem a. Austria absoluta Igualtat de drets ges
veu en aquesta. resolució de la SO.
que ~ una manera o altra es resol- en el terreny militar.
cietat de Nacions una. nova tempta~ 1 estat de confusió de la. UniverEl ministre ha. afegit: «Molt aviat tiva. de fer objecte d'un tracte esSitat de Barcelona...
es concertarà a Roma el Pacte per pecial Alemanya. !, en conseqüència,
seguretat de l'Europa. central la rebutja resoltament. A més, el
v. aquela restablirà
automàticament la Govern alemany es reserva. el dret
sobirania militar d'Austria.»
a fer conèixer en breu la seva posf·
ció sobre cada. una. de les qüestions
perlades... Aquesta és una. Puixant
LA
QOESTIO
DELS
DARafectades per la. resolució de Ja Sdsíntesi 1 serà necessari tenir en
DANE LS I UN CO MENTA- cletat de Nacions.»
compte en el successiu totes les veRI DEL «TI MES>¡,
gades que classüica els cossos d'alondres, 20. - La. qüestió dels
cord amb les seves propietats 1 amb
SO N REFORÇADES LES
les seves reaccions. o en uno. parau- Dardanels, tal com fou plantejada
G UAR NI CIONS
FRAN CE•
la, de veure les coses de la química al COnsell de la S. de N. pel minisS ES DE LA FRO NTERA
tre ~'Afers Estrangers de Turquia.,
des cte dalt 1 en el seu <.onjunt¡>.
DEL RHIN.
Els quinze darrers anys han donat Tewf1k Ruchdi Aras, suscita. la. proParis, 20. - Es reben noticies que
a l'obra genial de Mendéleïeff la te~ta. del <<Times». Aquest peròdlc es- s'estan reforçant les guarnicions de
justificació teòrica que a. ell u man- cnu aquest mati que el Govern turc la. frontera del Rhin.
cà. Aquesta obra, és més que un co- manté en realitat el propè5it d'anulDos batallons d'un regiment de
ronament: és una. base per al nou lar l'acord sobre els Estrets dema- tiradors marroqufs han estat trameprogrés. Més per a assenyalar-ho cal nant-ho a.lxí pròximament amb l'ex- sos a Belfort. Un regiment d'infanconèixer al punt, certes nocionS fo- cusa dels projectes de rearmament teria de Mulhausen ha. estat trtlSnamentals sobre l'electró 1 sobre l'al- de Bulgària, Hongria i Austria..
lladat a Morvillars 1 a. Illfourt. a Jl.
re. Això serà per a. més endo.vant.
COnsidera el «Times» que no exisN:ol;altres pel moment, ens aper.::i- teix oop raó convincent perquè Ità- frontera franco-suïs;a on estan dedicats a. treballs de fortificació.
blm de què la ciència. e>nlemporània tendeix envers una. total carttmet!t:zació». Més que mal, «les xifres
governen el món», sl bé el ·•e:l Pitàgores ~ca;r;:a. no ho cre1t OR .

___________*___________
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A ITALIA

LA PAU ARMADA
D'EUROPA

Dimarts publicarem un interessant reportatge sobre
aquest tema, del nostre coHaborador JOSEP ESCUDER

EL COMUN ISME,
Focs
.
A XI NA
de BengaIaIdef~~~~:f· c2~g-K~~s1C:t1"~~3~

-.,._...;...; sertat, per tal d"unir-se als con:~
tes. Amb aquest motiu, a Cben!'-;.
província de Szechwan, ha estat pr
d"eA.ra que tot inclina a creure en clamada la llei marcial.
Tots els estrangers han bllgut
les possibilitats - ¡tant de bo fossin remotes! - d'un nou carnat- vacuar Szechwan per mitjl ~v!~
ge intercontinental, no està per Es la primera vegada en la . s. d·.~.
demés tenir una idea. d'allò que que s"ho. efectuat una evact:.ac!ó
val, intrfnsecament, un home, pres quest::~. manera.

EL PREU D'UN HOME
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___________*___________

po-l

Han estat reforçades les guarnicions
franceses de la frontera del Rhin

t~;ls ex-çombatents fo ren rebuts pel

~duce~, B. Mussolini, a l Pa :.uza

Ven UI&

<Foto U rbiss-Press)

d'una manera gen~rica. El càlcul
no abasta, no cal dir-ho, el valor
intellectual.
El doctor americd Pearl ha calculat que un ciutadd ( americà)
val, per terme mig, 30.000 dòlars,
uns 450.000 francs. Aquesta valoració comprèn des dels vint als
quaranta anys. En arribar a setanta, un americà 110 val més d~
400 dòlars. Ai:ci, Rockejeller, el
multimilionari, que s'apropa als
cent anvs. no deu cotitzar-se més
enllà de deu o dotu dòlars.
Us ht fixeu? Admetent que a
tots els països els homes mereiJ:ht
una valoració equivalent, els ciutadans més cars són aquells que
hom saèTi/ica més proj.usament en
aquesta monstruositat estúpida q!te
u diu guerra. ¿No podrien els e~
p ltost<n de tot arreu fer númer<n,

Shankh:\i, 20. •_• ~ls cercles ~~plO:
màtics dil·en que ha estat proc.~
da la llei marcial a Cheng-FU, prr dCcia de Szechwan. després d·~vc )a¡!·
sert.at un Cos d 'Exèrcit de ctuanr••~
chek per tal d"unlr-se als cornun~ii·e
Tots els estrangers han hads,ut>~o.'l>
vacuar Szechwan per mitjà 8\•

-* -

. z. g~-·
"'"-.v:zr.: tiJ!•
ll'
i comptar que jms
guerres, hom hi perd e; mers. 1 eJ·
gu! comp!e del capftcl zmmcrz
mcrçat en homes?
¿tïCJ
1
Ja que els factors n:~~-s. rt1,
o esptrituals r.o els du:c;l!> e!J
quan me:111S que co11:pt_i:1 a afrs!"·
dits f no .s•entossudeum a
nar-se tot dt'~truínt-nos.
J . M • PRJ.l'fCES
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