EL TEMPS. - A Catalunya el cel apareix cobert o galreb6 cobert per
lu comarauu d' Ur&ellet, Pallara, Dia de au... laualada, camp de lar•
raaona 1 riberes de l'Ebre; serè amb pocs núvols per Iu r iberes del Segre,
p la de Lleida, La Se&arra, Empordà I vall de Ribes. Pe r Iu a ltres comar·
aues aem icobert. Els vents, llevat a Its r iberes de l'Ebre, on són un xic
torts del NW., aeneralment són fluixos de direcció va r iable. Gruix de la
neu: Port Bonaia ua, 1.70 m . ; Envaiira, 1.80 m. I Nú ria, 25 centlmetrea.
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AQUINO HA PASSAT RES

ALS SET MESOS

l'ñlnmreportat~e
~e ~irval

Gil Robles, M. de Velasco i
El trasllat a Madrid
No és una camMelquiades Alvarez donaren,
del conseller Martí
panya po i ítica segons la nota oficiosa de la
Barrera
t
reunió, un ampli vot de con-

Els diaris de Pic Pon intertA través de la. natural r eserva dels interessats, 1 de la volguda vagueten derivar cap a la política la
tat de la nota facilitada als periodistes -dels quals Gil Robles fugi com
El conseller del Treball del darcampanya contra el propòsit de
rer Govern de la Generalitat de e~
l'alcalde gestor de Barcelona '.e
a ànim& en pena.- la conclusió a què sembla pot arribar-se després dc
ta.lunya, senyor Mart! Barrera, s'asignar els convenis de n~.zs
l'entrevista celebrada. ahir pels senyors Lerroux, Oil Robles, M. de V~
dreçà al Tribunal de Garanties per
concessio11s a la Companyia ''!:
Ahir s'acompliren set mesos de la tal que fos acordat el seu trasllat
JasCO i Melqulades Alvarez. és aquesta: «Aqui no ha passat res... »
Tramvies. Aquesta és la tònica
No és possible, naturalment, arribar encara a conclusions definitives tragèdia. Sirval, el periodista, queia a Madrid, a la Presó Model amb
qu< , tacten de donar a la qüJ?samb el cos foradat per set bales, al els seus companys de Govern, per
tió El Dia Gràtlco f La. Noche,
quant a. l'acord que es prengui entre les forces coaligades, que ~s cu- pati de la presó d'Oviedo. Fou una
trobar-se
ja
completament
restablert
l'un i l'altre propietat de Pic t
riós- es mouen, deliberen 1 actuen com si s'estigués tramitant una. crisi obscura co1'ardia co11tra ttn home de de la Intervenció quirúrgica que li
Pon.
de fet. S'han de celebrar altres reunions, s'ha de reflexionar, etc. Però a
fou practicada a la Clínica Fargas
Ahir féiem una llista dels
del carrer de Cosell de Cent, nubOres d'ara no ens queda gairebé cap dubte en el sentit que s'ha arribat
diaris barcelonins que censure11
mero 333. La. seva petició tou inl'actuació de Pic i Pon en
a una entesa entre els quatre prohoms. Aqui, doncs, no ha. passat res ...
formada favorablement 1 el nostre
aquest afer, coincidents amb
Un periodista. ll digué:
Sorpresa? Ni a ixi. Hem de recordar la posició excèptica i pessimista
estimat amic serà traslladat a ~
LA HUMANITAT, diari d'esEl senyor Lerroux arrr· -sembla.
que arribeu tard, senyor
amb què vam rebre la solució donada a la. darrera crisi, en contrast amb
dr!d d'un moment a l'altre.
querra. I bé: als diaris de toMelquíades.
Ahir el visitàrem 1 poguérem contes les tendències que ahir esl'alegria -que estimàrem injustificada- d'alguns coHegues republicans
El cap dels liberal-demòcrates somba a Madrid
versar amb ell entre visita. 1 visita.
mentàvem, entre els quals ht
d'aqui i de Madrid. S1 era explicable la joia momentània dels republicans
rigué 1 contestà:
Poguérem observar mentre esperàhavia La Vanguardia, podem
-Molt bé; ja veurem.
autèntics, que creie~ superat un greu escull en la vida del règim, l'experem torn per tal de poder-hi parlar
ajegtr-ht avui el monàrquic
Madrid, 27. - A les 9'10 del mati
Moments
quedaren reunits
que el seu equipatge estava ja enriència politica hav1a de recordar-los, segurament, determinats antecedents
d'ultradreta Diario de Barcearribà a. Madrid en l'exprés d'An- al despatx després
oficial del cap del Gollestit del tot. Al damunt de les cadalusia el cap del Govern, acomp~ vern els quatre
lona.
dels protagonistes més destacats d'aquella crisi. Igualment puerils, per
caps
politics.
dires i dels altres mobles de la. camSi Pic I Pon 1UJ disposa d'alnyat del sots-secretari de la Presiaixò mateix, ens han semblat les teories numèriques esgrimides aquests
bra on fou operat 1 on s'ha. res~
t r es elements polèmics q u e
dència,
senyor
Moreno
Calvo.
dies per tal de demostrar que un gabinet com l'actual podia subsistir al
blert, únicament h1 veiérem alguns
aquest, li augurem un fracàs
A l'estació l'esperaven els minisDesprés de la reunió ••
llibres 1 altres objectes que probaabsolut, f un ridícul.
Parlament àdhuc amb els vots contraris de les dretes cedistes, agràries 1
tres d'Estat, Governació 1 Marina;
blement
portarà.
a
la mà. durant el
el cap superior de Policia, govern~
monàrquiques, com s1 el problema plantejat fos d'ingènues xifres de bona
viatge.
Optimisme
dor civil, senyors Estadella, Benzo,
voluntat. I no. Dissortadament el problema és un altre, més profund 1
Ens digué l'amic Barrera que haMarti de Veses 1 altres personalitats.
via rebut l'avis d'estar preparat 1
més greu, 1 els factors que s'hi juguen i remouen tenen arrels més fondes
Madrid, 27. - A les 12'35 de la
El senyor Lerroux saludà a tots
que a.ixi ho havia fet per tal de
1 defenses més subtils. Aleshores, algú ens considerà pessimistes amb excordialment i digué als periodistes: tarda acabà la conferència. Sortiren
poder abandonar la cl!nlca a la. pri-Vinc molt satisfet de la meva junts els senyors Martinez de VelasHERRIOT PRONU N C IA UN
cés i fins derrotistes del moment d'eufòria. Teníem els nostres motius per
mera adverUncia.
.
excursió, 1 el que sent<> és hayer-la co 1 Melqutades Alvarez. El senyor
IMPORTANT DISCURS
a la reserva. Creiem que la realitat vindrà a donar-nos, molt aviat, la raó.
-No crec -afegi- que marxi
Lió, 27. - En un discurs pronunciat interromput; però és que avui, com Gil Robles sorti sol per la porta del
avui car vaig sollic!tar que el vtatge
Per damunt de la cosa superficial, de joc politic i de pugna de partits
per Herriot, referint-se a l'oferiment ja és sabut, és la data. fixada per a carrer d'Alcalà Galiano, 1 quan els
fos
fet
de
dia
i
m'ha.
estat
concedlt.
la meva conferència amb
senyors periodistes acudiren allà perquè els
1 fins de discrepàncies quant a posicions i gestions ministerials, h1 havia,
Què voleu? Tants mesos tancat d'Igualtat i seguretat que hom féu a Gil Robles, Mart!nez de els
Velasco 1 donés alguna. referència, el ce.p d'Acabans, durant 1 després de l'última. crisi, 1 seguelX existint avui, 1 subsisLLUIS DE SIRVAL
m 'he tornat un xic romàntic i tinc Alemanya el desembre del 1932, ha Melquíades Alva.rez. D'això
no puc ció Popular havia. ja desaparegut en
ganes de veure arbres, flors 1 el cel dit: eCreiem encara 1 esperem sem- dir-ne res més per ara.
tl.rè. demà. i cada dla un fet fonamental, a. l'entranya mateixa del probleel seu cotxe.
pre
que
serà
possible
renovar
els
llama: el de la. revisió constitucional. Les dretes, 1 el centre, estan aferrades bé, inerme davant la barbàrie que 1 en una extensió major a la que l'he ços trencats. Nosaltres treballarem
Els informadors preguntaren als
El senyor Lerroux pujà. al seu
comprava,
al
preu
de
la
vida
d'un
pogut
admirar
fa una llarga. tem- en aquesta obra fins el darrer mo- cotxe oficial, acompanyat del minis- senyors Melquiades Alvarez 1 Josep
al propòsit - i ja. sabem quins ecos de simpatia troba en altes magistraperiodista, el silenci sobre sinistres porada.
ment; però no volem cap aventura tre d'Estat, 1 es dirigí al seu domi- Martinez de Velasco detalls de l'ent ures!- de revisar la Constitució. I les úniques Corts que poden acordar esteles de sang.
Parlàrem de politica 1 es mostrà per al nostre pais.»
cili, on romangué f~ a tres quarts trevista, però contestaren que el seaquesta revisió són les actuals. ¿Com van les dretes, doncs, a provocar la
Vaig conèixer-lo, anys ha, a Ma- molt optimista 1 mostrà gran des1g
d'onze. A aquesta hora. sorti en di- nyor Lerroux els donaria. la referènseva dissolució, 1 afrontar unes eleccions que saben que no seran per a drid. Era un excellent escriptor, un d'estar ben avtat amb els seus comcla 1 no podien fer cap manifest~r
QUE DONA LLOC A INC I• recció a la. Presidència..
cl6.
DENTS
elles, ni de bon tros, les de novembre del 1933? ¿Com van a. abandonar honte del nostre temps, un esperit
torturat per l'ambici6 de tots els hcNo obstant els repòrters els feren
Lió, 27. - Aquesta tarda, durant
el port segur per a. córrer l'aventura, que les espanta, d'un temporal ritzons que apunten en l'angúnia
notar que tenien rostre rialler.
Arriben
Martínez
de
Veel
discurs
pronunciat
pel
senyor
Herdesfet?
del món modern. Es llançava darre- s i - digué el cap agrari-. Hem
riot, s'han produït incidents, que
No ens enganyem. A aquesta possibilitat de revisió constitucional, ra les idees amb la passió de totes
arribat a un complet acord, com no
han estat provocats pels comunistes.
lasco
G
il
Robles,
i
Melles
sinceritats.
Estimava
el
nou
rèpodia ésser d'altra manera.
que les Corts actuals ofereixen com a. gairebé segura, les dretes -mesAquests havien acordat rebre hostilgim - lluitador de sempre pel seu
-En tot? -lns!sti el periodista.
ment l'alcalde 1 ministre lionès, la
tresses, en defin1tiva, de la situació politica d'aquest moment- ho sacri- adveniment - pel que el nou règim
-Per als detalls d'execució s'ha
qual cosa han fet en començar a. parquíades Alvarez
ficaran tot. Tot. Clar que saben que no tenen enfront, dintre l'àrea go- podia significar de transformació en
donat un vot ampli de confiança al
lar el senyor Herr!ot sobre la mesuvernamental, cap adversari disposat a plantar cara. Clar que no ignoren l'estructura mera! i social del pafs.
ra presa pel Govern francès ampliant
Madrid, 27.
Poc després d'arri· cap del Govern.
Donà la joventut, i el 1nillor del seu
el servei mUltar a. dos. Herriot ba bar el senyor - Lerroux
que a les altures del Poder hi ha avui una força politlca el mal de la esperit,
.seu desa la dura tasca diària del
dit als revoltats que ell havia estat patx oficial, acudi a la al
Presidència
qual no vol soroll, 1 que els seran donades -mentre l'exigència. no devin· periodisme republicà. Les pàgines del
La referència del serebut amb tots els honors per les del Consell el ce.p de la Ceda.
Aquest
gu1 escàndol massa considerable- tota mena. de facilitats. Però si el fa- periòdic consumien, cada matt, una
autoritats soviètiques a Moscou, però no entrà. per la porta principal,
sinó
això no ha apaivagat els ànims dels per la que dóna al carrer d 'Alcalà
mós article de «El Debate» era exactament. tot això, que Oil Robles va mica de la vida de Sirval. El públic
nyor Lerroux ••• Es
no sap ni sabrà quina cosa és aquescomunistes de Lió, els quals han se- Galiano.
perdre de vista en un moment - que ja. ha passat - d'ofuscació!
Els
periodistes
havien
munta, de donar-li cada matí una mica
lrn1t xiulant-lo, fins que el President
tat allà una guàrdia en previsió d'~
Ahir mateix, hores abans de la reunió, el diari de la Companyia de de la pròpia joventut al diari, quan
ae l'acte ha decidit susprendre'l.
plantejarà la crisi entre
Jesús publicava. un editorial que expressava exactament la tàctica ade- el periodisme devé ferOOT i vici, tot
Es la primera vegada que al senyor questa estratagema del senyor GU
Robles,
però
no
obtingueren
del
cap
a
l'hora,
en
la
vida
d'un
home.
Herriot
li
passa
això
en la seva ciuquada, tradicional en els seus inventors, a. desgrat d'algun cop de gènit
I' 1 i el 6 de maig ?
d'Acció Popular la més núnima inEl veia moltes tardes, a la llum
tat nadiua.
del «lider» visible. Res d'Intemperàncies ni de gestos tallants. A!x1 no es esmerilada del saló de sessions del
dicació sobre la conferència que anava
a.
celebrar
amb el .senyor Lerroux
va enlloc. S'ha vist que h1 ha una. opinió republicana que reacciona amb Congrés, durant les Constituents,
Madrid, 27. - Un cop acabada la
i els senyors Martinez de Velasco 1 reunió dels quatre caps politics, el
massa. vita.lltat. No. La. tàctica és una altra, cautelosa, suau, subtil, a mit- atnb el seu aire agitanat i els seus
Alva.rez.
ulls febrils, quan clavava amb l'agusenyor
Lerroux rebé els periodistes
ja veu. El següent fragment de l'editorial de «El Debate» n'és un spècimcn lla de la ploma paraules i gestos,
La vista de la causa contra El cap dels agraris arribà a la 1 els llegi
la següent referèno!a:
definitiu, pel to, per les maneres insinuants, per la queixa suau i afec- veus i homes sobre les seves ql.UlrtiPresidència a les onze 1 passà segui«Els caps dels quatre grups pollel
capità
Rojas
dament al despatx del cap del Go- tics Integrants de la. que fou majolles de periodista. Havíem discutit
t uosa:
Càdiz, 27, - El dia. 13 de ma.lg vern. Acoll1 amablement els perio- ria parlamentària, han examinat de«Pedimos en esta ocasión, -deia, ahir, el diari de la. C. de J .- como moltes vegades, quan e! projecte
d'Estatut d'autonomia trasbalsava la
començarà la vista de la causa con- distes, però els digué que no podia tingudament 1 màxima cordialitat
siempre, correspondencia. y sinceridad. Correspondencia. de conducta por vida política espanyola.
Ell vela la
tra el capità senyor Rojas pels suc- :ter-los de moment cap manifestació. els distints aspectes que ofereix l'acparte del partido que ha venido predominando en el Gobierno para otros seva Espanya. Jo també, però veia
cessos de Casas Viejas. Estat citats
A un quart de dotze aoudi a la tual moment politlc.
com a. testimonis els senyors Aza.ña. Pres!dèneia el senyor Melquíades Ala
més
el
meu
país
català.
Al
calm'
En tots els punts fonamentals els
que le han apoyado y ie han venido prestando su confianza de manera
i Casares Quiroga..
la discussió, un dia es produt envarez.
reunits han arribat a un complet
tan notoria y tan leal que nadie la discute, y de la que el propio señor de
tre Msaltres dos un viu incident
acord
1 quant als extrems secundaLerroux ha dado solemnes testimonios en el Parlamento y ante el pals. personal, que ens tingué allunyats
MA RTI BARR ERA
riS s'encarregà la .seva solució, en el
Quien el 6 de nJviembre prometió de prop!o impulso tanto, no puede ahore. un temps. Més tard, en la coinciterminl més breu possible, al president del Consell de ministres.»
considerar como exagerada una distrlbución equitativa de los puestos del dència de la publicació de dos Uf- panys de Govern per a canviar imbres
un
d'ell
i un meu - vam pressions amb ells 1 assabentar-se
Després de lliurar aquesta nota, el
Oob!erno. Qulen tantas veces ha reconocido y proclamado la honradez escriure, en la respectiva dedicatò- de les darreres noticies.
senyor Lerroux conversà amb els pepolltica y le lealtad de las derechas para con él, no puede menos de co- ria: cA desgrat de tot ...lll, i una
Del procés no en volgué n1 parlar,
riodistes, 1 els Informadors ll prerresponder ahora en la mJsma moneda. Sinceridad, en !In, para. ver las abraç~ donà li a la diferèncúz i ens digué únicament: «El Tribunal
guntaren sl en el vot de confiança
cosas como son 1 dec!d!rse de una vez, con tiempo y oportunldad, en la a l'mcident. No sé qui tenia raó. de Garanties té la paraula. Que ens
Havem llegit que dies enrera es reuniren a Barcelona els dele- que 11 havien atorgat els caps de les
Potser la teníem tots dos. Avui que jutgi d'acord amb la seva consc!èn- gats de l'Esquerra Nacional,
que era el nucZt catalct dels adherits minories h1 anava inclosa també la
reun16n de hoy, por la única solución que dictan las normas parlamenta- elZ
1UJ hi és, i que va morir esclatat ciu
resolució del problema referent a la
a
la
clzquierda
Republicana~
espanyola, t els del Partit Republicd presentació a les Corts de l'actual
rias, el hecho de la revolución y los derechos de la Patr!a.»
~r la tragèdia que havia 2;1ressenp~ si no teniem ocasió de veure'l
Radical-Socialista
Catalct,
que
era
el
nuczt
dels
amics
polttics
de
Govern.
tit, ¿per fuè no donar a Strval la abans de marxar ens acomiadàrem
-Jo no puc contestar aquesta pre.
'!%~ de to • ~ueUa gran raó stmbò- d'ell amb una forta abraçada tot Marcel-li Domingo. En la reunió va acordar-se de fondre's en un
!tea del seu pobre .cadàver amCI(Jat encarregant-li que saludés de la sol partit, denominat Partit Repubztcd d'Esquerra, t va ésser de- gunta- digué el senyor Lerroux S?ta 'lfnes tustes, dtes f nits, f ma- nostra part els companys de Goperquè hem convingut no donar resignat un Consell.
Aqui no ha passat res...
tms 1 capvespres d'aquella tardor
ferències ampliatòries de la nota. ofidel 1934, al pati de la presó d'Oviedo? vern.
No ens proposem de comentar aquesta fusió de partits en si ciosa.
Ahir s'acompliren set mesos, ja.
No semblava que s'acomiadava. mateixa, ni de prejutjar les orientacions o les tasques del nou parUn altre periodista al:ludi les deello se resuelva, el jefe de la C.E.D.A. Era un home de bé, un bon perio- per anar a, la presó, talment hau· tit. Volem només aprofitar aquesta avinentesa per a defensar de claracions que e.hir féu a Sevilla incree que no puede abordarse ningUn dista, un gran patriota. Volgué des- ~a. dit algu que hagués presenciat
tervingudes per la censura, 1 eÓ les
entranyar el secret d'aquella tragè- 1 es~ena que anava a ter un viatgP. nou ez principi que, a Catalunya, tots els partits que hi hagí, vells quals digué que el suCCés politic es
otro asunto.
o novells, han d'ésser nacionalment catalans.
Interrogada la citada personalidad dia de la República. En l'últim re- deSitjat des de molt temps.
produïria després de 1'1 de malg 1
sobre la or!entación que, en cuanto portc.tge, consumi la joventut que li
Creiem que aquest és el cardcter deZ Partit Republicd d'Es- abans del 6 de dit mes.
a la politica de la reg!ón autónoma quedava, de tota la que havia anat ------~---*----------- querra. Ho indica el seu propí nom, t ho indica també l'historiaL
El senyor Lerroux contestà:
donant
cada
dia,
en
la
tasca
dura
i
seguirà. el Sr. Gil Robles, nos dijo:
-Qualsevol informador que ~
catalanista d'alguns dels seus directius, antics i estimats amics
-Una vez resuelto el pleito poli- desagraïda del periodisme, passió i
gués posat en els meus llavis aquesnostres.
tico, entonces el jefe de la C.E.D.A. mort de Sirval. A la punta de la seta manifestació, no hauria. estat rec..
cree no puede abordarse ningUn otro va ploma hi havia una sensibilitat
tl!icat per ml, car és evident que
•
asunto. Pos!ción que estarà. en un en carn viva. El dia que la. ploma,
abans
del primer de maig no es pot
El moviment catald ha arribat, amb tot i les seves deficiències,
toclo de acuerdo con el rumbo que esgarrifada d'horror, pogué converproduir ce.p succés politlc. Podeu esa
un
punt
de
nacionalització
que
s'oposa
a
l'estructura
provincial,
tir-se
en
punyal,
aqueU
dia ALGO
se imprima a la. politica nacional Y
tar tranquils, puix que fins després
Visites t ddhuc a l'estructura regional, dels partits autonomistes damunt d'aquesta
con referenc!a a formar parte en los buscà, en la. covarda impunitat de
data no hauran de trebaorganismos de Ja reg!ón autónoma, la subversió de tot, el cor i el cerla
nostra
terra.
llar.
Madrid, 27. - Durant el dia d'avui
el señor GU Robles serà inflexible èn veil de Sirval. Set trets de pistola,
El cap del Govern abandonà la
Hi pot haver, t de vegades ht ha d'haver, relacions i enteses !
su criterio de no formar parte, ni com set espases, taladraren la carn han visitat el President 1 consellers
Presidència per a marxa.r al banquet
Abans d'ahir sostingué una colaborar en nln~o de aquellos,
si 11WTe1w del periodista. Sobre les de la Generalitat, els senyors Gómez aliances amb els partits afins de l'Espanya castellana, de Galfcta t que el President de les Corts oferia •
sus componentes figura alg(m blanques quartilles de Sirva.l, el gran Hidalgo, Miquel Montserrat, repre- deZ País Basc. Però els nostres partits, els partits verament nos- al Cos diplomàtic.
conferència telefònica amb el entre
elemento representativo de los parti- reportatge començà, aquella tarda sentant de la
Cooperativa de Calçat tres, verament catalans, han .de tenir plena personalitat i plena
politlcos que, directa o mdirec- d'Oviedo, amb tinta vermella i ca.Governador interí per a trac- dos
de Lluchmajor (Mallorca); Pelagi independtncia d'actuació t de direcció.
tamente, tomaron parte en los su- lenta de les seves venes ...
1
Martínez de Velasco,
Quan, Z'anv 1883, Valentí AlmiralL i els seus amics (entre els
cesos revolucionar!os de octubre.
Sala. Jull Figueras, Sebastià Camtar dc les Gestores
Avui,
que
Lluís
de
Sirval
ha
deQueda, claro està, otrO-•'aspecto !nun símbol, des del silenci de prubf, Pérez de Rozas i senyora, quals recordem Baldomer Tona t Xiberta i Emili Guanyavents)
concreta
Municipals
teresante, que es el relativo al de- vingut
la dura tasca diària, a la taula. de Francesc Pla, Ojier Pretlciell!, Da- signaren un document on declaraven que mat més no formarien
creto recientemente publicado sobre redacció,
amb
l'amargura
de
moltes
part
de
cap
partit
potttic
dirigit
de
Madrid
estant,
s'anticipaven
«La Vanguardialll d'ahir publicava restitución a la General!dad de alMadrid, 27. - Aquesta tarda els
que foren t amb l'esperança vid Albert!, Sebastià Camprubt Ro- de molts anys a la maduresa de la verttable polftica catalana.
la següent interessant informació, gunos de los serv!c!os que, a conse- hores
peri.xilstes parlaren uns mamen ts
ca, carreras, Jostas Albert!, repred'altres
hores
que
vindran,
voldriem
d'evident interès en ordre a. les ne- cuencia de aquellos sucesos, tuvo ne- que arribés a ell, allà on sigui, allà sentant dels elements d'esquerra de Aquesta maduresa no va aconseguir-se dins el camp deL repubUca- amb el senyor Martinez de Velasco
gociacions que Pic 1 Pon es porta cesidad el Estado de encargarse de on sigut, la conjura nostra:
a l'objecte d'adquirir a.lgunes dades
Vilafranca del Penedès; Marial i A- ntsrne, fins a l'any 1910, en el qual va ésser fundada la Untó Fe- ampUatòries
ellos. En esta cuest!ón el Sr. Gil Roentre mans:
a la. reunió que al maU
deral Nacionalista RepUblicana per la fusió -no massa reeixida en
-Ens recordem de tu, oa.marada/ lard Prats.
CAl tener conoc!miento de una con- bles se atendrà. en un toclo a la ley
havien celebrat els quatre caps pola pràctica- del Centre Nacionalista Republfcd, els federals de Va- lítics a la Presidència.
lerencia. telefònica sostenido ayer en- de 2 de enero del corriente año, opo·
J. M.• M.
tre el jefe de la c. E. D. A., señor Gil niéndose por consiguiente a todo
------~----*------------ llès f Ribot i els elements de la Unió Republicana que havien entrat
Els Informadors preguntaren al
Robles, i el governador general de cuanto roce siquiera los preceptos de
dintre el moviment de la Solidaritat.
cap dels agraris sobre l'extensió del
Catalufia, Sr. P!ch y Pon, un redac- aquella. Para la C.E.D.A. es cuestión
Des d'aleshores, eL republicanisme catald, en els seU.! sectors vot de confiança 1 els acords presos.
tor de «La Vanguardialt se entre- cerrada el cumpllmiento estricto de
El senyor Mart!nez de Velasco diinfluents í nombrosos, ha acceptat el principi de la nacionalització gué
Vistó con el pr!mero, para conocer el la ley de 2 de enero; toclo aquello
que el problema. politic es planELS COliUXI 'TES AVA.'\- de la nostra politlca. Caiguda la Unió Federal Nacionalista Repualcance de la conversación, y los te- que se separe de la m!sma, lo consitejaria entre 1'1 i el 6 de maig pròmas que en ella se habian aborda.do. dera insostenible; por ello, s! llega
CD<
blicana, van ésser creats successivament el Bloc Republicd Auto- xim. 1 no féu cap més observació soNo neg6 el Sr. Gil Robles que ha- a produelrse la cr!sls, cosa que paHong-Kong, 27.- Les tropes comu- nomista i el Partit Republícd Catald, tots dos amb el cartlcter t bre aquest assumpte.
lbia hablado con el alcalde de Barce- rece inevitable, el problema de la reUn periodista lnslsti:
l'estructura d'agrupaments pròpiament catalans.
ona, pero no conseguimos obtener g!ón autónoma serà. tratado amplla-Ara bé: el vot de confiança
ringuna declarac¡ón sobre los asun- mente por parte dei Gobierno, si es
Davant 1 avanç roig, els estrangers
•
•
¿abasta també la distribució de carosf. tratados en dlcha conferencia te- que la C.ED.A. entra en él, o si no,
Ahir, a la tarda. sorti de la. Pre!ó es refugien a Indóxina.
le ODlca.
Que ningú, dins o tora de Catalunya, no es pensi que una tal teres?
en el Parlamento, de aquellas mo-De carteres? D'això no n'hem
bl Atlte esa negativa del Sr. Gil Ro- düicac!ones que se estimen necesa- CellUlar, després d'haver-li estat conCUA.'<G KAI ·EK xo E TA tendtncfa slgntGca recfosió, nt exclusivisme, ni desafecte als altres parlat.
es, nos pusimos al habla con una rias, para no !r màs lejos de lo que cedit el règim de pr~ atmuada,
MAL\LT C0:\1 DEIE.'IJ
TerLirn la convicció profunda que l'organització autènticament ca:
-¿I l'acord sobre els prob1emes
destacada personalidad de su part!do, se establece en dícha. ley.
l'alcalde popular de Vilanom i La.
que cuent.a. con la co1úianza del jefe
Hankeu, 27. - Les ~utontats X!ne- ttzlana dels nostres partits, no solament ~s compatible amb totes que h1 ha plantejats, penes de mort,
Esto por lo que se rctiere a cata- GeltrU, sen~or Escofet, el qual havia
PopUlista, y que conocc su pensa- luña. En cuanto a politica en gene- estat empresonat. pruner al "'alltell ses ,desmenten les noll~u::s CU'cu!ades les accions de major radL territorial que puguin esdevenir c ve- etcètera?
-En això és en el que estem
llltento en el aspecto polltlco, la cual ral, nos dijo el correligionario del cUruguay• i després a la Model, a. a 1estranger arran d una suposada rt!ents o n.ecessaries, ans encara facilita aquestes accions i els 011
dóna
d'acord en principi, i no em pregunnas rnanHestó que el Sr. GU Robles señor Gil Robles que su postura no conseqüència de:S rets d'octubre.
malal~a del matíscal Chan K~1 sek.
fué requerido te!efónicament.e por el ha Yariado ni variarà en la reun1óa
No cal dir com ens satisfà el tras- AfegeJ.Xen que aquest no sofrelX més vfabtlttat t eticdcta .. No. ht pot haver 1a a Catalunya res tort, ni res teu més perquè tot està reflectit en
&eñor Pich y Pon, al objeto de prec de los cuatro que se celebrarà. ma- nat del nostre amic al seu domicill, que una lleugera lndlsposicló, de la durador, que no esttgut protundanumt impregnat del sentit catala- la nota oficiosa que s'hn facilitat.
gula.sntarle sl para la constltución de ñana. El je!e de la C.ED.A. conside- tot esperant que ben artat pugui estar qual estarà restablert completament. nesc. Pe: a aportar a Les /i1lalitats comunes una puixança posUiva,
•·-~omlsioncs &estoras de los ayun- ra necesario que la fucna polittca en llibertat.
molt en breu.
els parttts catalans -de dreta, de centre o d'esquerra- han d'es~entos catalanes, que se proyec- que representa se refieje en el Gotar avut ~tructurats. com a organismes complets, no pas com a
' podia contar con sus amlgos.
bierno, no ya solamentc cuantitatlrodatges d una màquma de conjunt.
ctEte fué el origen de la conversa- vamente, SlOO cualltativamente y
vu, Y el Sr. Gil Robles, consecuen- puede asegurarse que si el scñor LeLa màxima fidelitat al principi catalanesc ens donard a tots
~ con la linca dc conducta que se rroux se declde, cosa que se supone
la mdxima torça possible. I amb aquesta torça pròpia Podrem
ba trazado, !e contestó que estima- inverOsim!l, a 1r al Parlamento y a
assegurar la nostra llibertat autonòmica i podrem contribuir amb
habqlue. a su jutclo, era prematuro presentar, como se dice, un prograar dc asuntos de esta indole s1n ma en el que se recojan las aspiraels. partits afins de tora de Catalunya, a la consecució d'dquells
tsJlera.r Mtes a conocer el desenvolVi- clones de las derechas, ni aún asf el
ob,ectius que 8'estenen més enlld dels lfmtU de la terra nostra
lll.lento que m a tener el problema partldo PopUl:lr Agrario darà su conJ)olJUco que hay planteado. Interin fianza al Gob!erno a
A . ROVIRA I VIRGIU

fiança al President del Consell

El «problema polític» es plantejaria, segons
sembla, després del dia primer de maig

LA PAU D'EUROPA

I
I

I

I

Els partits a Catalunya

LI e gi u cada dia

LA

HUMANITAT

El senyor Pic
i el senyor Gil

El CAP DE LA «GEDA» OPINA SOBRE LES COSES DE
CATAlUNYA

• •

___________*____________

A XINA

l 'AlCALDE POPULAR DE VIlANOVA I lA GELTRUJ EN
PRESQ ATENUADA I~ ::Jtte;nat~ist J:~a:~~

•

AQUEST NUMEROHA ESTAT
VISAT PER CE
RA

(Passa a la pàgina 7)

a humanitat
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~ AGR~CULTURA

COMERÇ

Sol r
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66

84
10
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65
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tA
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b~
<IQ

10
6G

QUIIOiò

.a.

.....

u"

1:tll

12D

lW
o1
64
lO
115
411

0\J •

68
68

.b4

4t
~

b2

MONGETES.

(Corrent) ......
l dem ¡selecta¡
Jllltranaaree ...............
..aJiorca ....................
Prat _.......................
VtJènela ....................

100..
11d
"'
""

M.........

~~~

M.arrtlC

Liquld Canvi Rendi.Per cup6 dia lli ment
~tes
Abril Net

16
18

DEUTES DE L' ESTAT

111 fi(.
de 1v litres
18

a~
S9
41 · l

I

Amortitzable 5 / • E / 1920 <Vent. 15 maig)
descompte 21'40 •¡ . ... .. . ......... -· .. .
Amortitzable 5 •¡. E l 1927 (Vent. 15 maig)
descompte 21'40 •¡. . . ... ... ... ... ... ...
Amortitzable 5 •¡. E l 1928 (Vent. 15 m aig)
descompte 21'40 •¡.. .................. .. .
Obligacions Tresor 4 lJ./ 2 •¡. <Vent. 18 1 27
maig) descompte 1'40 •¡• ............ ...

(0

••

4.0

.W
48

4~ tL

J:ave¡¡ Anaatusta .........
ll:lam ll:ureme.dura ... _
.lat!m Mallorca ............
f 'avons Andalusia ......
ldem Bxtremndura .....
veces Andalusia .........
ldew cstraugeJea
(!;¡·s

411

40 61i

1

~:;1

~8

'46

42

42 6\¡
42 6\¡

46

44

et

115

n.~
Y~

lUI.I 15

100

I I

PALLA I AL'FALS

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

ti
!ó

I

PoJia d'!lrgell ............
~ !)l
ldCID curta .....
f>\.
Preus 'Gtl pte. els 4{) Q.U1.1.011

h........

C IGRONS

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

GARRO"FES

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

··············-···
•• • • --.• ·- -· ··~·
.................... .

)rt~a:lca.:na

- .... .... ......... .
Pa!OUS _, , ... ,,. ,, .... . , ..., , .
~ u c ••••••••••••••• ••••••••••

Preus en ptes els 100

~UIIOE.

(.;ru;Lello, negra ...........
...a•
Elvtssn ......................
28
Mallorca ....... .............
.;Jl !li.
MaLalera. negra .........
.o1 o.
t~a ..........................
ll4l
Vt.naroc, uoar,a ............
toa
f.>reu¡¡ ec rut e ela 42 o uuoa

(.03

95'-

4.13

95'-

us

102. 11)

...33

104'-

4.8a

92.25
102'102'93.50
81).50
95'-

6.111
5.54
5.71
4.'17
6.32
5.32

95'68.50
60'25
85'aG'-

us
4.80
5.46
6.92

AC.C IO'NS
Catalana Gas 6 •¡. pref. ser. F. cupó -40 ... 14.887 lM':A.àland, cupó 20 .................. ...... . .. ·- 17.368
lW~illpines (interessos) cupó 68 ... ... •.• ... ... 34.737
Revisem curosament les amortitzacions

'l.Sll

Aigües Barcelona 6 'I• sèrie c .... ... ........ .
Enllumenat Poblnclons 5 ·¡. H .... ........ .
Asland 6 ·;~ E / 1930 ...... ...... -· ..... .
.Bons Catalana Gas 6 •¡. ... . .. ... ... .. .
Bons Espanya Industrial 6 'I• ........ .
Euergia 't!!lèctrica Catalunya 5 •¡. 1913
F. C. Catalllll.Y& 6 'I• ........... .. , .. .
F. C. Sarri.A 6 •¡ • ... . .. . .. ..... , ..... .. .
Hullera Espanyola 6 •¡• ... ......... ......
Pon de Sevilla 6 •;. D . E. 1 F . ... ..... .
Tramvies Ca. General 4 •;. ... ' " ..... .
lt
B. E. i O . 4 '/• ...... ... · - ·lt
Barcelona 6 •¡. 1925 ...... ... ..... .
:t
Barcelona 6 •¡. 1930 . .. •.. - · ~· ~-

48

45
45
48
42
42

97'50

OBL I GACIO NS

4/
4/

(.IBIS ............ .,.......

ldem estrangers .. ..... ..
Out&es .......................
l'esol• .estran¡¡arw '""" '
ldem pals ................ ..
Llentilles Aadnlusla ...
ldem Salamanca
IAUaiS l .•
AJU!ls li.• ..................

ADdalWila ..................

I

2.8

- J tiUNOSES

~...............__....

1t

I

jMm esc

ldi!Dl Calall>lU' - ..... '"

.
.

I

CIVada Extremadura ...
ldlllll Manen a .... ........
Plata. .di6pon ~..
lat:w 1.1818 ................ ..
Or<1i, u raeli ............_.
ltl!caloln. Andalusia ....

5I.

DONES DE cttTAL:UNYA no deixeu de comprar el n úmero d e
present setmana. Conté el se¡Uent sumari: P ortada de das rna¡nffics figurins a color. - 1.r S aló de la Moda. celebrat al Palau
número 1 del Parc de Montjuïc; se U ha atorgat a aquesta r evista
el G ran Pr. ni d 'honor i meda1la d 'or. - Cielosia , per Joan Sidera. - Nova Guerra? ... Nous Herois? ..., reportatge illus trat, per
Maria del C. Nicolau. - Clixés d 'ara. - Tibidabo, - Evocació, per
M. d el C. N. - Del Campionat d e Catalunya d'Hoquei. - El turisme i la Dona, per D. Inwetagoyena . - Un pobr e estudian t, per
Francel:iC Mas-Abril. - Notes de redacció. - Marina de Castarlenas, en les seves «Horas azoles., 'Resignació, per Mar1.0a de Càstar lenas. - J ardineria Casolana, pO'r Miosot!S. - Rlemembran•:a, per
Montserrat del Noya. - J ocs Florals de Lleid a . - Captal'd d e pla tja, per Clavell Roig. - Lliçons de Gramàtica Catalana. - Not.es
de viatge, p er Maya R. - XI Aplec Llevantf de la S a rdana . Consultori Femení, Modes, Bellesa. - Dos cupons per prendre pa rt
al nos..'Te concUl's d'adi.vlnacló. - LI. Primera lliçó. __. Entre nos·
altres (preguntes 1 respostes) . -En qué pensem? .. ., per Joan Viladoms Raventós . - Un llibre per a lnfants, critica d 'un llibre, per
M. de Noya. - Del meu dietart, per Eisa Bemhard. - Record, per
Pep Angles. - 26 figurins de bellíSsims i elegants vest its de primavera i estiu ¡¡e facillssima confecció. - Quatre pàgines de dibul.xos
per a labors i broda ts. - Q uatre pàgines de la noveBa «'''emptacló
de rona». - I setze pàgines de la novella «Sirena», per Carolina
Invernizio (SQPlement).
LA DONA CATALAN A és la revista de modes i la llar que no
ha de mancar a cap casa . La primera 1 única escrita en català.
Compreu-lat
]~>,

Preo"Iquldaque nego[iem els topons veD[In!ellt 1er temaig del f9]~

29

1

O,,_¡, MORESC I CIVADES

'"

Bell-llOC O. . .... ..........
F loret ........................
OriWJ& _ ............ _ .. ,..
Setec~>a ......... ,............
Treu cat .. .. ....... ..... .....
Farina d'arròs ............

~•

21
20

I 11~ Hfil l

:.<.

ARROSSOS

~asteua

a .....................

Núm 4 . .... ..... ..... :t.... 1
1 reus en 1 .es ela 60 QUIIoa.

:il.

.t<NWJ 6.11 ~~~ ets l.UO QU.Ua.

.somoa

1g :x.
28
'11

Menuts prims , ........,..
Seaonet .....................
:)egO .........................
Preus en rals la Quartera

BLATS

Arago ........................
Cll>iLt:lla .....................
Eatn:ntadura (corrent) .
' 1dem
( cruu.:er¡
-.1anuüa , ... -..............
l<a\'alra ............ .-..... .
Peucdes ................... ..
uraeu ..................... ,..

I 20
2S 5\. 1
51.

Se¡ones . .... ... ... .. .... .. •.
Terceres .....................
~uartea .....................
Num

erra G.ns

Rambla dels Fstudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

DESPULLES

:185(,
LS 6!.
~

<Sl!
•U llu,

a3 t.v

6.236
5.2D3
7.143
7.068

7.283
5.6'19
6.364
6.321
7.125
5.3.28
8.225

8.225
6.293
6.291

de 16 40
3 O d s. Amb
_.. .,.tnessuplement
noveHa ··-·..
ef s.

rletalleu aquest cupó i trameteu-lo, -··ui maleix,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda 14 d'Abr~, 41'8

6~

Cupó especial per a

6.7~

trametent pet l(gt.r pottaL-seoellsJ pe.ssetea ........ ou~ • . -. .. .
'LeS sub'scripclOIUI a !!Sartelona es cobl'en. 61 es desltJa. per
mesos. a rao de UJO Pflileta mes. - Amb a:ugment set.manal
Cie 16 Pkw.e& .ae ruw.eUa, l fO Peasetel! FOnl de .liart:elOD&.;
Any, H 'U\J opessez;es; l:iemelru'e, 7 'b0; 'l'rlmes~e. 4 '00. - Amb su:P!ement àe ~6 1¡)-IDa de JlDVel-la, tiUI'tlleD'ta 1 '.25 -pessetes tl'l·
mestre.

:A l'any
Per cada tltol de 500 -pessetes nominals o tracció .10 ce.ntnns
'Per ea.d& Resguard. .mtnlmlll'tl ... ••• ••• ••• . ..
2 pessetes

( a.nbta cuirossada

APAR ELLS
FOTIOGRAFICS

16 cèntims
2 pesseta,

PRIS'MATICS - BINOCLES - CJNEMES

Caixes de 11oguer

~EL~ I CUL ES · PA THE BABY
f'ON.O GRAFS DE TO rES MENES

¡¡er a guard8.1 valors, documents, j oieS 1 a ltres objectes ct.e valor
Compartiments des ~ 22 pessetes ano: .s

I

.BEL'LO:rGES · OBJt:CTES DE .,LATA

Campta-"Venda i administradó de finques

JO IE S- B RJ L-l ANTS
TOT òe VERITABLE OCAS10
COMPRA,
VENDA i CAT\IVI
..

-

Extra.,

CASA BAGUES

MERCAT D'OCAS1IO S

MERCAT D'OLIS

fCORTS CAifALANES,

1Telèton

ON~

~tacl6

C olor groc. de p rimera, Al'ag6, blanc, 130.
Preus per 100 quuos.
Baixa. acwesa. 135 ¡ptes. els 100 quilos estació l3arcelona.
OUS DE UINOSA
Cru <sense envàs). a 150.
CUit a ' 160.
'
Incolor, 176.
Preus pe.r 1100 q u Uos

MERCAif DE VI NS
El .mercat de vms segueix de la mateixa manera que el deixàrem
lla setmana p usada.. Els preus e.s mantenen ferms per la resistència que
lbl ha per -pe.rt del vinater per vendre la mercaderia.
Aquesta és la 1mpress1ó general avalada per l'Assoclació de Magat.
zemlstes de vins de Barcelona.
•
Hem de reoonòll{er que dintre el negoci hi ha cert malestar ,per l!l
d arrera Llei sobre els alcohols. Per la nostra part creiem que és un ass umpte d'orientació.
Creiem que s'hauria. de !er una. distribució entre els íabrtcants d'al·
c oh ols de brisa 1 els fabiicants d'alcohol neutre de vi, puix que el negoc!
en la. forma que s'hauri. de Qesenrotllar d'ara endavant quedaran ben
delimitm, ja que des del moment que queda ellmlua.t l'alcohol de brisB.
per als usos de boca, ha de cercar sortida per a. usos industrials. Això
forçosament.
Ara ve una segona part 1 aquesta és que els fabricants d'alc.ohol
neutre hD.n de procurar :fer complir la llei amb ls. quantltat taxativa que
nssenye.la .W fabncants d'alcohols de ma.lassa per als usos de boca.. La
quantftlrt és ae 6.000 hectOlitres mensuals i és acl on han de posar tot
llur es!orç per v~ilar que no se'n consumeixi més mensualment, ~a que
si no ho fan aixi .t·a~t en el rt sera un mite.
S'ba de vigilar que els alcohols de malassa, .per êsser d'Un preu molc
més baix que l'alcohol neutre de vi, és un competidor de força , Q\IC
amb l'e.'!cusa de pa.ssar una partida per usos Industrials es p~s per
ús de boca i si això es fes en alguna quantitat gran, repetim que el que
ell ~111a P6liudic:tt !Gra el Vinater.
Crtliem que el proper dia 5 · de maig h1 ha una reunió d'alcoholers a
Mndrld. :No sabem els motius de l'Assemblea, però creiem que no van
pas massa orientats o bé que hi ha algú ficat per tal de desorientar-los.
Amb tot atxò. molta cura.

iHOSTES
i PENSIONS
PENS IO

SE NYtUl &Ols

LAI ETANA,

coutort modern. PeasiO llu de 8 p. dla. PJ.
Baren¡ruer. 2, 9ta Laleta.na. 29.
klt

dormir.

Viladamat, 71, 4rt. 4ta.

HABITACIO Pel' a senyor. sols darm.J.r, casa
novt., tot contort. Paria,
1~. ler. 1.a.
DESITJO Jove tot utar,
babl!.acló balcO caner.
Notariat, 10, 2on. 2.a.

FALTEN 1 o 2 joves 'tOt
estar. Sta. Ro8a, Sl, pral.
2na. Gràcia.
MASITACIO, Vlch. 15.

2<m.

2Da. Ol:lil.cla.

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

- FALTEN
- - ----1 o 2 Jovea

PE RDUDA

ACULlA

brlllants 1 plat! al carrar
Cardot:& e:o.rront a1 nUm..
21, ~arda dia 25, a Ics '·
l!:e &rat. et."J)lénd. 4evol. a
ll.bla. Cld.alUAYa, 8 r, 'Pral.
PERDUA ACULlA DE
PIT, brillants i plat! al

i DEMANDES
MOSS O O COBRADO R,

c:J«Ntt)a cooocacJO 45 a.nn
I boces reterénctcs Escriure a LA HUMANl·
T4T nu.m. oa._

--- -

150.
MODISTA •·orerell a
MODES, contecelo acu. cua 1 a dcmlolll
. Preua
rada da ftlatJts l abrtca econOmlca, Rocafort.
164

PER A SENYORET A &
tot estar, tel.. bany, Vl-

VENC BOT I GA com~ ments d 'OriCIDA dOminant
tJblea amb llablta.Clo, bo- catal• 1 caatelt•. s·oreretz ,

tot

&a. Rau., 31,
2.a. Grt.cla.

Cllt.ar.

~Pral.

D1lm.

DES IT. O <llspeaa c:a.sa. per a eeo7o!* 1 nena. .
particular. Escriure do- Preus moderats. .aoc.
nant preu I detalla a LA tort, 164, prtJ.., la.
HUltlANITAT nU.m.. 207.

lattomat. 178, lcr. o.

PENSIO tot
con!ort,
ptes. 150. Francsec La.i-

pral. ll:a

UNYDR~TA

cant:~&Tata

amb

taQul.m~
coDt!l~~

nes ooncttcJona, per no Escriure a LA HUMANL.
TAT num. 16:.1.
poder atendre negcCl.
Escriure LA BUMANl·
TAT num 203
.JOVE. eabent catall 1
castelll s'oteretz par a
VENC AUTO d 'ocaa10 de&Datz. maaar.zem o ~
lO BP. DOD estat I COQ· brador. l:sc. LA ROMAdiClons lmm1l.lorabl811. . NITAT nQm, 306.
Escriure a LA ROMAN}.
TAT llUm. 181.
MODISTA, !alt& otlS. CUGAT CASETA·
T ORRE, • Dab. cambra d.

clala. PU.SUSC Nacional,
ler. 2.na.

a,

-------1
MO DISTA. !alta apre-

dut:u.,
aal.,
coberta,
a.l¡ua, electr ., tel!., hort n enta. Paasa.t¡¡e de la
8 X "20, a.rb~ fruitera, per Pau, 7, biil, 3er.

dOV. A

DORMI~

PWveda, 17, 8111'. 1.a.

Se-

:.18.000 pte.. Bonl.c pana..
rama. Colb.n1a s. Dollltn~ o. Rour. &Ma&et .I.aabea.

MODISTA, CealtJa mitges otlclal• . DlputaclO,
160, ler. l .a.

llOA. ST. ANTONI, 31,
VESTITS A TERMINIS.
PERRUQUER eeuynrM.
h r., habltacló teiiJ'or a OomtMR Sobradiel, 1, apren.mt aJtlantat. Rbla.
to~

estar,

pral.

r

COM'. fr&'ite Rosea~1

(Í

- Eil el qual s'adjudlca:ra:o4 ZIMeaJ,
a les millors varietats noves
des duri\IIt els darrers tres ~ ut.
est abliments de Catalunya
8!1
Concurs d'intr oducció de· var · t
1
e~tu:ngtre1. - Aquest conc le ~~
tableix pèr tal d 'estimUlar ~~~:
gent Importació de les diverses v ri •
tats estrangeres, que encara ~ e.
mo~tes d'~l~ siguin procedents ~
PJ.t.~ nòrdiCS poden t.clitDatar
molt bé al nostre clima ~
en aquest cas la nostra' Producclò,
Caldrà acreditar la bona 'Vegetacl6
dels rosers al nostre clima.
Concurs de f)resentaoió de cou~
cions de Roses clàstiques 1 ant' .._
i sèries ~espècies Botdnïqu~~
gènere-Rosa. - Aquestes exhibict
es creea pzinc.tpalment per
ons
lar ~a reaoa.rtc16 de mones ro:ia~
encara. que antigues, Poden
ttr ~lnb les noves. J untament
prenuaran les millors coll~
d'espècies botànl:Qnc$ Pl't:sentades àe1
gènere Rosa..
Concur s de presentació de lnü !!e
testos. - Aqu-est Omcurs té per Objecte estimular ~ cultiu <le'k! ros;en
en test entre la gent del poble, lila
l ots d e testos s'hauran de J>l'eSen..
tar en nombre de cinc testos Per lot.
Els premis que es concedl.n.n se.
ran e.dj Odicats als lots p resa\taq
que siXU!:l m és vl.gorosos, més tlor ldors I també els que estiguin 1lléa
exen ts de malalties criptogàmiques.
Concurs de 71Tesettttl'Ci6 de coRee.
CÍC1t3 dl! set 1ftl.rieút.ts de COlor& du.
ti nts (Flor ~da eomerciql), ....,. Aquesta exhibiCJó té per objecÜ! encoratjar el cultiu comercial de les l ' f
l'tres roses per flor tallada, en
petició amb les estrangeres.

gr;:*

COlri::

1"~.

14231

BARCELUNA

pur, Crema, Orce, R osa clar, Ros'a
fort i V-ennen, i amb el nombre
min i m de sis rooes ])er cada calar.
Com c¡¡ue l'objecte d 'aquest Concurs és eJ de minr:ira del cultfu oomC'I'Cial de 11's n ostres roses en corn'Df't.èno!a amb les ~ctra.ngerèS, el preo
:mi nn~ ~ Cl'l"r.edirà. serà donat a. 1&
mlllor coUecció, que per · l 'uniformi·
tat d E'l co1or . dmaaa 1 rigidesa. resnltln més que les altres. Es podran
pN-ntal' a ~rruestes eJctribidoos, com
a. mintm.. coll ACcions de citlc color&
Concurs d'art tzoral. - Aque..<:t
Ooncttrs comnrendrà la 'COnfecció de
r"ms. adornaments de taula t tou
decoTació a base de roses solamet~t.
A. cada un d'nquests Concursos po.
drnn P.~ ~er concedides:
1 Med111la d'Or; 1 MedaHa d~
¡gent; 1 Yedalla de brom.e.

']

ST. CUGAT, CASETA.TORRE
~

habitacions, dutxa, galeria

e~

at&ua. electr icitat, telèfon, hort 8 ptr
20 m. a rbres fruiters, per 11.1100 pessetes. P anoral'na esp{•nd id. Cetònia

oo.-nec,

C. Roure

11Maset

lsaiMII

Sl!:NVll:l tu.PIU tlN 1'1UII tiA.t:WEl...ONA 1 I:ULBAO
Sortides tots e1s Dlfiltc nu a 11 nit oap a Valéflcla. Alacant. Mt.la¡a
SeVUle.. 'O'tgo, VUlagarcta Coruny~ MU...t. t>&Dtan4er t Bllb&o.
Al\etnm~ lea escates ae;
Tanaguoa ce~ 1 l:iueln caaa dues setmanea
Sa:ot Oartes I f'errot caaa 4\Jee a«maoee
Sl!:RVEl COR.NENl ~ 'l'ltE ~ELONA l Bn.BAO
caaa dUIIII Htmana.
SOrtldea eta Dl VENDRE!' a ta oa. c:acp • TarraaoU&. f::!a;¡¡t Oarlea 1
VtnarOQ, Valénc1a. Cuuera All!.()&llt. Cru-~a¡¡ena. Aautlas, Almeria. M&uue.. Motrll. l.a!aca.. Ot:uta, Oa<Uz Sevilla. Huelva, Vl¡o, M.ann Vl•
Ua¡atcla, .F.erroJ. UOrWlfa. Avuea Musel. San~.anaer. Bilnao t Pa.SaJea
S EH Vel EN J. N.-. I:SAJ:W.Ii:LONA ~.D:TS l ~hLL..A.
Sort.tde& QI.U02enruot elS .UJuus cap a t:>éte 1 Marsella
Servei QUln~aJ cap a UENOVA
l..a ct.rre¡¡a es rep •t> l l'l.nalaCiu da ta Oompa.nyta Moll del Rebalz
T-elllton Uló85

Case reMmanable pel leu pell
t reso I menJan d 'encàffto
ExQuiSits plats de C~upets com
enlloc mes »de Barcelona
Gran teraua pròpia d 'IUVern
per 1 banQUets I t estos
- PA::>SElG NACIONAL; 62 Barcelona.
Telèfon 1923&

VIES URINAR IES
FARRE

PJJUAN

U.l!.:lo'l!;t,"U ::S :SEXU 6l.S

MetRe eSPecia lista

l:tA.MBLA CA111 ALE1-$, U.

Jer.

---oPLATA
per moto-mwsatanntcs .oot·reua espanyola
t~on1aes u~ee caaa :.11 a1ee
Cap a SANTOS, MON • t:V Iúku 1 bY t:.NuS "' R ES sortirà el dia 30
d 'abrU óel 1935, la ma¡nlfica motonay
SEU VEl N.Al"ll.) CAP Al. i:SJ:tM>lL -

carrer Carders entront
num . :U, tarda dla 25, a
les '· Ea MI'Qt. eepli!Ad. devol. a Rbla. Cat.alunya,
CASA
PARTICULAR 87. pral.
Uaea nabltacto, amb pen.
alo o sense. Eacr1w·e amb
ANGEL MARTI . J.'aUar
:re.tarène1118 a LA HUMA- a enquaderoaciO (Maru.
NlbT nllm. 208.
DU2 da la Rou. 11. 'J:'e.
lè!on 1f>35ll · tsa.rcelona).
C AlA
PAR ri CUU R,
Econòm.lc, 2 o 3 nmlf:s.
mOdern. espaSant. Pau, :u~. 2on. 2.a. toeXALO
)aT.dl 1 oorta, a ~
minuts Placa oa&aiUAYL
Venc urunUloraolee con.
DIVERSOS
diCluna. UtrJill'.ae a u
COMPRO t ota mana de HUMANITAT oum 16à,
tusta. embalatge, llenya,
etc, Sant Andreu, 850 Tel. 52.91S.
OFERTES

ES DESITGEN üoe nois
• CloTmJ.r. Moles. ll, 3e-r.
2.a. ocGDbmlc.
M ATRI MONI
dcsttJa
VJ AY.JANT
'fl'oferetz
llel%10l .a 4annir o tot
eMar. Or¡ell, a2, 2on. 2.a per a Ca tal u.o ya ram
c:Je telxJts 1 generea ae
Amb nones relaKABITACIO 4ormlr, 6 PUDt
ciona cueotela. Escriuduros. Salvl, 63, pral.
re a LA HUMANITA'l

HE CTO~ I~RE

Camp de Tarragona, blanc, 1'85; 1d.., negre, 2 '00; fd., r asat, 1'85.
Conca cte Barbera. blanc, 1'50; rosat, 1 50.
Pnorat, negre, 2'50,
Vllanova l 1a Geltrú, negre, 1 "70.
I gualada, blanc. 1'65; negre, 1'65.
Ma.rtorell, blanc. 1'80; negre, 1"85.
Arago, negre., 2'20.
Maneha , òlaoc. 1 '70.
M lSteia., blanca, 2'90; 1d., negra, I.
. Moecat.ell, 3'80.

PER PARAULES

Les dues primeres rafnes
Cada ratlla de més ••.•••

I MERCAllERIA POSADA AL CE• nt, 188 H. ln.
LLER DE L COLLITER
HAD1TACIO sola Qormlr, Jove Unlc. Xal.lers,
Penedès, blanc, 1'65; td., negre, 1'75; ld~ rosat , 1'65.
~o. sw. 2.a.

PRE US PEll GRAU I

(prop Rwnblw)

línies regulars de grans vQpors per a!s destins
que es detallen

A HRI BAUES D E LA .PRESENT 6 ÉlfMANA

ANUNCIS

Be~ el prO!rama
d els «Amics d e les Ros~r1n~
bran\ el IX Concurs-Ex » .~. Cele..
rant els d ies 4 ¡ 5 de :rostc1o du.
mes de maig, en els jardi op Vinent
lau de P edralbes. Aquesta~ del l>a.
Cornltlrs comprendrà dive~S!Ció
quet, cada una de les QUals ~.
d otaaa "de p remia, OO~i ·~
~.te4anes d'Or, d'argent lt
,._ill!r
~ !de 'Atlik>dacw d'Anti e ruron.
R oses. Si es conced eixen ~ de lea
la Generalitat de catalun~em~ de
l'Ajuntament de Barcelona a 1 <1e
a. aquelles presentacions d'~~
nal impol'tància qo¡e lii¡uin ~cePeio..
dores d 'aQuestes dlttinctons el'elke. ·

Bar Petit Miramar

414

BAR CE l

~

De l'Associació '(<Arntes
les Roses,.
i!e

S.

D E MOBLES, PIANOS, RADlOS, CA U~ DE
C ASALS. MAQUINES D'EBGlUURE 1 DE OC).
SlR. MALETES, DISCOS, et c

:l09.

OLIS DE PINYOL
(Sense envà s)
COlor verd , .de :prnnera, .a !26; cte segona, d e 120 a 122.

Carrer de Sant Pau, 6

COMPRA1 VENDA i CANVI

IPreus per 100 qnllos.
Morrot: Oli pa.is, 6 vagons.
Port: Oli andalús, 1.000 bidons; !dem ., pafs, 26 bidons.
Camions: Oli país, 84 cbtdons.

MAQUINES
DISCOS, eto.

Pot visitar-se en les hores d 'oficina

AGENns DI<. IfiRE:>~'ECS ~l!:.tt AL .BANC HIPO.L'ECARI
D'ESPANYA

En el nostre .mercat seguelX la puja de l'oli d 'oliva per al consum i
n o és pas per manca d'eXistències, puix que sl no es llogués exportar hi
haurien en aquests moments sobrades existències.
.Ja. férem constar la setmana passada, que per les in formacions que
t en1em d e fora i per les revisteS nllatres nacionals 1 estrangeres, vèiem
a mb gran sorpresa .que l a tendència de l'esmentat suc era de fluixedat t
ad, no solament no vàrem aflmxar eis p reus, sinó que contrilriament
hem tingut en tres setmanes tres reaccions en els pr eus. Gairebé podriem
dir, mirant de e&ra al consumidor, que sl s'han de pujar els preus n o
hi ha necessitat de ter exportació, p erquè això és menjar a dos «carrillos». que diuen els castellans.
""'
PREUS A L'Et.lGROS Ot.I.S D!OCIVA
Corrent, 174'50.
Superior, 180'5D.
Fi, 196'50.

-...

D'ABRIL Da.

eòtn':
Fer les eomandes per telèfon trucant al número 73256
Aauestes
s'haran Blanc
d'emli~=:::::::::::::::::::::::::::~1~ motllar
als collecci.ons
colors següents:

D RETS DE C USTODIA
V.ALORS DE L'ES'l'A'l

Per cada ResioDrd, m1nlmum ... ... ... ... ... ... ...

••....•.•••.•.•.••.••..•,

~-·-····- ...•• ,¡m1Jott I:J...e _. •.,......... ,_ ...,,............................ ... ..........

Admetem dipòsits de va ors e custòllia

ALTRES V Al..ORS
.Pe.r cada liitol de liOO pessetes nomina'ls o fracció

rectores de lA HUMANlJAT

núm~ . .........., f).oblactó ······ ·······-· · ·······-·~· es s.ubscriu a
LA DONA CATALANA, començant -en ........................,

COI\.IPRA I VENDA DE VALORS
NEGOCIACIO DE CUPONS I Tlll'OLS AMORTITZATS - AGREGACIO DE NOUS FULLS DE CUPONS, ESTAMPILLATG.I!.S I
OANVIS - CANVI DE MONEDES I ID.TLliETS - CARTES DE CftE.
DIT I GIRS SOBRE ESPANYA l ESTRANGER - ORDR.E.S DE
BORSA - SUBSCRIPCIONS A EMPRES!I:l'XS - .PRESTECS SOBRE
VALORS - Co:l4PTES CORRENTS - CAIXA D'ESTALVIS - FACI:LI'l'EM OR :PER A PAGAMENTS A DUANES

. :n

IS

'.Na. ....... ........ ···-····· ·.......... ca,.,.~r

Ptincip:aJs opwaóons

Durant la present setmana el mercat de grans s'ba. vist quelcom més
a nimat que d'ordl.llari, ai.xl. com el nombre de transaccions també ba. estat
un xic mes impttttant. ¿Di'gut a què? Degut que el negoci .que Dll ha
estat en aquests moments ni sobre Ells blats ni les farines, .sinó sobre el
, ~ort:sc, çrdls, civades, faves, etc.. Es degut a la !erta sequedat que
&'ha detta.t senttr als camp!> d'.Andalusin. i Extremadura. Aquests camps
són els que produeiXen en abundància. els grans, pinsos 1 llegumlnoses
'\ Que ja tm vern esm8lltat.
Les .noves que hi ha en aQuests moments sobre els camps a..ndàlu• $OS i extremenys és que les collites v~ sempre quelcom més .avsnça-1
dt!!a, encara que en aquests moments hi haguessin pluges abundants, com
. sembla que ha ' començat el periode d 'aquestes, ja 'Vénen retardades 1
~ò !arà, que les collites no siguin abundoses jà que ham creu no semb1en
més que mltja.nea.
Aquest retard atmosfèric ha fet que el movimeñt es concentrés amb
tend~;ncia de puja del moresc, civada, ordi, faves, ja. que és quelcom important, puix qui més qui menys s'ha tirat a. proveir i les oferteS. en veure
forta demanad.i.s3a, s'han lU>Stingut per tal de "{eure de millorar els p reus,
cosa que han assolit sense g raos esforcos 1 amb pocs dies.
Aquesta és la tendència en aquests moments de l es mercaderies que
(ieixem ressenyades.
Els blats segueixen encalmats i amb ofertes, tant aquest grn com
, tl:lts. Dintre de poc temps, àquestes cotitzacions dependran dels slmptom es de la colltta que s'apropa.
Les farines sense grans transaccions ni variacions en els preus. ·Es
tan les operncions pròpies del consum.
Amb despulles 'DO tenim -res a dir; solament .repetir la tendència. que
f a dues setmanes hem anat expOl¡ant. des de .les columne.s de LA. HUlodA.NlTAT.
t>
Els a rrossos segueixen el curs de sosteniment 1 amb bastant.s de-'
m andes, demandes que podrten sobrepujar en accentuar.se massa la 'J)uja
d el moresé.
Mongetes i cigrons, bastant encalmats 1 amb poc consum,
cosa és deguda a l'abundor i economia general de les verdures.

DIUMENGE, U

IV Concurs-Expotioió
de Roses

BAN Q \:J'ER S

PREUS
FARINES

AragO .......... ............ _.
Cw;Ltllla (corrent) ..... .
ld .
(e~tra) . .....
l'urca ........................
!LDcal , corrent ........~.. .
ldlllll extra .. ~.... .. . . . ..
BeiiO ..... - ............. -..
PreWI eo ptes als 100

•

.

Catalunya, 64.

«CABO SAN ANTON10»
o oe e.dn:wtre. paKa~ t mercaeleriea
Una la vetlla del ella de IIOI'Uda. a1 UnalaCio nam
del MoU de Balear~~. Telélon 1827•
VlA l;AIBTANA. t
'n.'LEPON Z2057
Con.S¡nat~:

t.a ot.rre¡¡a ee

rep

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
~lA

l..AIE'J.A.NA . ' 1

UJENCI:NEUORB

~~

CASA SUBIROS
Hospita1, 42. Tel. 13651
~

la humanitaf

DIUMENGE. 11 D'ABRIL DEL 1935

la humdnltc1t
LLIBERTAT

EDITOR IAL

s.

o

A.

· L A P-R EM S. A

Redacció I Administració

11 O N O A U N I V E R S I T A T , 25
T elèfon '1'212'2

El seràfic don José

!.mpremta:

T A L L E R S.
N U M.
Je lèfon 1 44 4 8

4 8

diu La Tierra, rejer!nt-se a. Martfne;;: de V «Uasco, no està per dissolucions de Corts.

P REUS DE S UBSC R IPCI O
s 1 roelona. un mes
2'60 Ptas
Fora ~on trimestre
7'60 •
Amèrica L1a11na 1 Por tu&al
un trlmeat,.
8Altras palaoe un trlmaatre 18-

«Don J osé Martinez de Velazco el seràfico y cristlan!simo prohombre
partldario de fusilar a todos sus adversaries, el inclit~ salvador que la
Providencia. pa.rece ha.ber deparada
a. España - realiza en estos mementos un vinje de turisme por el Norte
de Africa. De vez en cuando los >e·
r lodistas !e rodean, pidiendo que ··umine con las luces de su pnVJlegJada
intellgencla las tlnleblas de la actual sltuación politlca. Don J ose que tlene cara de hombre constante
asombrado - no se asombra de nada. Ya. nl siquiera cree que eso de las
luces y de su intellgencia sea una
broma pesada de los informadores
politicos. Lo toma. en serio, tan en
serio como se lo dicen, medita unes
instantes, consulta. a. doña J osefina
Y contesta. De vez en cuando t!::.1e
frases magn!licas. Ayer, por <.!emplo, contestando a un periodista,
ctijo:
PRONOSTI COS
- ¿Se entenderàn, por fln, los cua-La disolución de las actua.les
Cortes seria un salto en el vacfo...
tro?
- Todo deponde de que algulen haLo dljo tan blen, con tanta consa el quinto.
vicción y f1rmeza, que la frase _ ...
(De «El Liberal».)
recia nueva; con tanto énfasi, que
don José parec!a que acababa de
descubrlr el Medlterràneo. No Importa que otros muchos politlcos, que
todos los polftlcos, hayan hablado
mil veces del salto en el vaclo. Todos
tenlan razón. Como la tlene ahora
don José.
La dlsoluclón seria, efectivamen. -·
un salto en -el vaclo. Un salto, mejor,
que haria el vacio en tomo a D. José. Y al otro don José. Y a todos
escs liderlllos rencclonarlos tan lea·
les amigos de la pena de muerte
cuando la pena. de muerte puede
series aplicada a los demàs. P a ra todos seria un salto en el vacfo, ~:n
salto mortal en que se desharian s·.1s
huestes. El señor Martinez teme al
salto. Como el señor Alvarez. Como
el Sr. Gil. Los que no lo temen son
los hombres de lzquierda, los republicanes sinceres, los que rechazaron
airades la bàrbara cn1eldad de la
EL NIDO DE LA PAl
- ¿Serà verdad que es ahl dónde pena de muerte. Esos no lo temen.
11tà màs segura 'l
Peroue tlenen la consciencia. t :an·
<De «El Sol».)
quila. Y porque pueden enfrentar·
se al pueblo con lll.s mancs llmplas
de sangre y la !rente Umpia de
cul pas...

•

•

Les sorpreses
del senyor Pic
Aquest és el títol de l'editorial
de La P ublicitat. I aquest un trag.
ment de l'esmentat edit~la.l:

DESPUES DE LEVANTARSE EL
ESTADO DE GUERRA
- Hermano: todavla morir hatu-

mus...

LA HOJA DE CALENDARIO
¡Un dia mas y un dia monos- I
(De ulnformaciones».)

'

f.~. ,¡_ 1~
~ ~1'1 ff ·

,

Jl.

«Si sabéssim que el nostre con·
sen no ha d'ésser interceptat, diriem
al senyor Plch que deixi córrer els
seus anuncis, que només serveixen
per a. passar el temps, tant més quan
ell. pe que es veu, no enyora poc ni
ga.lre les gestores. Al contrari, més
aviat un hom diria. que se les estima
més lluny que a la vora 1 que prefereix ésser sol a l'Ajuntament que
sentir-s'hi cohibit per la presència
d'uns coHaboradors que potser 11 farien més nosa que servei. La seva
fertilitat lmAnillativa an11cadn a pro·
jectar reformes urbanes, convenis
administratius 1 construccions mu·
nicloals 11 exi~teix una soledat fa·
vorable. Deu haver sentit dir que
l'home sol és l'home fort, 1 no plany
res per a. crear-se aquesta situació
envejable.
I posat a sorprendre, el senyor Pic
és infatigable. Després de les sorpreses amb què ens ha. afavorit aquests
dies. ¿no és prou sorprenent que tm
home que ocupa un lloc tan honorific en el món period!Rtlc barcelonf
es desentenltlll amb indiferència tan
manifesta de la suoedHacló en què
es troba la premsa. de Barcelona r es·
pecte a. la. de Madrid, posem per cas,
respecte a la lllbertat de comunicació amb els seus lectors. indiferència
que en moltes ocasions sembla un ecurs per a posar els seus projectes

~ ~~· .~~~--l....\~) ~~~~:~s tr~:an 't~d:m:r~~~

••_ ,...

••.,..,··
~

U

,,~

\

SEAALES DE CARRETERAS
-t Agarrarse..• que hay curvasl
fnP. «El Sl~rlo Futura» '

'

'

1

dístiques barcelonines d haver confiat la. seva. representació a un bomt>
tan eminent com el senyor Pich. sl
els seus projectes edilicis 11 treuen
l'esma de pronunciar una parau1a
de fer un pas a favor dels interessos
de la classe que representa I de In
llibertat de la. premsa. de la qual
l'han proclamat punt.nl d'honor?,.

Quan s'acabarà?
Quan s'acabar(}. la Censura? El
Diluvio s'ocupa. d'aquesta qtlesti6 i
diu, condemnant el règim del llapis vermell:

La suspensió
de l'Estatut

Els republicans sen·
se premsa

Politlca., l'intelltgent i digne set-

manari d'esquerres, publica eZ &egüent editorfa.l, que creiem convenient reproduir:

«No por su texto, sino por los
comentaries adversos que !e dedica
la Prensa. derechista, ha pocUdo parecer el decreto del Goblerno sobr~
los servicios de la Generalldad como
una conceslón a Catalufia, como un
paso para. el restablecimiento ..::)1 ra.
tatuto, qúe la ley del 2 de enero d::ó
en suspenso. Puede produc!rse b
contusión porque combaten el decreto los mlsmos que oombatieron la
autonomia, cual sl el espú:ltu ee i ~a
fuese el inspirador de aquél. Pero,
por esta vez, el enojo de las derechas no tlene justificaclón. Apen:lS
se explica. por el odio que en elias
desplerta. cuanto tenga relación :n
Cataluña, aunque en este caso no
se intente favorecer su autonomia,
slno màs bien regular los medios de
suspenderla.
El decreto del Gobiemo es simple·
mente una. confirmación, una rati·
ficación de la. ley que establecló un
régimen transltorlo contrario al Es·
tl\tuto, a.nulador de la autonomia.
Lo que ocurre es que esa ley fué infringida. por algunes ministres del
anterior Gobierno, entre elles el señor Anguera de Sojo, el separatista
de ayer y cedista de hoy. Esos minis·
tros dictaren disposlciones relativas
a servicios ya. traspasados, violando
el réglmen transltorio establecldo. Y
el decreto en cuest!ón restltuye esos
servicios. Teóricamente, a la Genera.lidad, que es la. representaclón del
Poder autónomo, y que, como tal, està tamblén en suspensa. Pràctlca·
mente, al gobemador general, que
es un funcionarlo del Poder central,
y que encarna, por su existencla misma, la. negación de la autonomia.
La innovación consiste. pues, en
trasladar el despacho de clertos asuntos de una dependencla del Estado en Madrid a otra dependl"ncla del
Estada en Barcelona.
No debe hablarse, pues, de rl"stttución de serv!clos a. la Oeneralldad,
porque seria. tanto como confundir
la. Generalidad con el gobernador general. La. confuslón interesa. por lo
Visto, a las derechas, para seguir
comba.tiendo la autonomia. Interesa,
por el contrario, a. las lzqulerdas la
claridad, para seguir defendléndola..
Lo único claro es que estàn en sus·
penso los órganos polftlcos de la. re·
gión autónoma y anulado pràcticamente el Estatuto. Un gobernador
general asume todas las fun ci•1·les
que oorresponden al Presldente de la
Generalldad y a su Consejo ejecutlvo e inclusa al Parlamento cata·
làn : ordena. ejecuta, hace y deshace.
Ultlmamente, por un decreto, ha dejade también en suspensa la. Iey municipal catalana. ¿En v!rtud de qué
facultades? No lo ha sabldo explicar
el señor Pich y Pon. NI importa la.
expllcaclón. Lo que Importa es ~~
hecho.
Mientras subsista esa realldad.
mientras la. Generalidad no exista.
en la plenitud de sus or~tanlsmos "
pòderes i esté constituida por un
funcionaria designada por el Gobler·
no central, ¿puede decirse que han
sido restituldos servlcios a. esa mis·
ma. Generalidad inexlstente?
Porque la Generalidad no es Ja
burocrac!a regional a. las órdeno!S del
señor Plch y Pon. La Generalidad
es la. representaclón de un sistema
de autonomia reg!do por pcderes responsables y que funclonan armónl·
camente en el cuadro legal del Es·
tatuto. Sln Parlamento català Y
sln los poderes ejecutlvos que de él
emanan y ante él responden :10 hay
Generalidad.
voces republicanas dijetú'l en las
Cortes, al discutirse la Iey de} 2 ~e
enero cuàl era la t\nl~a soluc.ón .egal, éonstltucional, que podia darse
al problema que entonct:s se rcbJ·
tia. Los republicanes de izqulerda r:o
podemos apartamos de aqueiia doc·
trina. Es decir, no podemus apartf\rnos de la. Constltución. Ni del Esta·
tuto, que es una. ley de rango r.:or s·
titucional. Pero ésta es la sol'ICI')n
de mañana..
De memento, lo que intcresa. es
evitar contusiones. Y para ell~ conv!ene no hablar de restltnr:1on èe
servicios a. la Genera11dad T o c1t·rt:>
es que esos serviclos se restituyen al
sefior Plch y Pon.

Planetes
Tot són planetes respecte la. presenta.ció del nou Govern i la. possible crtsi, dtu Dle.rlo de Madrid.

Ta.mbé de Politica ens cal reproduir o.que11t article, d'un interès
màxim, magni/icament comentat
per la. ploma de Lluts Bello:

cVamos a tratar aqu.l un asunto
que alcanza a toda España, saliéndonos de la. mala costumbre madrile·
fia, que tanto suele limitarnos el
campo de visión. Vamos a. reconocer
el estada actual de la Prensa española a los cuatro años de República;
sus progresos o sus quiebras, su eflcacia como instrumento de cultura
y de propaganda y su valoración pollUca. Y al dec!r esto, ya ve el lector
que no hemos de servirle un tema
académloo ni puramente perlodlstl·
co, stno politlca viva.; y para nosotros, sangrante. Adelantaremos t'I
~unto de partlde. de estas intormaciones, para. que no haya confu·
sión: la R epública no tlene Prensa.
Està entregada desde el primer dia.
a. sus enemlgos, y si algunes periódicos de tradic1ón democràtica luchan por sostenerse en posiciones
republicanas, sus es!uerzos no com·
pensan el auge de la Prensa. monàrquica, vaticanista o slmplemente conservadora de las instltuciones r.:onà.rqulcas. Excepte la. Corona, que :1.
nadie mteresa.
c¿De qu.lén es la culpa? - se dirà
- Sl la República no tiene órganos
de opinión serà porque la. oplnión no
es republicana.• Error. Los penódl·
cos se hacen con espiritu; pere el
esp!rltu solo no hace periódlcos. Neceslta hombres y màquinas. Y las
mà.qul.nas y los hombres se compran.
S!: los hombres se compran tamblén.
Nadle se asuste. No siempre es voluntaria la esclavitud de un hombre
que pene su peonada intelectual al
servicio de una causa odiosa para su
consciencia. Al profeslonallsmo. Es·
cribe como el linotipista compone.
El intelectual cae por eso que da
vergüenza llamar necesldad, pero
que, en decto, salvo casos de cana.lleria ingénlta, no es otra cosa, y
de alguna. manera hay que llamarlo.
Se enrola gente para. las redacclones
como para las imprentas. El articulista firma, como el chico vocea. Y
poco a. poco, a todos los trànsfugas
se les va. formii.Ildo el alma nueva
que les inocula. su periódlco. Sl se
quedaran solos; sl no les asistlera. el
poder de una. Empresa, de una. ad·
mlnistra.eión, enrojecerian de verse
por dentro. Pere los intereses unen
Como unen las pasJones; y no ha.
habido nada. tan fuerte como el dP.specho para a.traer escrltorclllos y
basta escritores que tiren piedra.s a
los republicanes del bienio.
Seri.a. pueril, por ctra. parte, desconocer que la opinión contraria. a
Ja República. democràtica tlene piu·
mas y publico. Se habla. de su pro·
porclón apal'ente, que es desm~l·
da. y, en la realldad, muy pequena
dentro de la gran masa de oplnión
espafiola.. Lo que nosotros no creemos es que todas las plumas ni todo
el pública que aslste hoy a las dere·
chas sean de derechas. Lo últlmo es
lo que màs importa: el pública; Y
a. esa Prensa !e escandallzarà oir
que està sostenida por un públlco
indiferente y, en gran parte, hostil.
Pero asi es. Si nosotros lograrnos
nuestro propósito de que el pueblo,
que no es monà.rqutco; si le demes..
trames que va contra su propia e U·
sa ayudando al enemiga, se reducirà
a '¡a mitad la tirada de algunes
grandes diarlos. ¿Puede compararse
el número de monàrquicos que hay
en Madrid con el de los socialistas?
¡,Qué razón vemos, !uera de las ma·
teriales, las que se compran con ~
nero para que las Ur¡¡.das de sus r~s
pectÍvos perlódlcos alcancen cifras
tan distlntas? Papel. grabados, tele·
grafo infonnac16n ... Alguna vez, téc·
nica. 'y , en suma, dinero. El capital
ha copada Ja Prensa espafiola. La
domina por su aportaclón directa Y
por el anuncio. El anuncio da Cuer·
za; blen lo sabe. y h ace politlca, < o;a
que le es posible porque la ~rgani'ZA·
ción capita11stlca de Espana. Y de
sus Empresas grandes y medianas es
producte del régimen anterior. La.·
bor lenta la. de lrle retrayendo. ¿Cómo? ¿Por la persueción? ¿Porque el
capital \'ll.ya entrando, a su manera,
en les negocios del régimen nuevo?
1·Estàbamos lucidos!
No pcdemos esperar tanto ttem·
po y la República necesita por toda
España. Prensa fuerte. Al pals nos
dirigimos; a los republicanes espa·
fioles; para. que, a. la vl~ta de tan_tas
cosas ocurrldas estos últimes anos,
obra. en no pequeña parte de la
Prensa. enemlga que preparó el am·
biente, sepan que en su mano està
camblar Ja. situación. Con un cheque
el capital puede Ievantar un perló·
dico; pero t ambién lo alza el pucble con unas monedas de cobre.
¡Penetrad el lnterés polltico de este
llamàmiento, y elegid blen . vuestros
periódlcos en todas las provmcias es·
pañolasl ¡No aumentéls la fuerza del
contrario, republicanes, ni por ac·
clón ni por omisión!

«A medida que se acercan momen·
tos pol!tlcos de vital importancla. se
van animando los salones y :¡;asillos
del Congreso. a los que acuden nu·
merosos diputades y pet1odistas en
busca de la noticia y, no encontri.n·
dola. del rumor.
_ As! como anteayer los centerados•
nepaban rotundamente que este Gobte'mo se presentase al Parlamento,
ayer admltiRn ya esta poslbU!dad, sl
1/.Jofadrid. - L(t ofensiva de las deblen estimahan que tan pronto co· rechas _ Madrid 22 de abril, IV
mo el Sr. Gil Rebles se levante en año cie la. República. Anochecldo,
la Càmara para. declarar su oposi· después cie las slete, al salir de la
ción, no por su programa. el Sr.
Redacción un vlejeclto cargado cou
rroux òeclararà que el Gob!er.1o es · respetable' fajo de pape! nos ofrece
en crisis e irà a presentar la cue;;- «El Slglo Futuroll - ¡cEl Sig!o Fu·
tlón de. confianza. al Presldente ' turo»., sesenta pàginas!-. En la
la Reoubllca.
Puerta del Sol, hechn a. todos los
Continuan hacléndose càbalas a- 1 itos ha.y una revolada de sorpresa
cerca. de la constltución del próximo ~ hon\S después el vtejecito slgue
Goblerno, pero ante elias se aflr::'~ vocea.ndo pero ha. dejado su mercan·
que el sefl.or Lerroux no acep r
ela. en el' suelo - ¡Sesenta pàglnasl
que, slendo constitucionalmente r··s· _ Del respetable fajo !alta un
ponsable de la pol!tlca, 1a. rd~spon~ ejemplar: el que hemos comprada
bUldad fuera para uno Y 1a recel
nosotros por ser del oficio y en meefectiva. la tuvieran otros.
moria. de don Càndida Nocedal, que
Otra dlficultad que puede sur¡rlr
ha.ce trelnta o cuarenta a.ilos nos
1
Ja. que respec~ al ré~men estatu • amenizaba las sesiones de Cortes.
rlo en Cataluna. Desd.e luego - nos
-¿Y es ésta.--preguntarà el Iecdec!a el sefior Vidal Y Guardiola~ tor-la ofensiva de las derechas?-.
los miembros del Consejo de la
· No A cEl Sig!o Futura» acaban de
neralidad no seràn nombre.dos hasta ruu:Ie màqulnas y medios que le per·
después de la. soluclón del plclto ?0: mlten gallear, como nunca. Agradelitlco actual; lo que pasarà b anJ: cldo a sus blenhecbores les dedica.
de la. crisis es que seran nom ra 1
unes 11neas y unos retrates bastanlas Comisiones gestoras munlcloa..esr te borrosos. Pere sus bienhechores
El problema cata.làn. nucs. hn de~ màs eficaces no son ésos. ¿Quién se
otr~d e lod!scsP~¿: e~~'Z 1e~n~~~ deÏ acuerda ahora de que hay un pre·
caen. a.
tencUente a la corona de Espafia, el
sàbado.
ltal nuevo R. que !irma. cartas a sus
El acuerdo sobre la pena cap
Jea.les como los pretendientes de
no serà cuestión batallons., Jf~~1~ verdad? Las flores de lls, el tradi·
los ~stros ~~r~~~ncins cionalismo y el cYo reinarélt, no son
que d ~~~os casos a. los jefes slno color. Se colorea un fantasma,
~~ l~rerebell6n; pero una vez que és- ~ l~eó~a :~ ~
~~ro~~
tos estàn indultades, no ~aràn ~ Prensa. española para hacer polit!·
peño alguno en que se ap que a.
ca nacional Y basta internacional,
demàsJ
como en 1914. Vlendo el boato con
que resurge cEl Slglo FuturoJ, al·
gún germanófilo de aquf'lla fecba
se acuerda de la. sem.ana de las vacas gordas y abre las ternillas de
la nar1z clfateando ctra. buena ra-

«Pues, señor-y no va. de cuento,
sino que se trata de un asunto muy
veridíco-, la previa censura, en ve;¿
de ser atenuada, extrema. de dia en
dia. màs sus rigores con la Prensa.
Antes, los censores, lo que tacha·
ban eu w1 número de los diarios lo
dejabm pa.sar en el subslguiente.
Pere ahorn, ni eso.
Reclentemente ocurrló en Ba.rce·
lona un suceso de suma. gravedad. NI
el dia. en que se produjo, ni el !'!·
guiente, ni en ninguno de Iol! suce·
slvos se pcrmltió a. algunes diarios
transmitlr la noticia a. sus lectores.
¿Lc parece esto blen al seiíor Pich,
gobemador general interina de Ca·
taluña.? Para él, que tiene la propledad de dos diarios locales, ¿puede
ESCENAS DEL PARQU E
te:ner justlticación el hecho de que
- Bueno, vàmanos, que yo no quje·
preclsrunente aqu.l donde peor
ro llos. No nos va yan a tomar por sea
trato se dé a los periódicos por '"
1a reunlón de los ccuatroll.••
previa. censura?
(De cYa•.>
Del suceso a que nos hemos refe·
rldo ocupàronse extensamente tod<>s
los diarlos espaf\oles, lncluso, entre
otros barceloneses de la. noche, uno
de que es propietarlo el señor Pich.
En cambio, vedada les fué a todsw
las publlcaciones diarlas de Barcelona hacer tal hecho del domlnio pú·
blico.
¿Puede esto tolerarse, señor Plch ·
¿No constltuye un vejamen odiosa
un lnicuo atropello para Ja. Prensa
de Barcelona.
EL CONCERT DELS QUATRE
;.Por qué lmpldió la censura. pro-81 cadascú s'entesta a cantar Ui.l
Parti tura dife rent no hi haurà ma· palar esas noticias en Barcelona? ¡Sl
eso es una. estultlcia.! ¿Qué peligro
nera d 'harmonitzar-ho.
puede evltarse demorando entre nos..
<De «L& Veu.».)
otros por una pocas horas lo que
inevitablemente ha de saberse a la
llegada de los correos de la capital
de la. República?
¡Lo estamos vlendo y nos parecc
imposlble tamafia necedad! Pero, se·
fior Pích, usted que tanw veces,
como propletario de dos colegas bar·
celoneses. ha combatido con nosotros
ehs.
Es un peón màs para la brega
la absurda manera cómo se ejerce
en Barcelona la previa censura, cUque harè. falta muy pronto. Esas
ganes, ¿per qué se allana, ahora que
derechas no tenfan bastante con «El
ESTO!.IAC 1 ll-I'TESTINti
puede lmpedirlo, a tan vituperable
DebateJ, cYa•. eLa Nación», Y su
DIA.BETI.S - ALBUMINU·
proceder?
faldera cGracla y Jw;tlcla». ven cerRIA - INFANCIA - ETC
ca de ella.S a. los diarlos monàrQui·
¿Es que usted, ahora que es got.OS HAY COMO MAf{TAS
cos «A B CJ, dntoimacion~. l'La
bemador general 1nterino, considera
CARRER
LLURIA, 62
•o~! ràn muchos.., 1pe_ro pesan legal, equ.ltativo y justo lo que, antes
Epocu, que les prestan buenos ~r·
~
vicies· saben que no van a hostJll·
de serio, creia abush·o. arbitrarlo y
I ALMERO N, tU
<.De cHer'aldoJ.)
abomlnable?J.
..MA.N!lO, lJ <~vaot c1el Mercat) u.rles' de verdad los cUanna libe-
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raies: «El Sol» y eLa. Voz.t; desdefian el cero de r anas o de sapes,

que por otra parte està a su lado,
aunque no les sirva para nada.; y,
en suma, ¿con qulén se entrentan?
Con dos o tres diarios de la. clase
media.: «El Liberal», «La. Libertad»,
cHeraldoJ. ¡Poca cosa para. ellas!
¡No hay màs tela, señores, en la.
Prensa de Madrid! Toda. la cera que
arde està en el altar de la derecha.
Y es porque el capital, en cuanto
alcanza volumen para llamarse asi,
no quiere btòmas Cón las cosas serias. Situarse boy en una poslción
franca de lzquierdas es promover
desgarrones de muerte en los Con·
sejos de Administración; carrer la
aventura del pequefio pública con
sus pequeños Céntlmos y perder el
anuncio. Aunque tuviera. buenas In·
El revcrsor de Unies tramvia ires
tendones; y-ha.y que decirlo todo(De «La Publicitat..>
aunque 'VIera propicio el mercado
para l11DZ8.I'le un grar1 órgano de
lzqulerda, rungún hombre de empresa se resuleve a. romper con la apretada. red de interesses que ata al dinero de la industria periodística.
Es decir, que la: Prensa española
tienen que ser como qulere el capital y aspira. a. ir formando poco
a. peco sus núcleos de lectores, que
tlenen que ser como qulere la. Prensa. Podrlarnos hablar de esto muy
despaclo. Con la historia de «El
Sol», algUien sentiria tentaciones de
escrlbir una. novela satirica. Mejor
habria de ser el drama del Capital
y la lntellgencia o de la. lntellgenc!a
y el Capital, amàndose y odiàndose,
atr ayéndose y recha.Zàndose, hasta
dar en el vacfo de la vida, en la
soledad o en el abismo. ¿ Y su re-8efiores, estamos los cuatro, pcro
toño: ese cDiario de Madrid» que creo que falta uno.
empezó slendo una. interrogaclón y
-¿Cómo uno? ¿Qulén'l
amenaza acabar, ràpidamente, en
-El quo doba hacer el quinto.
una interjecctón? ¡Pobres perlódlcos
(De eLa. Nación».)
del capital en busca de capital, sln
dar nunca con la veta del meta! preciosa y sln acordarse de que en toda obra de lntellgencia. hay algo
por encima del éldto, que es el de·
ber!
De todo esto, dia. tras dia, porque
la. Prensa-hasta la Prensa. pobret!ene en su mano la maravlllosa.
v!rtud de nacer todas las mañanas.
conversaremos cuanto baga falta,
slempre pensando en el Pueblo que
podia hacer los perlódlcos y no los
hace y en los escrltores que ser!an
capaces de darle periódloos al Pueblo y no se los pueden dar.
Y asf... Suponga.mos-sueño de 38
grado~ue maiiana Ievanta el Gobiemo la. censura. Hablarà cEl So·
cialista». Saldrè. «Mundo Obrero».
TEATRO NACIONAL
Cada. cual se dirigirà a los suyos.
«UNA MALA PARTIDA>>
Podremos escriblr con libertad nos¿REPlUSE?
otros. ¿Por qué n~. sefíores de las
- Hay que jugar con tlento, sefior
derechas, sl tenéis en vuestra mano toda la. Prensa.? ¿Qué os impor- Lerrol. ·, que juega usted con 11tres
tan tres o cuatro periodlquitos en hac haS».
(De «Politica».)
Madrid, diez y doce en toda Es·
paña., sl contàis con una muchedumbre, un coro angélico y, ademàs,
lo que imprimen, con exclusiva..
vuestras màquinas nuevas es nada
menos que la voluntad de Dics?»

I

Focs
de Bengala
V ERED ICTE~
Pobre de l'home o dona. que vfu

pendent d'un veredicte / Per d i ! ·
sort, molts bons a mics nostre/! ha,._
tastat aquesta situa.cíó. Els diel'
pa.ssen, les hores s'escolen t aquen
que espera es desespera.. I el mé!
des~sperant del desesper és que,
sovint, el que espera no creu 71UU·
sa en la. superioritat ni ell Zel
dots dels que es tan esperar .
No prendrem el cami de la trtt.•
gèdia. nt del &tmple drama de dd
terminats veredicte&, ja. que enl
d esplauria força veure•ns supedt.
tats, segon! ~l que escrivíssim, aJ
fet que hagués de Jer-nos esperar.
a.lgú. No en& agrada. donar feina.
Recolll%11, només. la. nota pintore!ca o a.ssa.tnetada i ningú no ll.f
ttndrd. res a dtr.
En pocs dies hem vi!t suporteu'
la. prova del veredicte a. una. plèía.,
de lluïdíSstma d'escriptors (prem•
Creixells i Folguera), de múst~
(Pedrell). Més ençd, vuit o nou-.
centes noies han viscut la ner~
sitat del veredicte. per tal d'ésser
apubilla» d'entitat primer, de dl$1
tricte més tard, de la c..iutat, d$
la. cRegtó». ¿Us imagineu com e,.
tara.n els nervis de la. que arribi
a «Mfss Univers., a. travé3 de sd
veredictes?
Suara n'ha aparegut un altr•
de veredicte, que sempre m ou
raons Han estat adjudicat& ell
premis ordinaris i e:r:tra.ordina~
dels Jocs Florals. ..tí:r:ò vol dir qu4
el veredicte, en entronitzar l'tne
de tret;;:e sen¡¡ors o senyores, decapita., inexorablement la illusió,
de tres o quatre-cents més que ha.n
viscut mesos i mesos somniant ~
el Parnàs els obria les portes f el
«cofjre-jortn...
Esperar un veredicte d'aquest!
equival a una mena de trencadu.
ra espiritual, inauarible, ~(!r taJ
com la esptritua.lftat t el braguer
no s'agermanen. Aquestes tr~nca·
dures es resolen per e:r:trangulactd
a.mb la mort instantània de la. "'ustd
que les ha produïdes. Però el que
ha. nascut concursant no sabrà e.f!o
tar-se de concórrer a noves com.r.
peticions. Aneu a sab~ .tf el au«.
concursa. una. línia. d'autobuso• 'LCJ
jet abans babarotes a una 1· ,ot_
Natural..
Quant als amics que viuen .· ::7¡...
dents d'una altra. mena. de vere.
dicte jo els dic que no perdin pa.
la serenitat. No els ha d'esverar
gens el veredtcte que dictin un~
homes. Pensin que la. Posteritat f
la. Història també dictaran el seu,
st no l'han dictat ja.
J. M. FRANCES

Qui oot dissoldre-les
El Liberal !'ocupa. de la. facult at de dissoldre aquestes Cort&
«Quedarnos, pues, en que si estas
Cortes no se disuelven, serà porque
qulen puede hacerlo no 1' estime
oportuna; pere no por ctra. cosa.
Lo discutible es la oportunidad. En
1935 como en 1933. Los que entonces
clamaban al clelo pidiendo dlsolución de unas constituyentes que aún
eran instrumento de gobiemo, son
los que màs tenaz resistencia hacen
a. que se disuelvan estas ordlnarias,
con las que no se ha podldo ni se
puede gobernar en republicana. ni
en republicana ni de ninguna manera.
Y viceversa, los que nos oponlamos
r es-Jeltament a. la. disolución de las
constituyentes, somes los únicos que
uno y otro dia propugnamos la lm·
periosa. necesidad de disolver las ordinarias.
Es que de la oportunidad, cada
uno tiene su medlda.
La nuestra, desgracladamente para la República, ha sido bien contrastada por todo lo ocurrido deSde
que se disolvieron las constltuyentes...
No tenemos nlngún interés en
acertar nuevamente. Lo que s! deseamos, con la Vista puesta en el
blen pública, en la República y en
España, es que los que no opinan
como nosotros, mediten blen lo qLe
h acen antes de resolver conservar
unas Cortes que tlenen bien ganada
la caJilicacion de indeseables.
Se las debió disolver con ocasión
de la «Crisis del refrendo», y se hubJera.n evitada los sucesos de octubre. S1 no se las d.fsuelve ahora., con
ocasión de la. «crisis del perdón»,
¡quien sabe lo que podrà ocurrlr
mlentras estén reunidasl:t

La gana de Gil
Robles
En pa.rla. Hero.ldo de Madrid, reJerint-se, però, a la gana, o les gan es, de governar.

cMañana. es ol dia. A primera hora llegaràn a Madrid don Alejandro
Lerroux y don José Mart!ne;;: de Velasco. Probablemente basta la. tardi!
no habràn de reunirse los jefes de
los cuatro grupos; radical, populista,
agrario y liberal demócrata.
¿Habrà maña.na. un motivo firme
de onentación que permlta enjuiclnr
la situación politica? Lo esperamos
as!. ¿Habrà fórmula? Muy en duda
lo ponemos, y no clertamente p · r·
que don Alejandro Lerroux haya de
mantener irreductiblemente sus pun.
tos de vista. Nuestra. descontianzn es.
tà motivada por las pretenslones exceslvas del jefe de la. Ceda, o dc
una parte de la Ced.a, ya que el Sr.
GU Robles està poseso de un voraz
apetit.o de mando. Mantlene sus e~l
genclas de proporcionalldad tn
cuanto a número y cuantia de instrumentes de fuerza. ¿A qué respon.
de esta conducta? Sencillamente a
que el Sr. Gil Rebles dlce -Y slnceramente esta vez- qu'! no teme
la. disoluclón del Parlamento. Pere
tal enérglca actitud està justificada
en la ocaslón presente. El jefe de la
Ceda tlene muy en cuenta los erec.
tos producidos por la actuación del
Sr. Calvo Sotelo y abriga el temor
de que sl se retra.sa la lucha elect<>
ral. cuando ésta se presente le fo.J.
l.arà.n aquellas aportaciones crema.Usticas que le fueron !acU!tadas por
elementos de Renovaclón Espafiola
en 1933. Y no sólo es esto lo que
teme el Sr. Gil Rebles, sino también
que la descomposlción latente en la
Ceda. cristalice y el grupo popuHs~.a
agrarlo se fraccione de!initivarnente
a impulsos de los Sres. Jlménez FernAndez y Salmón, prlnclpalmente-el
tiempo lo demostrarà a qu.lenes pretendan rectitlcarnos.
El Goblerno, en definitiva, y pese
a los deseos de los sres. ou Rebles
y MarUnez de Vela.sco, se presentarà a Jas Cortes.
El valor se constata en las conductas. ¿Por qué temen los señores
agrartos y popullstas la. presentaclón del Gobierno a las Cortes?
¿Acaso por convencimlento pl(>no de
m·e éstas no son instrum~.11o útil
de Gobtemc ?J

CONFERENCIA DE JOSEP MA·
RIA MASSIP Al CASAL NACIO·
NALISTA D'ESQUERRA DEL
DISTRICTE NOVE I DESE

VISTA
De Prensa:
OU Robles ha dicho: «HasAl seu estatge social del carrer de
ta aqu.l hemos llegada, pere
de aqu.l no podemos ¡;asar... la. Igualtat, 222 I amb motiu del et.
cle de conferències organitzat per
La zorra.-Estàn verdes.
aquest Casal, el dissabte, din 4 de
<De «El DlluvioJ.)
maig, a les deu de la nit, tindrà lloo
la tercera de les esmentades cent~
rències. Aquesta anirà a. càrrec del
periodista, director de LA HUMA·
NITAT, En Josep M.• Masslp,
el qual parlarà sobre el tema «Octu•
Sota el títol de eLa. perduractón bre».

Un màrtir

de Luis de Sirval» la. ploma. de
Gabrtel Alomar ha escrit un em<>
ctonant article a El Mercantil Valenciano, a.mb motiu de complir-se
alttr set mesos de la. mort, a Oviedo, d el gra.n periodista. republícd.
Ens plau reprodutr les para.ules
d'Alomar:

c¿Cómo ha.blar de ese grande ami·
go, Luls de Slrval, cuya. muerte
\
tan llena de slgnUicaciones? Es lm·
poslble, todavia, dedlcarle ·el diguo
comentario. Sirval pagó oon la vida
su amor a Ja. Ret>ública. Però a. cambio de su martirio adqulrió una aureola de inmortalldad.
Jamàs hubo en su p:uma de periodista expresión que no reflejara
una sinceridad sin limites, una consagración de toda. su persona. a la
justlcla y al blen. Yo no podria. nunca corresponder debidamente a sus
pruebas de a.rnistnd.
¡Con qué ardor trabajó por la causa de la llbertad de España durante
los a.ños oprobiosos de la dictadura!
Yo sé hasta qué punto fué uno de
los art!fices generosos de la. Repúbli·
ca, de esta República que, por terri·
ble sarcasmo, ha. sldo la. causa de su
muerte. La palabra màrtir, en su
significada originaria de testlgo, es·
to es, el que ofrece su vida. como
prueba de su fe, queda para slempre
unida al nombre de Slrval como su
mayor gloria. Y un màrtir es màs
que un héroe.
Conservo como una. rellqula la úl·
tlma carta que me escribió, en el
memento de acudir celosamente al
lugar donde debfa ser inmoladD. Esa
carta està. penetrada. del doTor de
Esp&úa, llena de augurios sinlestros,
acaso con una vaga subconsciencia
de agonia. Slrval, cuando la escrtb!ó, no acudia sólo a. cwnpllr un de·
ber profes!onal, sine también un deber patrlótico. ¡Qué unclón de amargura y presentlmiento lmpr~a sus
dos últimes articules, crórucas vi·
vientes de unas jornadas terribles de
Espaflal Para. slempre recordaré aque! vaho de cadàver que Sirval percibló como una. nube flotante sobre
los campos de Asturias, devastades
por la tragedia.. Su alma de escritor
comunlcó entonces prestigio de historia a su relato de testlgo ocular,
porque intundió en a.quellas pàginas
la. sugestlón de su propia. muerte;
pero al escriblrlas lgnoraba que al
dia. siguiente añadirla su proplo ca·
dàver a las innumerables victtmas
disemlnadas en aquel sacriflcio.
Su sembra servirà de bandera para victorlas póstumas. Por él, el pe·
rlodismo espaflol se eleva basta el
martlrio purWcador, que compensa
tantas mlserias..
U egue a. sus despojos sangrientos
la arrenda de nuestro Rememberl
c¡Acordaos!J.
La muertc de Strval puede ser una
redención. Su holocausto puede re·
dimlr a España.
Cayó en esa t\erra. de Asturias,
tan acogedora; tierra que hace sentir en su seno, como en la. vlslón del
«Oerminab, de ZOla, una puiulación
de obreros subterràneos que podrian
ser un dia. semilla.s de una. humani·
dad nueva, en el surco à.vido de luz
y n~uas del clelo.
!Qué la sangre de Sirval fecunde
a España y la regenere como un
bautlsmol ¡Quó sea. estigma rojo en
la. frente del Odio, y vinc simbólico
para Ja. paclficación de Espaüa!J.

SALVADOR MORELL
PINTOR • DEC ORADOR

Menéndez Pelayo,
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UNIVERSITAT
Un nou doctor. - Ahir es celebd
a. la. Facultat de Filosofia 1 Uetre~
i Pedagogia, per primera. vegada, la
coHacló del grau de doctor, amb Iec.t
tura d'una tesi, del senyor Davlcl
Garcia., sobre el tema: «Estructura'
lògica de les ciències flslquesJ 1 de,s.~
prés d'un exerclci-dlscussló que d~
dues hores I mitja.. El treball, mol
brlllant, de l'alumne, meresqué d
tribunal la quallficació d'cexceHentJ.
Aquest era presidit pel doctor Ser~
Hunter i en formaven part els cate.
dràtics doctors Xlrau, Carrera.s Ar•~
tau, Font l Puig i Zubirl, aquest dar•.~
rer de Madrid i vingut expressament
per a. aquesta finalitat.

CONFERENCIES
Joaquim Xlrau Palau al Lyoeua
Club. - El degà de la Facultat d
Filosofia l director del Seminari d
Pedagogia, senyor J oaquim
Palau donarà una conferència. a l'e
tatge social del Lyceum Club (Fon:
tanella, 18, Ser.>, el proper dima
dia 30 a les set de la tarda.
A l' Institut Mèdlco-farmacèutlo. ,
Aquesta Corporació celebrarà sesslo:
cientiflca ordinària demà, dllluns, 41
les 10 de la nit, al seu estatge socla
~l~
«Casal del Met¡e,.. En aquest ac
el doctor Joaquim Salarich Torren
desenvoluparà el següent tema: cC
culosls vesical en els infants».
La salut I la higiene. - El Sind1
cat de Cecs de Catalunya ha orga,.
nitzat per a avui, diumenge, un~
conferència pública a càrrec del d~
tor Constant! Llambias, del serve
mèdic del Sindicat. El tema escolli
és el de eLa salut i la higiene».
~
Al CoHegl Oficial de Llevadoret!
- El doctor Grau Matas donarà 1
seva anunciada conferència, sobr .
«Hemorràgies en el primer semestr~t
da l'embraç», del cicle organitzat peJ
Col:legi Oficial de Uevadores de ca::,
talunya, demà, dU!uns, a les sis de
la. tarda., al saló d'actes de l'estatge
social cCasal del Metge,.,
eLa Universitat I l'obrem. - Ha
desvetllat interès la conferència, que~
amb l'alludlt tema, donarà el proper.¡
dimarts, a dos quarts de deu de Ja.•
nit, el senyor Serra i Moret, al Pa..-'1
tronat Escolar cBori i Fontesta,., deb
Poble Nou.

Xi;m·

CURSETS
A l'Ateneu Polytechnlcum. - Demà, dilluns. a les 8 del vespre, d
senyor Domènec casanovas donarà
la. primera lliçó del curset cEls pro>
blemes actuals de la Filosofia». Lt\
inscripció continua oberta, a la Se'
cretaria de l'Ateneu, Alt de Sant Pore, 27, pral.
Sdssló clcntlfica. - La Societat Of·
talmològica de Catalunya celebrarà
sessió científica el dia 30 del mes 1
que som, a les deu de la nit. En ella
el doctor M. Parrlzas tractarà del
tema eta catarata, accident qel trebal.U.
L'Institut Psicotècnic. - Dls:;abte
ttnd.ra lloc la primera lliçó del cUrse~
que sobre cPublicl~.at Moderna. do!
narà el senyor Pere català i Pic. els
dln:Ul.rts, diJous t dissabtes, de 7'30 a
8'30.
Les llJçons, que

Telèfon 79216

seran lllusi.r:ldes
amb projeccions, es donaran a la s..'\.13
de conferències de l'Instlt'ut.
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JOS( p Vnllcorb& . .. . ..
~ernnça

Tiers .. . . ..
Va'lbcna .. ... .
Josep ~'{oca ............. ..
Ant!el Bal'cster ........... .
Joaquim TomM . .. .. . . ....•
Ja.u.n ' ves... .. . •.. . ..
Joan Bns ...............
Vlccnç HU.,"'UCt ..• •.. •.. ...
Ll<Jr;!nç Fl.gueras . .. .. . . ..
Ra'I:.:'l DaJo ......... ..... .
Em lc Bu!:quel3 .. . .. . . ..
Ramon .Arde rius ... . ..
Eduard A!fronsi · ·· ···
Joan iVIartf . .. . ...... ..
Alfons Ri gol . . . . .. . ..
Josop Filbà... ... ... ···
V1cenç SOldc•ila •.. . ..
Pere • ~ •. ......• ···
Joan Piol ...... -·· .... ..
Bon!l.vt 1turn Ama 'ler.. .
Tezc::a X1co!a ... ··· ···
Pere Re•;erter ... ··· ···
Amadeu Revcrter ·.. · ··
Yaru· • Pascual • .. .. . . .. · ··
Pere Llanes . . . . . . . . • · ·· · ..
Jos~p Codina ... ... ... ···
Gav nn Vh.na ... ··· ...... •··
MO-"'t.se 1.t O:l?.L ............
Dom èn~~

1'-

0'50
0'50
2'0'25
0'30
O'bO
1'0'50
0'50

1'2'-

0'50
0'50

2'50 A, Ferrer ........... .

F. Barranqucro ..... .
Igl)asl Navarra ........... .

1'-

0"50
0'25

0'25
0'25
0'25
0'50
0'25
o 50
0'50
0'25

1'-

Pere llluus ........ .

1'- l.l. B~rea. . . . . . . . .. . . . .. . -:-.,
0'25 M. Hcrnàndez .. . . ..
0'50 A. Beamonte ......
J. Madr1d ... .... ..

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

v. o......... .

0'50
() tí)

1'- ~1INERVES

1'2'0'50
0'50
0 '50
O'óO
0 '50
0 '50
1'1'0'50

0 '50
0'50

ENQUA T>T:RNACIO
J. Sn.ngenfs .......... ..
J. • .•,lis ... ... ... ... •.•
J. Cortès ................. .
J. Garcia. ...............
E. Ràt:ols ................. .
Pepeta Comas . .. ... ... .. .
Carme Martinez... . .. ... . ..
R. Jover .........
A. Majó ........... .
Josep Vilaró
LLIBRERIA
Joan Batalla. . .. .. .
Tomàs Folch ... ... ...
France·e Na11al . . . . .. . ..
J. h-1. Pla ........... .
Marcelllna Naté . .. .. .
J. Oan;és ...... ..... .

10'- P. K , ................. .
1'- R. P. i familia, admiradors
0 '50
d'Azaña, Companys i dels
1'- ' soctallst.es .. . . .. . .. . .. .. •
1'- Un grup obrers de la Roul'da Universitat ..... .
R. E. P .................. .
1'25 R. A. R . ................. .
0'50 A. S. P .................. .
0'50 Una catalana. .. . ... . . . . ..
1'Francesc 1-'àbre¡as, d'Es0'30
qu.e.rra ·· · · ·· · · · · ·· · · · ·..
0'50 Ventura Llimoo, d'esquerra
o·3 o Balbina Marin, Maria S:l.0'50
oahuja 1 Enriqueta Duc,
1'tres esquerranea dc cúr •
0 •50 Dolors Cerdà, a la mcmò2.50
rla de Macià . . . . . . . . . ...
1'- M. C., del COmitè Pro Prel'sos del 1920 .......... ..
1._ M. C., "-cció Radical Cal'talana ................. .
._
D1ficils del Catalu11,_ Penya
nya 05 vegada>... ... . ..
,_ Ramon Ese~U"rà ........... .
1

~~~~~~ones

o·50
ïi'Ésqüèrr&
1' de la Sagrera ...... : .... .
1'- J. POU$, postals Maclà 1
0'35

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

1'l'0'50
l '1'1'O'SO
l',_
1

1'l'-

Farràs . .. . .. . . . . . . . . . . ..
Dos germanets d'esquerra.
FamUia Domillgo ... . ..

V B . .. ................ ...
J. Vallés ... .. ...•.......••
Rosa Vallès ............. ..
Un grup d'obreres de la.
casa Cuberta (quarta vegada) ................. .
A. i> Y ................ ..
Un grup de litògrafs de
T. G. Ll. S. A. (14 v&gadaJ ............•.....
Amadeu Vall verdú . .. ... . ..
Ramon Vallverdu ... .. . . .•
1

.

~~~.. ~e~.~~.:·:.. ·::. ·::.

:::
Pau Sarrà ................ ..

0'50
0'50 I.s1dre Bou ... ........... .
1'- Júlia. Olivar ............. ..
0'50 lV'~ ria Rosen . . . ... . .. . ..
0'50 Teresa Saba.té . .. . .. .. . . ..
l ' - s. A. (segona vegada.) ..... .
0'50 Gerznancs Salat . . . . .. •..
0'50 Joan Navarro ............. ..
o·bo M¡quel Rod.rigucz . .. . . . . .•
l ' - ({Bar ColOtn» ........... ... .
l ' - Vicenç Joan Chust, de VIl'llares .................... .
l ' - Francesca Cruells Terrerol
l'ltercera ve-gada) ...•.... .
l ' - Adelaida Portell Jas (terl'cera vegal.ia.) ........... .
1._ Elvira Ferret Obrador (4..•
•
vegada) . . . . .. . .. ........•
0 50
0 00 Antònia Sànchez ....... ..

1.1'0'25
0'25

1'0'25
0'2il

o·so

0'50
0'25
0'25
0 '2(1
0'25
0'25
0'50

o·so

2'-

5'2'10'-

5'
6'5'-

Cinquena lllsta dels treba:l'bO
lladors i treballadores del
earrer Martí Molins, Sa.:l'50
grel'a:
M. Sublrana ... ... ... ... ...
10' - B. Frígola. ..................
Clareta ................. .
:;¡•
Vila Gener ...............
Clotilde .....................
2'- QuiJ:neta ................. .
Uget ....................... .
1'- Juncosa ................... ..
Vicenta .................. ,.,
4.6'- v '""Ma ................ ..
10'- Marru ................... ..
8'- }(.us" ........... ...... · .... ..
Teresina ..................
4'- Divina .............. . .... ..
Martí .....................
10'- M. Navarro ... .. . . ..... ..
2'- Caro ....................... .
1'- Mercedes ................. .
1'- Júlia .....................
4'- Caterina ................ ..
4'- Sra. Maria ..................
Roseta. ................... ..
J. A ... ....... •·· ....... ..
7'30 , Cisquet . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. .
25'Ramon ................ .... .

!lfiquel ................... ..
Cintu ................... .
10._ Pepet ................... ..
1'- R.amon .................... .

1'- Enric .................... .
1._ A· ~el ...... ...... ....... ..
1'- Ismael .......... .......... .
1'- Angela ................... ..
1'1'- JOVENTUT D'ESQUERRA
H."H'JH.Tr.ANh DE MIo·so
RALCAMP (2.• llista) :
0'25
1'- Pere Torres .. . . .. . .. . . . . .•
1'- Josep Sió .................•
1'- Joan Pallàs .............. .
1'- Jaume Balp .............. .
1'- Faira Torres . . . . . . .. . . . . . ..

2'1'-

1'2'1'30

1'-

VILANOVA I LA OELTRU;
1"2' - Joan 'Cernia ........... .
2'- E.:lUard .F-iguerols . . . . ..
1'- J !lan l<.ius . . . . . . •. . . ..
1'- AliOOnl Rius ........... .

1'- A.loezt Pei{'gn . .. . . . . .. .. .

1.50
11'0':>0
11'1'l-·
50
1'-

o

T.:;resa R.ambau .......... ..
Isu:l.i:e l\lcntane ....... ..
·v1cenç Coll .............. .
AnLoni flarrueco . . . ... . ..
I eli u Bern.'\dO ... ... ... . ..
Cns.èlor Glàl'A.rount . .• . ..
fl:>sa Gumovart .......... ..
Josep L1ambr1c .••...•..•.•

Deu J. etler~ .. . . . . ... . ..
Jo<'~! Juncosa .............. .

X.1\: ..................... ,
0'50 LlU .lli Jonama ............. ..
10' - Venrosa ................ ..
10'U!>i GH.UP D~..SQUJ.i;R-·
5H.ANS DE GUALBA:
l ' - ~ep Sanftjas ........... .

Joan Albanell 1 muller .. .
0'50 LlUir. B"rra ............... .. .

1'- r ! P Rcttbn ........... .
2'- Ul!rgmida Roig . .. . .. . . . . ..

2 •

2'50

1'-

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

1'1'1'-

1'vall .................... .
2'- Ptr la Rco~úbà!ll frdcraL ..
2'- Un cata;à .............. .

2- • !":1 ~ tJc=ns • . . ... .. • . •.
2'- J. P. P .................. .
2'- loi"ltu& 1 Xata de les Tre:o
1'Torrei (7.• vegada} ... . ..
2'- V. G .... . . . . . . . . . . . . . ..
0'!;:) Conrad Mare.sch .. . . .. .. .
1'- Gerard 03.pdevill. (quota
1'quillU'.ne.U •.. ... •.. ... •..
1'- Eml:l Calvo ......... .... ..
1'- Oentre ~eral de LL.'NS~
1'1'- Subscrlpc!ó feta entre ca2'ts!an de dlfE:rent.s ten1'dències apl ;:ats en !r!l1'temal sopar rota la fi1'gura simbòilea del ca'•a1'ller ~nt Jol'dl ........ .
2'2'- Crup de tréò<llladors d'una
1'impTeUltn i 11Ibrcrla:
l ' - CAIXES
1'- Jo:E;l Xlco!a .. .
0'50 Josc,p GironA .. .
1'- Manuel Borruel
3'- Miquel Vidal ...
1'- Amador Garda
1'Jt1ume To:r
1'- Florenci Ro vi~ .. . . ..
1'- Josep V!lndomiu ...•..
O'SO Jaume Catalàn ........ .
2'- Joan Castanyé . .. ... ••.
2'- Alfons Marcè ... .. .
1'- R. Canylssi ........... .

Emili Moreno . .. . . . . ..
Tomàs Solsona ........ .
Josep VJ.:aró C. . .. •..
E. Herran ............. ..
Joan Amat .. .
J. A.M•......
R. S ..........
J. B ......... .
JOO<'P Vilascca

o·3o

o!>O'2'3'25

•• . •• . ••

c. o. s.............

o·so

r.. "!la .............. .
1'- L. ~-L .•• ...•.•.•..
2'- J. G. Ro:s.:.:O ... ... .•. ...
1'- Gerzrn¡n N:iliau ... ... . ..
1'- M11.ria P. de • a"au ... ...
1'- e ·a ...... -.......... .
:,¡_
V, P~ n ,la memòria de S.
1' Vallverdú ... ............
2'- J.
. .............. .
1'- La nena Geor tna SLm~è
l 'J. s. de Sf\nt ~J:orePç sa2'Yn.:l •. • .. • . •• •.. .
1'- J. B. dc fànt Lloren-; Sa-

Magi Ros ............
Josep Cafiete ... •.. . ••
Joan Gil.. ........ ..
Joaquim Can~ c;sà ...
Emiil Centelles . .. . ..
Manuel Gutlürez ...
E.1es Bo3ch ...
MAQUINES

uU4 UI.UU1La . . . .. . ....... .
~gi mon !Masó . .. • •. •.• .. .

Pere Juhà. ... ............. ..
Lcunci Oert:m. ........... .
Enric Rec Rosego.rrocs ..... .

1'- l".ranccse Santtja.:> . .. . •. . •.
0'15 Aot.oni Ló¡x:z ... ... ... . ..

Teojor Pascua.l .. . .. . .. . . ..

3'-

1'5'-

s·1•50
2,_
5 ._
5._
5._
._
2._
5

,_
5,_
52'7

41'25

1._
0 25
l'-

I

J~· I

Orrà ......•.....•.....
lb; 1 e Ma:-torí .......... ..
.R.runc."J Salix .............. .

J N. O .................... ..
J. P. T ..................... .
Salvn.dor Lacomba. . . . . .•
Jau.-ne Teixidor .. . ... .. . . ..
Joo.quím Olive ........... .
Oa.:-les Blanché ........... .
Antoni López ..............•
Míque! PascuDI ..... .
Valenti Masuet .... ..
Joeep López ........ .
S®mon l><:.unsant •..
Jaume PascuaJ ......
Je.ume D<lmènech •..•..
Joaquim Cerezo .......... ..
Jonqulm Julià .............. .
Jaume Aubonell ... ... . ..
Miquel Clunps ... ... ... . ..
Joan Closas .. . . .. . .. ... •..
France/lC Cerezo .. . .• . ... ..•
Jooep I.aromba ... .... .... .
Juwo Masó ... ... ....... ..
Et:ite\·e Campeny .......... ..
Casunlr López... . .. . .. .. . .. .
Josep Campeny .......... ..
Seglmon Clapés ........... .
R.nmon Valls .............. .
Els nens Jo;;ep I Nuri Barris
Ramon Roig l muller • .. .. .
Josep Pascual .............. .
Francesc Riera . . . .. . . . • .. .

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

0 .25 Josep Bonfill .............. .
0'25 Estc'\ot Sala ............
O'!S Ton can Jaumet .. . . .•
,
Josep López .•. . .• ... •.•

0,50 El nen Jawne Sallx ...
0 50 Antoni Roquet. . .. ... •..
g~~ Antoni Ibàñez ........... .
.
Janls Daniel .............. .
00'25
50 M. UUÏ!B Ragué .......... ..
Josep &!mos .. . ... ... . ..
0'5C Vicenta Sanítjas ........... .
0'50 Carme Gisbert •.. •.. ... •..
0'50 Miquel GISbert ........... .

.I

DE PICAMOIXONS, un
grup de simpatitzants
d'Esquerra Republicana
de Catalunya:
Josep Martí Paris ........ .
Joan Domènec Suñer ..... .
Josep Domènec Suñer .... ..
Josep Grau ...............
Amadeu Pujol ... ... ... . ..
Antoni Homs ............. ..
Antoni Serra . . . .. • . .. .. . .. •
Josep Solanas . . . .. . .. . .. .
Nen Lluís Bertran .. . .. ... .
Ismael Fa.yos . .. .. . . .. .. . . ..
Josep Albareda ........ .
Josep Jove ...............
Je::;1lS Salanza . .. . .. . .. .. .
Ferran Gallege . .. . .. . .. . ..
Valent.! Berruezo ........... .
Llorenç Arguímbau ........ .
Francesc Argwmbau ... .. .
Marganda Pons .......... ..
Josefa Mart1 ...............
Nen Salvador Paris MartL
Josep caruu ... ... ... ... ...
Josep Pmalba ... ... .. .
Angel Aguilar ... ... •..
JOS{;'p Carbó ...•........
Joon Rlbas ........... .
Roser Soler . . . •. • .. . .. .
Rafael Ri bas .............,.
Matilde Rlbas ............
Octavi Ribas .............. .
Nuri Ribas ................ ..
Joan Pujol Buyó . . . •.. .. . . ..
Lltús Company ... ... ... ...
Isidre Serra .. . .. . •.. .. . ...
Joan Roig ................ ..
Joan Torrents ... ... ... . ..
Pere Pujol ................ ..
JOS!'P Pujol Català. ....... ..
Fn.r.cesc Ma rtf . . . . . . .. . . .•
JCSI'P Rafi ................ ..
Eugeni Elias ..... . ....... ..
J ..¡,ep Gaya ............. ..
Sebastià Ollé .. . .. . ... . ..
Joan Barenys ...............
Joan Ca !.alà ... ... ... . ..
Cristòfor Gaya . . . . . . ... .. .
Magi Mart! Maztl ... ... .. .
Miquel Rosich . . . . . . . .. •..
F. Batet ................ ..
Joan Tous ................ ..
Josep Homs .............. .
Josep Català .............. .
Josep RoseU ...............
Josep Bofarull ... ... ... .. .
F. Català. ................. .
P. A1:artínez . . . . .. ... ... ...
Ramon Modol ..........•••.•
Josep Roig ........... .
Modest Noales .. . ... ... .. .
Joan Rafi ............. ..
Joan Dalit . . . . .. •.. ... •..
Francesc Català ........... .
Jaume Mart! ..............•
Estanislau Ulldemolins......

l'
1'1'1'1'050
1'1'1'1'-

1'1'-

1'12'1'1' 0';60
l '-

5'10'1'1'1'-

5'
6'1'-

1'1'-

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

1'1'-

1'0'50
050
2'1'o·~o

0'50
1'-

Anselm Capell ... ... . .. ...
Francesc Palou . .. . . . . .. . ..
Josep Dalmau . .. . .. .. . . ..
Antònia Català ... .. . ... . ..
Antoni Dalmau •.. . .. ... . ..
Mariana Sol .. . . .. . ...... ..
Joan Sió ...... ........... .
Maria Sió ................ ..
Delf• Sió ................ ..
Ramona Sió , ............ ..
Josep Aldomà. ............ ..
Antoni Solé Ibà.ñez ... ..... .
Antoni Masot .............. .
Antoni Solé Gapell . .• ... .. .
Isidre Torres . . . . . . . . . . .. . ..
Elasi Minvuet ...............
Jaume Sió ............
Antoni Cots .. . . . . . . . ...
Fidel Català . .. .. . .. . .. .
Roser Català. . .. . .. . ..
Joze!a Piñol ........... .
Lluís Català . . . . .. . . . .. . . ..
Ignasi Ma rimon .......... ..
Lluis Prats ........••.....
Maria Prats . . . . . . . . . . . . . ..
Dolors i Irene Piró . . . . .. . ..
P'ran.;esc Pallàs . .. .. . . .. . ..
Ant<>ni Sió . . . . . . . . . .. . . . . ...
Jooep JcE:a ...............
Mercè Sió .................•
Ramona Bellet .. . ... ... . .•
Isidre Gac!les ... . .. .. . . ..
Francesc Dalmau ....... ..
Juli Vallès ................. .
Joaquun Puyalto ... .. .
J ~í. J&ner .............. .

Pere Gras................ ..

Joan Llozt .............. .
Francesc Casas . •. .. . . . . . ..

Mique! Xirau ............. ..

Jooqu1m Pujol .. . ... ... . ..
J. Domenge ......... . .. .. .
J. Gayol:l. ...............•..
Fro.nce.s~ llrderlu .. .. ....... .
Joaquim Fau .........•.....
Josep Vilà ................. .
ROSt'r Ton1cr ... .. . . . . ... . ..
J . V11lill ...... ............. .
Joan Bruga<! a .. . . . . . .. .. .
M1quel Bargalló . . . . ....... .
Josep R<Jgi •................•

J. Canals .....••••.••...
J . Basols ........... .
J. Flbla ........•...

Bit
.............. .
Serra .......... ..
Wander ................. .
J . Pa~u ................... ..

J

J ::xna ................... ..
1'- Con.~ta ................. .
1'- M. T ................... . ..
5'- li. corista . .. . . . . . . .. . •. . .. .
0 '50 Unes sagrerenqucs, ami¡ues
1'del Llibre ..............
o·.;o Jo:w
S!l.Qadell lsegona v¡.)
0'50 FeHu Elias ................. .
l'
Pep.::ta Sansas . . . . .. . . . . ..
l ' - J\n on• Mascaró . .. • . . . . . . ..
2'- Per~.; Patau .............. .
1'- Utta nola ................. .
1'- Un nOi català (setena ve1'gada) ... ... ... ... .. ...
0 '55 P. A. B i F. A. F. tsegona
1'vegada) ................. .
1'- Un matrilr.oni del Centre
1'Català Republicà «Les
2'Carolines. . . . .•. .•. .. . .. .
2'Josep Pagès .............. .
1'- Josefa Pagès Canal ....... ..
2'- Joan Vall:; Canal ........ .
1'- Rrunon Valls Canal ........ .
1'- Manuel Marcelino ........ .
1'- Uns esquerranes <quota set1'manal) ................. .
2'- Pere Costa C¡u1rcl!a d 'As2'salt} .................... .
2'- Una admiradora de Pérez
5'
Farràs •..•........•.• .••
1'- Admirador de Llufs Com5' .
panys ................... ..
1'- l\1:alia Alfara . . . . .. . . . •..
1'- Marti Oañigà (1.2 vegada.>.
1'- Un azañista català . . . . •. . ..

DIUNENGE, U

2'1'1'-

1'-

1'-

1'1'-

1'1'1'1'1'1'-

1'1'1'-

1'2'-

..
·-

1'1'2'2'-

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

1'1'-

o·5o

1'2'1'2'2'

2'-

1'1'1'1'1' 0'50
0'50
1'0'60
1'1'1'1'-

1'o·~o

0"50

1'1'50
~·1'-

Cinc amics, quota setmanal
Deure setmll.!lAl d"Uns amics
Francesc El tol . .. . .. . . . . .•
El conserge de eLa Calandra» del Masnou . , . . . • . ..
Un electricista de Masnou.
Antoni Tondo ... . .. . ..
Agusti Abós . .. . . • . . • ...
Isabel Fossas . . . .. . . .. . ..
Amalla Escoda . . . . . . . . . . ..
Assumpció Barrios... •.. .. .
Antoni Ventura ........... .
Antoni Escoda .. . . . . . . . . ..
Un grup d'arnies dels empresonats (tercera vegada):
Magdalena Brunet, a la memòria. del seu germa ...
M1quel Prats
.......... ..
Quun Coll ...............
Joan Barceló ... ... ... .. .
Teresa Vinaixa. ... ... ... .. •
J. P .................... ..
Rosa Leonar .............. .
11. G .................... ..
Camil Gurri Leorar . .. .. .
Camil G. Hortolà . .. .. . . ..
Josefa Pla ... .. ........... ..
Agrupació Política de la
Caixa Rur~l «Sindicat
Agrícola.» de Blancafozt •

0"70

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

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

1'1'1'-

10'3'2'-

5'3'-

1'1' 1'0'50
5'
3'-

20'-

'Gn B:rnp d'obrers de la Seccio de Comptadors de la.
Catalana de Gas 1 Electricitat (quarta vegada):
F. PorgueU . .. . .. . .. . . . ...
J. Blancafort . . . . . . .. . ... •..
S. Turull ................. .
A Català ................ ..
S. Mora1es ................. .
V. Bolos ................ ..
J Cudol:à ................. .
Un de la «Joventut els Néts
dels Almogàvers» ....... ..
J. Serra ..................
H. Brossa ...............
Un federal ... ... ... ... .. .
B Segura ................ ..
J. Morejón ...............
E Massip ................ ..
SANT CLIMENT (segona.
vegada}:
El 11~;;.•1 Josep Marcé Mulet.
El nen Jawne M:arcé Mulet
Un admirador de l'Azaña ...
A gusti Pugarolas ... . .. ...
Pere Baquer .. . . .• •. . . .. . ..
Francesc Marcé ... • . . ... .. .
,Josep Melet .............. .

1'1'-

1' -

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

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

1'1'1'.:_
0'50
1'-

R M ......................

Un català federal . .. ... .. .
Un admirador de .Macià ...
2'- Un admirador de Companys ................ ..
3'Centre Unió Republicana.
de C. R. de C. Valls:
C. U. R. de C. R. de C ....
F. R ................ ··•
Francesc Robusté .. . .. . •..

1'25
1'1'-

5'4'50
2'-

1' -

1'-

1'15'1'1'-

El nen F. Robusté ... -· •..
Magí Prats ......•..•.••••
Josep M. Serra •.•..•...•.•
Joan Guasc .............. .
Jot;ep ou¿ ..................
Mana. Guasch ...........•
La nena Maria Fàbregas .. .
Rossend Solé . . . . . . . . . .. . . ..
Josep M. Mallorquí ........ .
Gabriel Clara.valls ...•..
Joan Sanromà ...•..
Josep M. Vallvey ..•
Joan Serafini ........ .
Ramon Esteve . .. . . . ...
Joan Pla.na ... ... ... •..
D. C .......•.. ...... ···
Joan Duc •••.•.............
Joan Lari ...•..............
J. Bap¡u;ta Panot ........•
Josep Bofarull ... . ....... .
Francesc Mateu ......•..•..
Francesc Casellas . .. . . . •.•
P~re Gener ............. ..
Joan Marh Ca tala. . .. ..• . .•
Geroni Bumel ... .. . •.. •.•
Josep Marmé ........•....•.
Francesc Cascs . . . .. . . ..
Antom Giralda . .. . ..
Raznon Plana ..•...
Josep M. Rius ........ .
Ramon Domingo . .. •..
Ft::rran Parés . . . ••. . ..
Mogi 'Faiges . . . ... .. . . ..
Mag! Ferrando ..• ... .. . •.•
Josep Roig ..............•
Josep Raverte ..••........
Joaquim Torres ... ... . ....•
Joan Mariné ..••.•.......•.
Francesc Solé ... . . . .. • . ....•
Jon.n Obrndó ............. ..
Josep Llort .•........ .....
UNA AGRUPACIO ESQUERRANA DE 'l 'E:IA:
Enr1c Fàbregas (segona vegaèa) ................... ..
Roc Brunet ......... ..... .
Fermi Ribell . . . .. . . . . . . . . .•
Olimpia Pons (segona vegada) .................... .
.Magd.llena Roselló <id. id.)
Teresa CarandeU . . . . .. •.•
Antònia Farran ........... .
Dolors Guixens .. . . .. . . . . .•
Concepció Rom era . .. .. . . ..
Roser Corella ........... .
Mcntserrat Fabrcgas . .. .. .
Una d'esquerra .......... ..
Una catalana .............. .
Elvira Coll ................ ..
DONATIU DEL GRUP FEMENI D 'ESQUERRA, de
VILA-RODONA ... ... . ..
Simpatitzants al mateix grup:
Josep Mercadé Gu.inovart .
M. D .......... ...... .........
Lltús Andreu .............. .
Fellsa Solé .. • •.. ... .. .
Maria Roig ........... .
Rosa Bubs:ens ........ .
Margarida Biosca ... .. .
Carme Alegret . . . . . • .. .

NOTES POLITIQUES
El viatge ooWectiu

a

D 'ABRI L DEL

~

1'0'20

Rosa Solé ....
Ter~a Recnseo3 ... ... La filla d un ex:pre'30n'"
del «Manuel Arnus1 er
Elvll"a Andreu
.Maria Robert .. :·· •·· ··· ···
Ton~ C<>mps ...•:·: ::: ...

1'1'1'1'1'-

1'1'-

• ••

1'0"25

o·so

6 ••

0'5()

Agrupació d'Esquerra Re
publicnna de Palau d'Anglcsola:
Joan Telx!dó ......... .
l''ra.ncesc 'rcixidó
· · ·..
ManuPI Gou ...... ·::. ·::. .. .
J. R. Gll1 ....... .
En nc Tc lxi~ó . · •·· · ··
G ,üel;\ Teixídó ·· .. · · ·· ···
Antoni Miró ... ·::. :·.: ::: ···
Ramon Es pinet .. . . .. . ···
Francesc Rius ... . .. . :: ...
Enric Tornàs ......... ..
Ran1on &pietJt LI.
· ...
Josep Pou Castelló ::: ::: :::
Auto!u Cervelló ......... .
Josep Pous ... ... ... ... ··
Esr.anisbu Pous . .. . . . . . . .
Joan Torrents
..
Eartomeo.~ Guíllen1 ··· ··· ···
r 'Php Vilagmsa ... ::: ::: :··
Pasqual V1la~rasa ....... ::
Ramlr Eal.~ct ... ... •.. . .•
M::muel Burg~.:es ... ... . ..

1'1' -

1'1'1'-

1'1'
1'1'1'-

1'1'1'1'1' -

1'1'1'1'1'1'-

0'60
0 ':¡0
0 '50
0'50
0 '60
050
0'60
0'60
O{lO
0"60
0'50

T.ES GORGES BLANQUES·
Centre H.epubllcà d'Esqt¡e1'rà
Cornudella .... .
Alexandre Llauradò..... : :::
Un cntalà ............... .. .
Josep V1larnajó ... ... . ..
Agr1p1 Bnlsella . . . . . . . ..
I"rancesc Cornudella .. .
Franc('sc Oamamsa .. .
~a:not <.,I,n,ret . . . . . . ... . ..
Salvadoi l omàs . . . •.. . ..
Oas!)'\~ Oarnbroch ........ .
Antom Teule ... ... ... . ..
Pere Pont .............. .
J o.~cp .Farrerons . . . . . . . .. . ..
Josep Sans Asca.'é ... ...
Ramon Sans A$C.'tlé . .. . ..
Dolors Ascalé . . . .. . . .. . ..
Magdalena Coll . . . . . . . . . . ..
Manuel Sc. ns ............ .
FJanresc F'arré .......... ::
C11ncçpció Macià . . . . . . ...
Neru; Farré Macià ........ .
A la 1nemòria del desastre
d'Annual .. ............... .
A hi trtmór\a de les resP< nsabilitats d'Ann:H.J .. .
1\d~;lui· Tomas ............
W ,,¡;dale•Ht Vergé .. . . . . ...
Un supervivent del desastt·e d'A.nnual ........... .
Monserrat Vergé ... ... . .•
A la memòr1u de l'expedient Picasso ........... .

25'1'2'2'-

~mon

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

1'-

0'50

1'0'50
1'-

0'SO

2'50'-

1'1'-

0 '50

1'-

l'-

1'2'l'-

2'2'1'1'1'-

!'._,
1'1'-

1'1'-
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oso

0'5()

o·50
0'50

050

0'50
0'50
0'50

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

1'-

o·so

Candi Farré . .. ... .. . . .. . .•
Recaptat en un fe~.tiva.l ...

0 '50

0 '50
0'50

-

o·so
o·-

2'
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Suma I s egueix . . . ... 78.777'81

ROSA BOSCH

Vatèncla per

tal de sentir el senyor Manuel Azaña.
Apoderat: JOSEP SEGURA
0'25 - La Secretaria del Partit Republicl\
0'25 d'&¡querra ha rebut moltes sollicl0'25 tuds d'inscripció per al viatge coHec- Taller de niquelar i pulir metalls, especialitat amb galvanitzat 1 cromat _
0'25 tiu en autocar a. València, amb moEspecialitat en el ram d'automòbils - A 'illant per telèfon es passen
0'25 tiu del grandiós acte d'esquerra que
a recollll' els objectes
0'25 es celebrarà el dia 5 de znaig l en el
0'%5 qual pronunciarà un discurs el se- BORRELL, 125 (entre Corts I Sepúlveda)
- Tel. 32901 - BARCELONA
,
0'25 nyor Manuel Azaií.a.
0'25
El preu del bitllet és de 38 pesse0'25 tes a.na.da i tornada, en autocar de
ROVAL ARTISTIC AGENCY
0'25 gran luxe; com que queden poques
0'25 places lliures, convé que els que tin0 '30 guin el propòsit de sumar-se a l'ex0'25 cursió e<; dirigeixin a la Secretaria
1'- del Partit Republicà d'Esquerra..
0'50
Com diguérem, la sortida serà el
0'50 dissabte, dia 4, a la tarda, 1 la torpral.
0'50 nada, el diumenge a la tarda, 1 a.!Ki Plaça del Teatre,
Telèfon
0'50 no es perdrà cap dl.a feL~.
0'30
Els el<.-pedicionaris tind..~.n lloc re0'25
CERQUEU PIS?
0 '25 servat al local on es celebri l'acte.

LAGE

MIQUEL
6,

0'25

0'25
l'

1'1'0 '30
1'-

1'0'50
0'50
1'0'90
0':50
0'50
0'50
0'50
0 '50

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

~JAS & ROC!
CAMISERS
Rebudes les novetats
en camises i corbates

1'1'0'50

1'1'1'2'0'50
0 '50
0 '30
060

CASA CARRERA
CASA FUNDADA EL Ul97
BORRELL, 131 (cantonada Diputació) - Telèfon 31614 - BARCELONA
Us ofereix per al trasllat del vostre mobiliari un bon servei ràpid amb
Autoconductora, dintre 1 fora. de la. capital, a preus sense competència ....
Viatges combinats per tot Catalunya, Madrid, San Sebastiàn, València (
Saragossa amb Autocapitonne

JOAN MIRó

t.8

o·5o

les Arts
EXPOSICIO MIQUEL VILLA

23746

B.

FABRICA D'ARTICLES DE GALALITH - ART APLICAT
ARTICLES FUMADOR PORTA-RETRATS CIGARRERFS - GONGS- LAMPARES - RELLOTGES- ES:JRIVANIES EN TOTA CLASSE DE MATERIAL

BOT, 9

BARCELONA

Teièfon 17194

COLMADO «EL S OL»

Ca;;a especialitzada en cafès torrats al natural
La data de la. inauguració de l'ex0'50 posició de pintura de Miquel Villà,
JOSEP
0'50 el pinto;: rea11sta del qua.! tant se'n
CANAL
0'20 parlà darrerament, ha estat fixada
Bailèn, 116 - València, 341 - BARCELONA - Telèfon 73!113
0'40 per al J)r<mer d1a 4 de maig, a les
2'- Gal~ries d'Art Syra. Com sigui que
2'- aque&t artii'ta, ma:grat d'haver
esAVI'JUL TORS, CUNICULTORS, RAMADERS EN GENERAL
2'1'- tat estimat des deJ.s sus C001ençuL'èxit més sorollós l'obtindreu amb els
1'- ment3 pels amateurs conei~edors de
0'50 la pintura moderna nostra, no ha
0'50 prodigat les exposicions particulars,
2'- ara, Pel' tal de mostrar una comque 11 plau oftrir-vo¡ JOAN DURAN ARMENGOL
pleta e
<}Ue resumeixi la seva
1'Aliments complets per al bestiar
2'- obra d'aquests clnc anys darrers.
1'- l'exposició ocuparà les ttes sales de
Direcció
telegràfica 1 telefònica: dTASA».
les G!\leries srra. Aquest ser-.i. l'esde-2'
Fàbrica I Oficines: Avda. Icària, 169. - Telèfon 53392
1'- venlmt'nt art!.stlc de l'any.
BARCrnONA
0'50

Productes

5'5'1'-

1'1'1'-

1' -

1'-

1'1'1'1'1'-

RAFI'.E!. SOLANIO

1'l'-

1'1'l'
l'1'-

JOSEP PARÉS

A les Galeries d'Art Syra actualment poden admirar-se les darrere¡
obres de Haiael Solanic. L'exposic-Ió
es troba pre:;i.cl.lda per una bella tesCOMERÇ DE JOIES I ROBES (Antiga Casa de Compra-Vandal
ta del President Francesc Ma.clà, la
VERITABLES OCASIONS EN JOIES I ALTRES ARTICLES
qual conjuntament amb les altres
obres exposades fan que aquesta exCarrer
de Mendizàbal, 11, pral
BARCELONA
Tel•fon 13791
posició eçnstítueixi el millor conjunt
dc l'autor.

1'-

1'-

«ITASA»

ENRIC D'AOUST

Enric d'Aoust é3 també cxpo&ltor
dura."!t aquesta quinzena a lea Galeries d'Art S)Ta. Exposa figures femenines i diferents bodegons amb
flors i lru:!tes.

MOBLES

ECONDMICS

I

DE

Fàbrloa1 ORASES, 9

QUALITAT
TELEFON 31241

J. CARDONA
EXPOSI CIO

2'-

VENDA

6'2'-

5'4'O'óO

2'0'óO

0'50

10'-

1'1'1'1'1'2'3'-:-

2'-

FABRICA

Corts, 613
Pere Batalla
M. P!¡em
Joan Falet
Arthur Sega!
R. Pal.truuo!a Romeu
CPlntura)

1'3$

MARTINEZ DE LA ROSA, 13
TELEFON 73900

SYRA

ne

Rafael Solanlo
Enrlo d 'Aoust

Fins el dia

GENERAL

(Pintura}

de mai¡

BARCELONA

D. GUI NOVART GRAS
CONSTRUCTOR

<Escultura)

s

EN

ESPECIALITAT EN COPES D'ESPORT- VENDA A L'NGROIJ

Dlputaclo, 262
I'eli!ton 18710
1'ART 1 ORNAMENTACIO
OBJECTEs PER A PRESENTS
1'

2'-

D 'ORFEBRERIA

Finlàndia, 39

BAR CEL O tJ A

Telèfon 32aJ

&~UMEHGE • •

6

D'ABRIL ~L 1t3!

EL TREBALL
L'ATUR FORÇOSA ESPA

YA

Una conferència de Vicenç
Bernades

AL MARGE DE LES ESTADJSTIQUES OFICIALS
I PER 4 DEMOSTRAR-NE LA lNSUFICIENCIA

LA SETMANA DE
QUARANTA HORES

L'evolució de l'atur a França
El total dels empfeus ha disminuït prop del
30 per 100 des det començament de la crisi

UNES OB~RVACIONS TRETES D'UN ESTUDJ DELA S. G. f.

El diputat Lucio Martínez i Gil parla de l'atur forçós
al camp i afirma que solament els Governs d'esquerra podran solucionar-lo

El Butlletí trimestral de la «Estad.í.Wc& Oeneral ~ França» puWttl. 4os "tudis de tJmjunt ®e ~
teressen a.l món obrer.
L'un tracta del moviment dels salarl.tl durant l'a.oJ 1934 (ja hl farem referència de nou la propera
.setmana) 1 ralt:re de l'atur, de la
utilització de la mà d'obra. 1 de la
producció industrial dea del 1928. A
dir veritat, aborda ~etot aquest
pmblem& de.s del punt de vtsta dE4
mètode estac;Us~ i ,p er a calcular
tnoves sèti.e3 de dades. S'hi troba,
.no obstant, ml& sèrie d'observacion¡¡
interessant«.
Una d'$!:lles,

BIBLIOTECA PER

ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS
Aflueixen les aportacions
la .e~~ yora ElA'mA. SJmJtET DB
FONJ:.l.NA.L , ou ha tramèi óiao

veliMIUl:
'
«La DoJoc.aa.v, c1e Vea:atlll'& Gll8HJ. 1
uLos catalanes en América.n, lk

l

CArlet Hutí.

PR() DUCClO I ENPL E U
t<lll'ootQI'DOa de ok60N, 4'~ Ov·
Ham vol.dria poda' oompa.rar Ell ri:re.
.nive;a .dt J'esnpl:eu ral de la produc- «LA B orda., c1e "1V. ntuce lbàñff.
uF.aaa,-, 4'.EraeA Fe,4leaa.
ció mctustnal. Hi Jla. naturalme.ot

una. atret.&

depeD<I.eoc~

entre ela

])e J ULI .GAl' I B ELL(), tleaa r&

clos, però no un exart.e parallel.l.sme. but tres volums:

•<El caballen
IEa qu.e b.1 ~n altres bt.ctw:s..
E11 periode de cnsl, él rendiment R . Gémez de la
.uTabKé»,
de
lndh1dual :té tendència a augmeotar tndllbt:lblement, perquè són . - ll.art.in.
tGilumo, delor,
Yint els o!:lrers menys a.p't.cs ejs Qlle
aón aoomiad&ts; s~da~nt per- ria.
UN Ati:OX'IX
qu~ IIÓD 1~ ;pro<1uccioos -menys 1u--

lfi bcmc-o CTÏII>>, de
~rua .

J. ZorrWa de Saa
plaeer>t, • 'Atlteri fs..

eoa ha <t>ralltês tt'fl!J
err.ttves ~ que són abandonaeies volums de
<<Oon
oomplet
de b lleapa iot«~
'f)re!erent:m.eDt: una ~xplotació ml·
mll'l're, per ettemple, Umit$ la seva P.&ei.M.al t:spora.rrtoll.
D'.&N'I'ONt DOMINGO I ntAW',
-activitat als filons més rtcs. Oontrà- bUll
rebut doa volums:
<tiisioi.re du ,Spil'ituali me experi.1111!'""'!'~!'1"'----~------------,l l m ental>t, de C. de Vesme.
<ctlacnetismo, bipaot.illll19, su.;•
ttón», de Paul C. fagot.
De .1\IAitTt &OJ,A, hem rebut 'fila..
b'e volums I -vuit fa&cictes:

________

«Ela Pobresn, «Els San1a», de f a.-

cmt Verfacuer.

uLa cond- '&IIMtCan, 6e M!Qllel

v..

F
e

l..

ccPor eRcima cle 101 IUIHII'eSII, ile lf.

Ri vas.

c1En busca de 1m misionero,, de Vl-

I

ceu~ Mira.lles.

nSbliiR íotiate~t, c!'Etluard Saojuàn .
<<El pueblo del ¡a¡, ay, a.y! del tri~
ple ftoloru, <IF~o en la casa de
Dio5,, «XIII vece& canana,, uEI ~

E

publicano demasiado eonocidoll, uEI

caudillo de ta -estrella- ~&.cià"~

~

iambla.llcat.

4'An~

Uu e.o;;em)flar 4e <tL1t. Novt'la 1~1~>.
1tL1t. tra,edia de Benaplbt)n,, 4'&

Sanjuàn.
D'ANTONI SOLF.lt, hem rebut set
V(llums:
•~1otnll, de J . Verda~uer.
<~Gotes de sangn, de Jo:!e.l' P radrera.
elLa verdal! de la fraocmasonerlaJI.
de Ramon Díaz.
uOmllrivólesll, de Víctor Oat a:là.
«Qüestions de gntmàttca -eatallllrnn,
de Pompeu Fabra.
El nea;r• més Jl• 19i

IS

•

Les ratrles lnclinade,s de 76 a 1 'P
Les ntlles vertical& de 43 a li
La ratlla bllrttv:mtaJ de U a 42
Els PUtlts negt)IS de 2 a 11
El blanc parats sense .s OCDrs

uViat~""• d e J. l 'erda,;-uer.
<llnsitja4all, de J. '4. Sep.rra.

• • •

A.port.aciens, a la uestn. llledaació,

Ronda Uoivensitat , 25•

A PARIS

pació del nombre de parat.i en ab- rla.ment, pot succeir que la necessis.olut .socottezu.ts :i del nombr~ de tat de conserva.r un _peoQilal !lx
pa.ra.t.s rea.ls, cal que ¡¡igui citada en porti una. baixa del rendiment hoprimer lloc:
rari; la produ.ccló en g:ran sèrie té MEN;JAR BE J ECONO~
«En la. recensió quinquennal, el ne.oessit.at. per ~:~;ser avantatjosa,
nombre dels parats, .establert des- d'a.ssollr un nivell m.inim.
.AL RESTAURANT
prés de la de<!laracio dels interes1'11 ha també un alt.re fack>r, liel
sats, es troba. molt més elevat que q\.lfiJ. hom s'admira qu.e la S. G. F.
el nombre donat per l'estadistic~ no peDSi a donaT .realitat: l'atur
dels fons d'atur... Es aix1 que en tecnològic com a resultat del fet
el mes de març del :1.926 s'han re- que pel .mateix volum de producció
r'Ull G.eettra!t Mara., 11
gistrat 24lU26 empleats .1 obrers ~e sigui necessària .menys de mà. d'obra.
han declarat que es trobavea sense
La S. G. F. ha. provat de CQJllpa- CUll"A ~ATAl..J\.NA l .ESPANYOLA
empleu, mentre que el nombre dels rar, quant a França, els mdicis de
parots socorreguts en aquesta èpo- la wod.ucció indust.nal 1 òe l'em- ----------~*;----------ca. era. al VDltant de 7DO. Respecte pleu (cm els establiment¡ que ocu- tat calcUlades Wltre la b.as.e de :.1$
la ciutat de Paris les xtfres el'en, pen més de 100 assalariats). Un xifres de la. darrera setmana da
respectiTIIJilent, de 52.153 1 de 175. gn\fic establert robre aques1;ez b&. passat octubre, per tal d'eli.inin1u'
Al mes de març del 1931 els resul- ses demostra, en relació a les dues l'atur d'hivern · de temporada..
Tot 1 que éa aproximada., ,permet
tats provlslonals del registre dona- sèries, les fluctuacions que ¡;'exerceiven la xifra de 419.54.5, mentre que xen en el mnteix .sentit, _però molt algunes oonstatac1o!ll> bastant ICw:ioels fons de l'atur no soeorr:ien més més accentuades per la produccló ses.
L'wdre en el g,ual va establir~
que •4.644 per2ones. Ell remarcarà que per 'l'empleu. En reallta.t les :baque la desproporció és menys ac- ses d'un tal càlrul són ma~sa incom- aqQel!ta. densitat no co~ t!U'Ccentuada él 1931, període de d~ pletes perq~¡è .se'n pugui treure una tament a. la !n~tat del desenrpt.
:llament md.ustrial. Per or(lre es~
sió, que el 1926, pertode d'actn1tat conclusió.
econòmica. Es pot deduir que la. diNomés dues grans indústrles es J.anst a'ob:té, per exemple, en e1s d Oll
vergència té tendència a atenuar-se presten a una. comparació au.tlcient- c;rup¡s més forts:
Més de 196 parats:
<le~~prés d.e quatre anys i que tot '1 ment exacta: la l.ndú:>tria. bt1llera i
Alta Vienne, 966; Selne, manya
donar ~cara xUres inferiors al la gnm mete.llúrgia.
París,
851; Nord, 689; Paris, -451; Bonombre V.t:1.l dels parats, les estadistiqlli!s dels fons d'atur donen reEN t.;A IND'USTAI A Hu- ques del Ròdan, 352'1; Alt Rhin, 8#;
Alta Garonne, 310'1; Or~~. 251'8;
sultats que s'ajusten de més a la
LLE RA
vora. a la realitat. En periode d'acPer la primera. se sap que el man- Ardeones, 246; Lo.ire Inferior, 24tl'6;'
t!:vitat, en -efecte, els treballadors no teniment 1 el mateix Q.ugm.e.nt de la Ròd.an, 240; Pas-de-Calais, 237; S~
resten molt de temps sense ocupa- praducció van acompanyats Ci'una ne Inferior, 231; Loire, 1911.
De 75 a 194:
ctó 1 no et~ preocupen d'inscriure's dismlnuci.ó dels efectius, malgrat
Gironde, 171'5; Mame, 164; ~
pet" t&l. d'assolir socom; en temps un atur pareial 1mPQrtant.
ne,
1'13: Baixos pjreneus, 140'4; Somde depressió, contràriament, tenen
La següent :taula compara, refetendència a recóiTer als fons tan rent als cinc darrers anys, els in- me, 125; T!un, 12Z'8; llle~t-'VUalne,
prompte com reuneixen 1es condi- dicis mitjans de la producció i els 104'5; Alts Plreneu$, 85'5; Ain, 133'~
cions exigides.,
NOTICIARI
indic.is de l'empleu; aquests últims Píreneus Orientals, 83'4; Atiège, ~5'8.
En aquesta llista parcia,l no s'bl
Aquestes observacions són justes
A SS€NBLEA D E M OSSOS encara que llur conclusió sembla ¡¡ón calculaU; en base a l'estadística troben els departaments alsacià-lo900
trimestral del Minisberi de Treball,
<100
R EC AD E RS
una ::nl.ca forçada. L'atur resta molt que dóna el total dels Jornaas efec- renès, a excepció de l'Alt Rhin. La
Diumenge.
les onze del n1.11U, la important. L'enginy dels calcula- tuats, en ésser inwriablement la crisi del calçat 1 de la porcellana
pot explicar el primer l}gc de l'Alta
Subsecció de .M.osso3 Recaders del dors àe la S. G. F. ne pot suplir jornadA de vult hores:
Vienne, però ¿i el de la Creuse, soSU:ldicat ]1.1ercantil de Barcelana ce- la insuficiència del material estadisPromedl
Prod..
Em
pl.
bretot wnint en con;pte que la pro.
lebra.ran assemblea genera.! a l'es- tic del qu:al disposen. Una v~ada
FOR.~OS
porció va establir-se segons rt>lació
tatge del Sindicat, Porta-Femssl, 19, més .es molestós que nD poguem, a
1930
1 00'3
100'2
de la• po!:>lacló activa ind.ustr1a.1? TP-.
principal. En aquesta assemblea es França, ésser ·millar informats 101931
93'2
90'6
tes les dlTisions muntanyllDIJUe~ dels
Segons estadlstlques ofi cials, dels 689.685 obrers en atur fOTçós, correspo nten l~
1932
85'S
76'8
t 1pe.9i~t~ ::n~::~~~:no:~~ d.iscuti.nm importants assumptes de bre un assumpte tan çeu.
PlreneUB es troben en els -dos priactivita a l&grjoole& I ftrestals. 6n e l gràfic que 1Jresentom, acusen un mo 1 a
r
ogran interès per als assalariats del
1933
87'3
72'9
mers grups, però no cap d-els AlllS.
del camp
L A DISM I NUCIO DELS EM·
1934
88'2
ram de recader.s.
71'6
S'han cie cercar solucions, aar la mi sèr ia a l camp, comporta l'efluència dels _camperol• a la cllllat, on Ja és
PLE US D ES D E\. COMENCAD'aquesta manera és ,posada. en compresa. la industrial lsère (sol,..
Són pregats d'B&Sisti.r.J:JJ. tots els
lmponlllle trobar fema pet' als obren In dustra ls
M ENT D E L A CR tSI
evidència una evolució de la qual ment 19'5).
oompanYJ recaders associats.
CO NSTA T A C lOff6 CU R I OSES
ootem obligats a dir de nou que
Però, ¿què dir, Ci'alfira. banda, de prosseguirà.
Un examen més detingut aporta.votar contra nosaltres 1 la majona
Dones tampoc no u;'ha tingut -per ma.te1x any, mvert1 101.000,000 de
L A U N IO U L TJIAM A RINA
Veure, a mé:!, les indil'atur
pe.roial?
Les
estadl..siiques
de
Són, natun.lm.ent, els repr~entants a res en compte i sembla que des lliures. Compari!U aquestes xú're& amb
cacions donades la darrera setmana. rla alt.res sorpreses. El Cantal (64'1),
Fa avinent a tots els empleats mer- .socorsos són l.rrlsòries i, per altra. sobre l'au¡:ment del rendiment a. pec exemple, es situa davant de SeCi'aleshores nan pa8811t molts mesoo... el milió de pessetes que Espanya m~
de la C. E. D. A.
banda,
!llO
donen
cap
L
indicació
socantlls
del
Ram
d'Alimentació,
na-i.Qise (61'5) 1 ben endavant
que
Un 1lltre !et. Amb grans presses,
França 1 en altres païEos.
d'Alller (16':7).
ver,Estat .b..a. de realitzar obres; :fer el proper dimecres, ~a Primer de bre la durada efectiV'B. del treball.
es va nomenar la Corn.tstió que acabo
El
nombre
de
campeAquert tema no pot ésser abordat
treballs de re¡pdíu al camp, afavorir Maig, es considerat d1a. festiu l per
A mé.s, com que no pot observard'esmentar. ~ la plàlner.a reunió es
EN
LA
I
N
DUSTRIA
SIOE·
el coureu del tabac, cotó, moresc
tant, els establiments de l'esmentat més que per aproximació i pel tanse més que entre els divuit depaTva nomenar president el senyor Lurols
parats
és
superüor
RU.RCHCA
altres prudue.tes agrfcole:& de
cia. Com sempre, els radicals van
R ..m -inclú:; aquells e'Xceptuats e ~· teig de l'enquesta meruual dels insEn la indústria siderúrgica, con- taments que no compten amb cap
riquesa.
a les xifres oficials
cedU-~'ll el lloc rpel
et d'httver p..rles Confiteries, Xarcuteries, etc.- no pectors de treball en els cstabll- tràriament, el moviment
dels matei- parat sooorrecut t\ l'octubre, hl ba
:menlls
que
donen
ocupació
a
més
tit la ln!ciatJva de '1la. C. fE. D. A. Va
podran obrir lluT'S portes en tot el
La ventat és que ningú no sap,
xos Indicis s'efectua d'Una manera un cert nombre en els quals és dide 100 assalariats.
rendre possessió el CIU> de la Dreta exactament, el nombre de campefieU de oreure que la indústria eu
La demagògia de les
vOce.lS-in3peetors del Jurat
HeUi ací una. dol>le sèrie d'indicis diferent.
egional Valenciana, es va nomell&l' rols parats, car el GO\'em_ no dissigui absent o que resta miraculoSón
calculats
tenint
en
compte
una. ponenc1a. pr'esidida pel senyor poo& dels autjo.ns necessarlS per a
Mixt, vetllaran perquè es complelxt ca:culat.s per la S. G. F. eobre el estadist.iqu!'s mensuals de la produc- sament pròspera. ¿Charante, FinlsLucia per tal que presentés un tre- 1er una. estRdlstica f'Cilc.:ta.
ft,
cà aquesta festa 1 imposaran Ja màx1- promedi dels quab'e anYJ darrers i ció slderu.""gica. que és galt'etté en tère, Meuse, Puy-d.e--DOme @erien el.s
Jo
eni.enc
que
=S
'flUC
ocupem
rma multa a qul la infringeixi.
en la base 1930-=100; eocara cal obball RUe servis de base de fi:li.scuaó
mots de prosperitat dintre la arJSl
Si es vol saber el nombre exacte
l vv.n erldar'Se els "tècnlcs de l'Ins- dels treballadors dél camp, Càl es- recs püülics, abans que tota altra¡
servar que la segona. part de l'any total la cama de1s estaliiments que francesa. per no dir res dE$ BaiU NA .COtlFan:N C I A PER de .:base ha estat marcada pel co- ocupen més de 100 as~lariats. La. xoo 1 Alts Al_ps, Còrsega, Oosie.íi-d~
titut Nacional de Previsió 1 de l'Ofi- tablir un segur o simplement un sub- caso, hem d·ésscr sincers. La demano és, no obstant, exacA.L PJILME R D E MAI G
cina Central de Collocació per a ln- sidl. t..leshares veurem augmentar ~ gògia. deien que abens era pnvilegi
xn.ença.meot de la depr~~ló; aquests comp:\raci6
ta, cnr l'aêtlvltat d'aquests e:!t.Sbli- Nord, Dordon)'l\, Gers, !Loir-1-Cher,
l«annar. ~an c:elébrar-se tres o qua- ll.iates de Jlll1'IIÚI en nombre :truK>spt- de les esquerres, però el que és ara
.aón,
JPe.l' una. banda, eJ.c¡ dels e.fee- ments
influeix 'també, encara. que en Alt Loile, Lozère, o~. les dues sa..
àe lellllions, que !oren P.J:I!sldides per tat. Seria. l'única manera que acu- ha envaït les esferes de les dretes. 1 La Junta de la Secció de Cultu.- t.lu.s ocupat.~;; a l'ali.AI. banda, la dupctJta part, sobm els metalls secun- voies. els dtlò Oène:; 1 Ja Vendff?
Pasqual Cordero; en l'última reunió, diss1n tOts ela cnmperól.S a inscnu- Prome1en el que saben que no ~ .ra de La :Unió mtramarina, d'acord rada del ~reball:
Hom resta. admirat.
daris Cba~e J930 = 100):
den coltUllir; otereuen av¡¡ntatges als 1 amb el Consell Directiu de l'entitat..
m 1& .qual ha\lia de !J>reaelltar-se el re'a.
Alguna d'aque&tcs dfmriaeions poPromedl
Prod.
Promedi
EiecU us
Durada.
treballadors i pensen de qwna llllr¡ t deSitjant solemnitzar amb t<t. lluiCii.ctament per expll'Zl' el te!'!l:li!ti· «DD
den exp:loar-se ~ll part per festat
l.!es CaUSeSde la manca nera. podran arrabassw:-lo¡¡ 1es con-, ment la .simbòlica Festa del Treball,
--va presentar-se el aen7or Lucia perde certes lindú.stms 'locals 1 per lla
1931
88'3
92'5
85'2
1931
quístes guanyades. U~gm el progra- es complau a convidar a tota la da95'8
Què haVl& àlmitib.
reabson1ó dels pa.uts en l'agricul1932
68'9
58'5
de trebalI al camp
1932
80'9
ma de mtler d'abans de ~Pte!ldre el, pendèncta mercantil, en particular
91'1
Va elegir,-5e tot llegllit el #Senyor
tura.
1933
68'6
79'4
67
1933
Le:s causes de la mnnca de o!elna . Poder 1 veureu coses ava~dtSS1mes. la del Ram d'Alimentació, a la mag93'7
tilall:llón. ~J:Ò Jou m.B.SSa tsrd. ¿Per
Però ti6 evident que quada una
1934
68~
63'6
183f
'76~
93
na conferènci!l gue desenvoluparà el
No hi ha cont.radicció entre els gran part d'arbitrar!.
diputat a Corts doctor JOSC'P A. Tra.Es veu aiJd. que Ja disminució deia
Es pot, diu ei. Butlletí de la.
bal, sobre el suggestiu tema «Primer efectiU& ha es~ molt més acn81ble moviments d'aquestes duc. corbes 8. G. IF.. relacionar aquestes diverde Maig)!, la. qual tindrà lloc a l'es- Que Ja de la durada. del treball, en- gue JS'efretuen ¡poc més o meu_vs en gències amb les que varen dirigir
tatge social ;BQ$pltal, 110 1 112, prol., ca.ra que aqu~ta, gue erll. de pro- el mateix aenut, però amb varia- l'atribució dels ji!()Cors d'atur.
molt mé& accentuadfti en la
el dia 1.er de m.alg, 11 les onze del medi molt a prop de ;res j8 .hores a tlu1s
La. veritat és que l'~at aparc:nt
prodw:cló.
matf.
l'any 1930, rou un& mica inferlo:r a
Si es comideren ela 'indiel.s del de l'atur en un d portament d~er
Després de la CQU!erèncl&, i en el les 45 hores a fillals de .i'any ~. desembre
minat
depèn en gran maneTa de les
darrer (segons relació del
mnteix loc:11. tindrà Jloc un Vermut
Per altra banda, la disminució desembre d!'l 1930) es té els _. ~es gue presideixen ...la concessió
de Germanor.
dels e!e.ctlus ba ~at conatant d'un gUent.s:
o refús dels abonament:>. Es una de
any a l'alt.re; .:-contrànamerrt, ~egons
les raons per les guals e-l cmaterial
Activitat, 69'2.
TAX I STES podra obse:Tar-se, l'a:cy 1933, que va
eenadistie~t •ta dnslífleient. !Wés una
Efectius, '1&'1.
conèixer
un
revifament
1ndu3trial
11lt.rl!. t.nmbé :per a poS3.r en evidènL'Associació d 'A~TBXisDnl'id uSetmana l1e treball, "113'3.
C'In. la nec~itat Ci'un rè:;;im unlforsabenta als .-seus assodats 1 !C.X!SSSO- relatiu, ha viEt com es !ProdUÏa un
llllargameDt
de
la
ut.mnnll
de
"tn:lllle.
d'a.ccrcl mtlb un tractament
cla.t.s que -a :par1Ar del Primer de
On es demostra la incoherèn- equitatiu
ball;
oél
mll!onunent
P~ec.
lltli lgual per a tots eh tre14Aig, el ;Departament dc Ctrculacl.O
cia del règim ae socors
bal:ndors vfcUmes de 1a crisi econc>perse.."lli!:à Bis tndustrlals :tmóstes gue giatrat ale$hores, ha bene!lcint. mé3
.no portJ.n a l'interior ilel cotxe ñ els obrers .ocçat.s QUC .els obrers .Metttre en e¡; romes hu::.Or• ·· :a mlca.
LM os~ucs oficials \·ênen a
acomlndrda.
placa de l'entitat a què 'll)ertunytn.
reducció de treball ha -estat obtinL'in<lid de l'activitat, del nivell gudJ.\ gairebé ttant Pff a callocacJó justi!ic:lr les rel\•indicaelons obreres.
ge:ner.U de l'emple.u, com .a resulbt. <Sl atur paréh\.1 com pel llicencta- e; ilidbretot ¡:W(ò el tJUe havfem vo~
ae Ja comblllncl.ó .dels '1ndiclò dec- ment del personal, en la. :;1derúrgia gut den1ortrar.
D~ manera es JCom.porteD les dre- tlllS i durada d.ól treball, ~'a fer res- la rcduedó d'actiY!tat
'ha portat
tes al llOitre pa1s. Pro:net.re. ~ro sorUr una balxa continua f!n.s a de mancr:L mo1t més ~ .~
en arribar .l'hora de les .realitats fan l'ac.1ubre tdel 193.2 Cl3'9): d~és. un l'atur tot.al gue ,aol)re la. Teeiuccló del
el contrari del que prometeren.
reVisoola.mem fins w ~ullal .del 1933 temp3 de :..treball. nl contrari del que
Ho torno a repetir: tal com està t75:9) seguit d'una. ,no.-a reculada !Uirmen freqüentment els empleats
a V\i1 la sl.~uadó d.'F.spcmya, .no bl. ba que ha .retcma.~ l'indici & ~·6 ,en el d'aquesta. indflstria.
altra solució que estahlir un Govern mes de desembre dcl 1g34,
d'caquemr. que pugui mluc:ion&r e..l.5
En .total, ..en .les ei!Wrest'S .que ocuDE NSITAT R EGI O NA L D E
greus problemes a què .es'..à abocada pen ..mCs de 100 ~rla.ts, Ja teL ' A T UR
l'econmüa ae 1& .República 1 ¡particu- ducdó de l'empleu <atur complet. J
.Esmentem fmn.hne:nt ~ obeet'valarment l:Atur 1orç0s.
parcial inelàs) era a firull& de l'.any dons letes en el que es referei.x a
tomarà ropldament 1 sense pectatrer ,JITDP del 311 per 100, segons a d.lstrlbució googràflca. de l'atur.
nil amb P.ERLES FEM I
rctac16 en el ..mes de desembre del
El mapa que rçprocillim 1W rt.raI"TOducte !nOdU11 d'a CCIO segU•
1ll30, per!ode aa de de.Pr~.
dulr la densitat. ~a ~ els
rBJ no perJudica la salut
ï:l BuOleti de :la S. G . ..P. l'CDai'Cft tcOmparUment.J. Està establert. seRebutgeu Jmltactuns sense reoue la marxa del ,moViment. dels tn- [&Uint el nombre dels parats socorsultats pos1t1us. De venda: Sedia!.i d~vitat Ja ~ble abts per cada 10.000 'POriOlles acgalA. Dr. A.Dc1reu, etc., etc.
. . .,...,...,. ~~~· del SMd d'Extn madura, més ~emblant a Q'.alse.t I ndret del Marroc que no pas • una
soltitamen~ a la déls 1Ddlcls•de l'ocu- tt.lves (agricultors 1 militars exclo"!Ió de la Repllbllca eapanyOia
~ :1 deli na.mts a>CQ~
1806). Aquestes ~ han es-
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GOVERN GENERAL

*
EL DIA D'AHIR

La festa del Primer
de Maig
El «Delegada del Minlsterio del
Trabajo y Prevlsióu» a Catalunya

PUBillES

•••
Ahir, al Govern General, va haverJ¡ü recepció. El Palau es veia molt
animat. Els que res no sabien del
que passava comentaven el fet de
veure tant de moviment. ¿Activitat
politlca? ...
Res d'això. El senyor Pic t Pon
era visitat collectivament per les cPubilles:t de Catalunya que, procedents
ge diverses localitats, han \ingut a.
Barcelona per tal de participar a l
Çoncurs per a l'elecció de «Miss Catalunya».
El grup de noies <unes 30) dels
districtes de Barcelona i dels pobles
de Catalunya, visitaren els salons del
Palau, acompanyades del cap de cerimonial. DespréS, el senyor Ple i
Pon rebé les senyoretes, entre les
quals hi hav1a les representants de
Barcelona, Tarragona, Lleida 1 Girona, senyoretes Antonieta Arqués,
Teresa Anglès, Antònia Rodrfguez,
Alexandrina SOy i les de La BISbal,
Sant Cugat del Vallès, L'Hospitalet
Sabadell, Palafrugell, Amposta, San~
Adrià, Sallent, Banyoles, Prat del
Llobregat, Torroella de Montgri, Santa Coloma de Gramanet 1 Badalonc~..
El senyor P1c, després d'obsequiar
les gentils visitants amb presents,
féu un breu diScurs elogiant la bellesa de les dones catalanes... desitjant el triomf a Madrid...
Després, els fotògrafs impressionaren unes plaques del governador int eri 1 tle les «pubilles».

~

INFORMAC IO

D~

L'ESTRANGER

ens h a. tramès una extensa nota que
parla de Ja festa. dels treballadors.
el Primer de Maig, i que, d'acord
amb les disposicions del Govern de
1
Madrid, ordena t al com aquest any
s'ha de celebrar el Primer de Maig
a Catalunya.
Diu la nota del «Delegada», entre
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
altres coses:
«Que la Delegaclón no tiene otra
fin¡ilidad en estos mementos que dar
hom creu que s'esdevindrà el Juny
POLITICA ~TUGUESA
cumplimiento extricto a las disposioeljd~
clones que, de una manera muy preHom ha sabut també que, abans
cisa, establecen la doctri.n a social a.
ELS CONTENDENTS ES El general Carmona diu Que
de reunir-se amb els reialistes en la
seguir en cuanto al dia de referencia.
PREPAREN PER A TOR·
conferència secreta celebrada a Pala revoluc1ó continua
De elias se deduce claramente que
NAR A COMENÇAR
EL GENERAL KONDYLIS proposarà, probablement, com a pri- ris, l'ex-rei Jordi rebé, en passar pel
la finalidad del Poder Públlco no
Canal de Suez, de retorn de l'India,
Lisboa, 27. - En un inte .
DIU
QUE
EL
POBLE
HAU·
Asunclón,
27.
Segons
informamera
mesura,
el
retorn
a
la.
Consti1
es otra que la de evitar que lo reRA DE DECIDIR
tució del 1924. Després d'això el rel una important delegació de Grècia, cions oficioses paraguaianes els dos «Diario de Noticlas;o el pres1J: ~ al
lativa a la calle, y de moào comAtenes, 27. - Les informacions restaria amb llibertat de tomar a en la qual figuraven oficials de l'e- exèrcits beHigerants del Chaco es la República genernl carmo n de
plementaria lo que haga referencia publicades
la premsa estrangera Grècia. Hom espera, però, que l'as- xèrcit. Els delegats asseguraren al preparen activament per a una ba- fet diverses declaracions sobre~ ba
a aquelles aspectes cludadanos que referents a auna
PDrestauració monàr- semblea. decidirà. celebrar un plebis- rei que Grècia era en la seva ma- talla general i decisiva que ha de Utica. portuguesa.
caracterizan Ja animación y la vlta- quica
a Grècia han causat bastant cit per a ratificar això 1 es creu joria monàrquica 1 que per això li tenir lloc dintre d'uns dies.
eLa revo1uc1ó continua 1 no
lldad de la ciudad, no queden absodemanaven de retornar a. possessiollOt
Segons les noticies que arriben del delX8.r de continuar, ja que
lutamente paralizadas y por ello la inquietud en aquesta ciutat, fins al que el rel preferira esperar el resul- nar-se
del tron immediatament, ja front
lluny d'haver aconseguit tots aeste~n
Delegación, en su afàn concillatorio punt que el general Kondylls, que tat d'un plebiscit abans de retornar que solament
de
combat,
l'ofensiva
de
les
ell podria contenir les forces bolivianes no arribà a tren- objectius que originaren el mov9.Uells
y en su deseo de llegar a unas nor- actua com a cap de Govern en ab- al seu pafs. Els reialistes han decla- passions politiques
en tensió, com a
mas de clara apl!cación de tal or- sència de Tsaldarls, ha fet unes de- rat que, en qualsevol cas, l'ex-rei Jor- resultat
les llotes de les forces para- del 28 de maig. Encara quedaunent
de
la
fracassada revolució. car
lllolt
den general, después de realizar nu- claracions als periodistes estrangers di serà possiblement al tron a figuaianes en el sector de Villamontes que fer.»
Hom
creu
també
que
l'ex-rel
Jordi
dient
que
el
règim
republicà
adOP«Una de les coses que crec
nals de jdol, aproximadament.
merosas gestiones, ha de dejar bien
ni en el de Santa Isabel.
es
negà
tornar
a
Grècia
a
conseqüèntat
a
Grècia
el
25
de
març
del
1924
sentadas Jas normas que a contlnuaEl general Estigarribia està actual- clpa.J i important, és aco115e Pr!n.
és perfectament reconegut per tots
LES ACTIVITATS DE L'EX· cia d'un cop d'Estat i lnslstf que la ment dirigint en persona la contra- complement! l'educació 1 me~~tes
ción se deta.llan:
restauració ha de r ealitzar-se legalREl A LONDRES
Todos aquelles oficies que, como els partits politlcs grecs, 1 que des
ofensiva en el sector
Boyuive. del pafs, de manera que els Portat
Londres, 27. - L'ex-rel Jordi de ment. No obstant, en el cas que es A més, es diu que el de
la Construcción, la Metalurgia, la de llavors fins ara la qüestió del règeneral Pe- guesos en • eneral, tinguin una u.
Grècia, arribat anit a aquesta ca- produeixin pertorbacions antivanize- ñaranda està encarregat
Madera, etc., representen slmplemen- gim no havia estat discutida.
d'atacar l'a- cló perfecta dels seus deures cl~o.
El general K ondylls ha dit que pital, romandrà a Londres diverses llstes d'importància, durant o abans
te el cumpl!mient.o constante de un
El pr~sident de la República a/
la
esquerra
de
les
forces
bolivianes.
de
les
eleccions
legislatives,
l'ex-rel
pròximament
es
celebraran
eleccions
setmanes.
contracto de trabajo y no repercutan
gi que entre ell I el cap del Gov eJordi
no
descartava
en
absolut
la
per
a
l'Assemblea
Nacional
1
que
si
ni puedan repercutir en la fisonomia
El ç<Morning Post» escriu aquest
hi hagut sempre la més const em
general de lA. rludad, deberàn ate- es revelava clarament el desig del mati que l'ex-rei Jordi no portarà. a possibilitat d'un retorn r àpid a Grèabsoluta Identitat de punts de ~
nerse en absoluta a. las Bases de poble de restaurar Ja monarquia, el terme activitats politiques durant la cia per tal de fer prevaler la cal1 que això no podia ésser d'alt
Trabajo que tuvleren debidamente Govern el compllrla.
seva estada a Anglaterra, perquè ho ma a la població.
manera «perquè el doctor Oliv .ra
Segons hom creu, el procediment
Ha afegit que sl el general Mate- ha promès aixi mateix a les autoriEl «Butlle~:u Oficial» establecidas
y aprobadas por los resSalazar està molt capacitat 1 sape~ra
xas, conegut monàrquic, es presenta tats britàniques. El mateix periòdic per a la restauració serà. el següent:
pectivos Jurades Mixtos.
guir sempre pel millor camú.
seLes eleccions a l'Assemblea es ceEn cuanto a los oficies que puedan en les pròximes eleccions, el Govern diu que sap que l'ex-sobirà. grec no
L E S SECCIONS DE
posarà cap Impediment a la pro- escoltarà en cap cas les recomana- lebraran el 19 de maig, però podrien
SOCORSOS MUTUS denominarse genéricamente de Trans- no
TOPADA
SAGNANT ENTR E
portes, Hoteles, Prensa y Espectàcu- paganda electoral que realitza, ex- cions dels partits polltics per a tor- ajornar-se .fins a primers de juny.
DEL C. A. D. C. I.
Londres, 27. - Noticies de bbna
CAMPEROLS I GUARD IES
Jos Públicos, deberàn seguirse las cepte en el cas que l'ordre públic nar a Grècia, i sl, únicament, la pe- Hom espera que un cop constituïda. font
asseguren
que
els
soviets
han
En la. seva. edició d'ahir, publica, normas siguientes: Por lo que res- perilli.
tició per gran majoria del poble grec. l'assemblea, aquesta proclamarà U- signat un Tractat d'aliança amb
entre altres, les següents diSposicions: pecta a Ja Prensa, se publicaràn los
A més, l'ex-rel exigiria que Ja seva legal el plebiscit del 1924, del qual
Els ca'!lperols tingueren set
CAP A UN REFERENDUM tornada concordés amb els termes sorgi la República i que decretarà. Mongòlla en el qual s'estipula:
Ordre ascendint a Oficial segon, en periódicos de la mañana del dia PriI.-Una aliança ofensiva. i defen- morts 1 quaranta-dos ferits
Atenes, 27. - Hom sap que el Go- de la nova Constitució grega.
virtut del Concurs de mèrits celebrat, mero de Mayo, no apareclendo los de
que l'estat legal de Grècia és la mo- siva.
el funcionari del Departament de Sa- la noche, pero publlcàndose, en cam- vern grec considera Ja conveniència
Ha cridat molt l'atenció la severa narquia. Un cop que s'hagi declarat
Lisboa, 27. - Arriben noticies
Il.-Rússia. concedeix a Mongòlia
nltat, senyoreta Irene Pujol i Garcia. bio, una Hoja Oficial extraordina- de celebrar un referèndum nacional vigilància
de la persona. de l'ex-rei lllegal el plebiscit republicà., l'ex-rel
Ordre en virtut de la qual són sot- ri
s ¡¡
t
d
fi
·
1
¡ per a decidir sobre la restauració de Jordi que exerceix la policia angle- Jordi estarà en llibertat de tomar un emprèstit de 10 milions de rubles. oficials donant compte d'uns gre:
meses a la inspecció del Consell sua para up r es a e Clenc a, Y a la monarquia perquè ocupi novament
III.-S'establlrà una Unia regular successos desenvolupats en el pobl
sa, ja que constantment és custodiat a ocupar el tron. No obstant, és pos- aèria quatrisetmanal entre Tchaco de Torres Vedras.
que pudiera estar representada por el
e
P erior de la Cooperació les Seccions la
tron l'ex-rei Jordi.
sible que els seus partidaris decidei- (Sibèria) i Orga (Mongòlia).
no publicación de periódicos de
per
gran
nombre
de
policies
d'uniEn vir,tut d'una disposició aprovade Socorsos Mutus del C.A.D.C.I., ces- la mañana del dia 2 siguiente.
La noticia d'haver-se celebrat una forme 1 de paisà.
xin la celebració d'un plebiscit per a
IV.-Els
soviets
s'encarregaran
de
da per l Assemblea Nacional s'obliga
sant, per consegüent, la Intervenció
En cuanto a la Industria Hotele- r eunió de monàrquics a Paris ha arenfortir la posició de la monarquia,
reconstitució de l'exèrcit mongol. als propietaris de vinyes plantades
mllitar.
ra, comprende el ramo de Hoteles, ribat a Atenes; però hom dubta que
L'EX-REl DIU QUE ESTA amb la qual cosa la restauració s'a- laV.-La.
U.
R.
S.
S.
tlndrà
dret
a
fa menys de cinc anys, a destruir-les
Aquesta darrera està redactada de R estaurantes, Cafés, Bares, Cervece- els monàrquics puguin guanyar un
DISPOSAT A SACRIFICAR· jornaria fins el juny.
obtenir el lliure pas de les seves tro- Aquesta mesura s'empra per tal d'~
la manera segtient:
rfas, Fondas, Pensiones y Cafés-con- nombre considerable d'actes en les
SE, Sl EL POBLE HO VOL
pes pel territori de Mongòlla..
vitar
la superproducció Vinícola.
0
eleccions
generals
que
es
celebraran
«ORDRE
clertos, el dia 1. de Mayo se deParis, 27. - S'ha pogut saber que,
Com que els camperols de Torres
Vista la Instància que amb data clara dia de trabajo, por lo cual es dins de poc temps.
abans de marxar cap a Londres. l'exVedras es resi~tlen a a~car les vil er. de març darrer dirigi al Pres!- de absoluta aplicación a dichas prorei Jordi de Grècia manifestà als
ELS MONARQUICS SON reialistes grecs reunits a Paris que,
nyes, la guàrdia republicana procedf
dent de Ja Generalitat el senyor J oan fesiones Ja disposic!ón dictada por
LA CAMBRA HA VOTAT EL
MOLT OPTIMISTES
Oriol 1 Bosc, President de la Secció el Sr. Ministro de la Gobemaclón.
a la destrucció d'una part d'aquelles
tarunateix, està disposat a tomar al
PRESSUPOST DE MARINA
Paris, 27. - Als medis relallstes tron dels seus avantpassats, però úPermanent de Socorsos Mutus del i En lo relativa a Espectàculos Púi protegi en aquestes tasques a wi
grecs
s'han
sabut
avui
els
plans
que
Centre Autonomista de Depend~ts blicos•. Teatres y Cines en general,
Washington, 27. - La Cambra ha
nicament quan el poble grec «expresgrup de treballadoss especialment
Paris, 27. - La conversa celebrada reclutats.
del Comerç i de Ja Indústria soHicl- no eXlste dificultat de ninguna ela- s'han fet per al retorn de l'ex-rel si legalment aquest desig». Aquesta votat el pressupost de Marina, que
t ant que el Consell Superior de la se y. por lo tanto, tamblén serà con- J ordi al tron de Grècia. Primera- declaració s'interpreta en el sentit puja a 460 milions de dòlars i pre- ahir, a la. nit, entr ~ el senyor La.vnl
L'actitud de la guàrdia republicaCooperació exerceixi 1e s funcions siderado como dia de trabajo el ex- ment s'espera que l'assemblea cons- que l'ex-sobirà sols espera ara la in- veu la construcció de 24 nous vai- 1 l'ambaixador soviètic Potemk.ln, na provocà l'amotinament dels camd'intervenció 1 control de les Mu- presado dia 1.0 de Mayo, sin per- tituent que serà elegida en el mes vitació oficial de l'Assemblea Nacio- xells de guerra. El pressupost per- s'assegura que durà més d'una hora. perols que tocaren les campanes a
tualitats que el signant representa de las compensaciones que sean pro- de maig estarà. integrada per una nal d'Atenes per a retornar a Grè- metrà construir 273 nous avions 1
En sortir de l'entrevista, l'ambaixa- sometent i atacaren els guàrdies els
gran majoria reialista. L'assemblea cia 1 restablir la monarquia, cosa que modernitzar 282 avions més.
en el cas que s'estimés necessària cedentes.
dor rus fou abordat pels periodistes quals s'hagueren de fer forts ~ la
una continuitat de la intervenció a
Y por fin, en cuanto al Jurado
S'augmentaran els contingents de a les mateixes portes del Qua! d'Or- seva caSerna ~n espera de reforços.
què, per part de l'Autoritat militar, Mixto de Transportes, que comprenla marina en 2.677 nous oficials i say, 1 els declarà que els dos Governs
Dos guàrdies que no tingueren
es troben sotmeses actualment;
de tramvlas, autobuses urbanes, au9.000 mariners, 1 els contingents de havien arribat a un acord sobre els temps per a refugiar-se a la caserna
Resultant que arran dels successos tobuses de lfnea, taxis, chofers parpunts
principals
en
discussió.
Potem- foren atacats pels camperols, els
la Infanteria de Marina en 51 nous
esdevinguts el mes d'octubre de l'any ticulares, automóvlles de Jujo, autokin a.fegi que, de totes maneres, sub- quals mataren al caporal a cops d'aioficials i un miler de soldats.
passat i en virtut de la clausura. que . .::ars, transporte de mercancias (caexlsteixen
diverses
petites
dificultats
xada i feriren freument al soldat
El programa preveu també la consal C.A.D.C.I. fou imposada per l'Au- miones), contratas ferrovlarias, lavatrucció d'un petit dirigible rígid d'ob- de menys importància, les quals se- que l'acompanyava.
toritat militar, usant aquesta de les coches y tracclón de sangre, se derien
fàcilment
resoltes
i
permetran
la
servació i reconeixement.
De Lisboa arribà a Torres Vedra
facultats que de la proclamació de clara igualmente que tales profesioimmediata r edacció del Pacte franco- una secció de guàrdies que sostingué
l'Estat de Guerra li perven1en1 l'im- nes se hallan comprendidas tanto
Els crèdits ja votats per a noves soviètic.
posslbllltà el funcionament ae les en la disposlción dPl antes citado
construccions i altres perfeccionaEn els cercles politics es creu que un veritable combat amb els camMutualitats al!udides, tota vegada Ministerlo de Ja Gobemación como
ments a l'Aeronàutica Naval s'aug- el Pacte quedarà definitivament re- perols sublevats. Aquests tingueren 7
morts 1 42 ferits. Han estat practl·
que aquestes eren• Seccions de l'es- !ln la particular del Mlnisterio de
menten en 32.356.000 dòlars, 1 d'aMOVIMENT DE CAUS ES
cades 83 detencions.
roentat Centre i es trobaven domi- Obras Públicas. sln peritúcio de que
EL CAP DE POLICIA Dl- questa faisó s'eleven a 52 milions dactat aquesta tarda o demà.
c11lades en el mateix estatge social; las secciones de tracc!Ón a sangre,
En rebre ahir al migdia els perloGUE ALS PERIODISTES de dòlars.
RUSSIA TE TAMBE EL
Resultant que amb data 21 d'oc- transporte de mercancfs (c!lmiones) distes, l'auditor els manifestà que
QUE S'HA INICIAT UNA
PROPOSIT DE CONCERAquests pre:: upostos de marina
tubre de l'any darrer, i en conse- y lava-coches, podran someterse a passaven a senyalament per a vista
FORTA CA.l\IPANYA CONsón els més importants que s'han
TAR UN PACTE DE NO
qüèncla d'instància. que les Mutuali- las normas de los o.ficios exceptua- i ~entència les causes contra. JoaTRA EL SEPARATISME
AGRESSIO Al\m EL JAJ'O
votat fms ara als Estats Units, en
tats referides elevaren a l'Excm. se- dos de trabjar en este dfa. por cuan- quun Estelrlc i Joan Terrens, 1 que
El senyor Francesc Alvarez Santu- temps
de
pau.
Londres, 27. -En els cercles diplon yor Capità General de Ja DiVISió, to no tienen la constderación de ser- havia aprovat la sentència recaigu- llano, cap interí de la policia barcefou acordat per aquest, previ infor- vicios públlcos.
Amb un pressupost de guerra de màtics s'ha dit que Rússia té el proda. en Consell de Guerra celebrat lonina, rebé ahir els periodistes. El
pòsit
de concertar un acord de no
me del senyor Audltor, autoritzar la
En lo que hace referencla a las darrerament contra Modest Balaguer. primer que els digué fou que la tran- 400 milions i un pressupost naval de
Als nombrosos llibreters i
continuació del funcionament de les demàs secciones del Jur11do de 'rrans- 1 Digué també que les causes nú- quillitat era absoluta arreu de Cata- 460, resulta que els Estats Units con- agressió amb el Japó immediatament
particulars
de les comarque
estigui
signat
l'acord
franco-soSeccions de Socorsos Mutus del C. A. portes, vienen obllgados los óbreros mero 210 i 402, u'enguany, i les nú- lunya.
sagren a la defensa nacional a prop
viètic.
D. C. I., deslg~ant com a., delegat de a elias pertenecientes a trabajar el mero 1.070 i 658, de l'any passat,
-Bé, -replicà un periodista-, pe- de mll milions de dòlars.
ques
de
Catalunya
que
CONTINUEN LES CONVERla ~va ~u ton tat prop d aquelles el referida dia, pues entran de lleno en en virtut de l'aixecament de l'estat rò les precaucions són grosses ...
SES
ENTRE
LAVAL
I
POCorrussan Interventor SE'nyor Nemes- la circular del Ministro de la. Go- 1 de guerra passaven a la jurisdicció
-Encara en prendrem més -digué
han
demanat
LES PROXIMES MANI O·
TEMKIN
sl Veronesi, el qual, segons es. cons- bernación, oue regula las activlda- ordinària.
el senyor Alvarez.
Paris, 27. - Les negociacions entre
tata. en la instància que mot1va la des en ese dia v ln orden del Minis- I Acabà dient que Ja causa número
Segui dient el cap de policia interi
BRES NAVALS
present Ordre, ve realltz_ant la seva tro de Obras Pú. bllc!!s, que abundan 644 de l'any passat s'arxivava.
que havia posat a disposició de l'auwashington, 27. -En els llocs na- Lava! i l'ambaixador rus Potemkin,
èomesa. amb tota cura 1 competèn- en el mJ smo criterlo.
toritat competent dos individus de vals no s'ha expressat sorpresa ni in- han continuat aquesta tarda. Han ceela;
,
Asimlsmo, en los pequefios ferroLA CAUSA PER ESPIO· <<Nosaltres Sols», que són els senyors quietud pel que han estat quallfl- lebrat una reunió que ha durat més
Atès que d .acord amb la legislació carriles de Cataluña, Metros v Fer- 1
NATGE
Francesc Folc 1 Pous i Claudi Mas- cades d'<<explosions sense fre» de la de dues hores, la qual ha estat dedivigent les entlt!lts de caràcter mutua- rocarriles que slempre han trabaja_d_o
Una vegada estudiada. i r edactades saguer i Vidal, al damunt de cada un premsa japonesa respecte les pròxi- cada al canvi de punts de vista sollsta són associacions q':Je ,no es trc;r l con normalidad por no haber d1h- les conclusions provisionals, l'advo- dels quals, digué el cap de policia in- mes maniobres dels Estats Units en bre diversos importants extrems, en~~n c~greses ~n la Lla d OrW:e
Pu- cultad de nlmrunA. ela se, se cons!- cat defensor ha. retornat al jutge teri, s'ha trobat una pistola I fulls se- el Pacific. En aquests llocs es re- sotmetrà un informe al seu Govern.
se'ls fa avinent que haLes negociacions continuaran el di~·
que v nen regulades 1 con- derarà el dia l ·0 de Mayo como dia comandant senyor Urrutia la causa paratistes.
butja amb gran content l'afirmació
lluns
o
dimarts
vinents.
vent-se
esgotat totalment
troriadesd a pat~Junya
~nsell S u- laborabl~. sléndole aplica dos ~ ta- instruïda per l'afer d'espionatge del -A propòsit d'aquestes detencions feta pel diari de Toqulo «Nichi Nlpertort de a ooperac d Depar- les oflciOS todas las orevencJOnes qual ja n'estan assabentats els nos -acabà dient- els haig de fer avi- chi», segons les quals les maniobres
l'edició
ta.m.en 'Economia 1 Agricultura, or- contenidas en Ja presente nota.
t
t
- nent que s'ha emprès una intensa est
gamsme creat per Ja Llei de Bases
En cuanto a. los Servlcios Públicos I res 1ec ors.
NOTIFICAC
campanya. contra la propaganda sean dirigideèss contra les illes de Explosió d'una fàbrica de
de la Cooperació per a Cooperati- dependientes de Ja Generalidad y
.
El
dia
4
de maig es
IO
t ta.
mandat japon .
pólvora a Roma
ves, Mutualitats i Sindicats Agrlco- del Avuntamlento dictarlm las exEl tmept coronel jutge senyor Mar- para is ·
Encara que els plans de les maposarà a la venda lo
les publicada. al cButlletl Oficial de presarlss Corporaéiones 1., 8 Mrmas tinez l?enalver estigué ahir a. la PreAl
U
DETE!'JCIONS niobres es guarden amb el major
la Generalitat de Catalunya» del dia de apllcaclón Que sran menester para só ~odel per tal de notificar a Josep
é dimo de~ ~r_bó la policia detin- secret, perquè d'altra manera el pla ELS DAYNS FOREN GRANS, PERO
20 de febrer del 1934;
la buena marcha de los mismos »
Matra! procesat com a suposat autor gu
ve~sos m VIdus que els Inspira- fracassaria per manca d'efectivitat,
NO m HA HAGUT VICTIMES
~ EGONA
Atès que havent estat acordada pel
·
en la causa que s'instrueix per l'a- ven SOSPites, els quals intentaren fer- e5 creu en general que les maniobres
27. - Ahir, a la nit, es proGovern de la República la cessació
temptat de què fou vfctima el direc- 1 se escàpols pel carni mentre els trans- simularan un atac sobre Ja costa de duiRoma,
per tal de poder servir les
una formidable explosió en una
de l'Estat de Guerra a Cata!unya,
tor de la Companyia de Tramvies se- portaven a la Prefectura de Policia. Alaska per la flota negra de l'e- fàbrica
de pòlvora, propietat del Gocorrespon a l'Autoritat civil entendre
nombroses comandes
nyor Veiga, que l'esmentada causa
nemlc, que segons s'espera descen- vern, situada. a les immediacions de
en totes les qüestions de la seva
passava a Ja jurisdicció ordinària.
LA PER S EC U CI O DELS dirà des de les illes Aleutianes. La la base d'hidroavions militars de Por1
pendents de
competència, en la qual és comprès
I
ATRACADORS
flota blava o gota de defensa, estarà vetello.
el regisme de les entitats de caràc,
LA
CAUSA
DE
TELE
GRAFS
El
rondi
de
persecució
d'atracadors
segons
es
creu,
en
les
proximitats
Els
danys
materials
són
molt
lmt er mutualista;
-El Consell Dlre~tlu de 1 AssociaEn el Jutjat núm. 1 ahir es rea- practica actives diligències relaciona- d'Ha.wal 1 en donar-se Ja senyal d'aAtès que per _mlnlsteri de la Llei ció Protectora de 1 Ensenyança Ca- litzaren diverses proves de plenari des amb els nombrosos atracaments larma intentarà tallar el carni als portants; però fins ara no es tenen
noticies
que
hi
hagi
cap
desgràcia
el Consell Surenor de la Cooperació talana ha convocat Consell General relacionades amb la causa instruïda comesos darrerament. Els esmentats vaixells de l'ofensiva, ¡ derrotar-I
personal. FinS ara es desconèixen les
té c~~o¿:cu~~ c~s~E!~c~cea~;¡s in~ • ~~~n~t ~~tFis per a avui, a les pels fets ocorreguts el passat mes agents practicaren una detenció a la Els tècnics navals no veuen en fe~ causes de la catàstrofe,
que ocorregué
f:mbé la 'a·im ar sancio~ 1; e~al
La reunió ès celebrarà a la sala. d'octubre a la Central de Telègrafs qual se li dóna una gran IJ?POrtància. 1mamobres res amenaçador per al Ja- mitja hora després que varen sortir
èosa significa ~a garantia' perq as- d'actes del Centre Excursionista de de I~ nostra ciutat, en la qual cau- ~\ pro.bable que es practiquin altres pó ni per a cap altra potència. As- els treballadors. Vint obrers que es
segurar una normalitat de funciona- Catalunya, Paradis, 10, primer.
L1èxit màxim de lo
~a figuren .Processats Domènec Roca
e ~clons.
senyalen que la flota dels Estats trobaven en una tenda, foren sorprements en les seccions de Socorsos
L'ordre del dia és el següent:
1 J osep S1llero. A la pràctica d'a- ll Ahtr, al maU, el detingut fou tras- Units estarà sempre a una distància sos per l'explosió 1 quedaren soterrats 1
DIADA DEL LLIBRE
Mutus del c.A.D.C.I.;
1. Lectura de l'acta del Consell questes proves assistiren els defen- Jdat ~ef de la Prefectura a la Pre- de 2.500 milles de qualsevol passes- entre les escombreries, encara que 1
Atès que cal fer esment de la com- anterior.
sors dels processats.
dili ~o ~ • per tal de practicar, una sió japonesa a excepció, posslble- més tard foren salvats sense greu
Comandes:
petència 1 cura palesades pel senyor
2.-Lectura de la Memòria del Se.ó g~ncl~amb els detln~uts a I esta- ment, de les illes de Kurile.
dany per les brigades de bombers de
SOCIETAT GENERAL DE LLI·
Nemessi Veronesl en Ja seva missió creta.ri sobre la gestió de l'any fiLA CAUSA PELS FETS DE ~ lè e.
ança quan sadreçaven a
la
base
de
Porvetello.
BRERIA
•
Barberà, 14 I 18
d'Interventor delegat de l'Autoritat nit.
GI RO NA
a nc~a:
Les Investigacions realitzades han
BARCELONA
tn!lltar ·
3. Presentació de l'estat de compEl tinent Jesus Lemos que es troba
La diligència no ha. donat cap refet saber que l'explosió va tenir el
Vist 'l'informe del cap dels Ser- tes.
a Presons M.ilitars de Montjuïc com- sultat.
seu origen en un departament on hi
vels de Cooperació,
4. Renovació dels càrrecs següents: plint condemna, fou conduït ahir al
havia dinamita. Poc abans que els
He resolt:
vicepresident segon, comptador, ar- despatx del jutge especial senyor EnUN HOl\lE 1\IORT PER ll\1obrers deixessin el treball es trasllaA partir de la publicació de la xiver-bibliotecari, secretari, dos vo- ric Biblano per tal que prestés dePRUDENCIA
daren
40 caixes de cartutxos de dipresent Ordre, les Seccions de So- cals, sis consellers adjunts 1 dels in- claració com a testimoni en Ja cauRiu i López anava en el tren
DIUEN ELS ANGLESOS QUE namita, amb un pes de tona 1 mitja
corsos Mutus del C.A.D.C.I., inStal- divldus per c1. cadascuna. de les co- sa que s'instrueix pels fets ocorre- deEmili
que surt de Barcelona a
ALEMANYA TINDRA SUB- ja diSposades per al seu transport.
Jades al carrer de Pelayo, ll, 1er., missions tècnica, I:ditorlal Pedagògi- guts el passat mes d'octubre a GI- la València,
matinada 1 tragué el cap per la
ELS 1\lERCATS NO VENMARINS
restaran sotmeses, d'acord amb la le- ca, Higiene 1 Dames.
rona. Un cop prestada la declaració, fint:streta amb tanta desgràcia que
A suïssa es prohibeix la
DRAN EL DIA J'RL'\lEB
gislacló vigent, a la inSpecció del
4. Resolució sobre les proposlcloi· 1 el tinent Lemos fou novament tras- r.ebé un cop al cap amb un pal c;¡ue
Londres,
27.
El
cDally
TeleDEl\lAIG
francmaçoneria
Consell Superior de la Cooperació 1, que es presentin 1 siguin preses en lladat a Montju'l'c.
gra ph» declara que Alemanya botarà.
11 causà la molt instantàniament.
El senyor Ple 1 Pon ha. diSposat
en conseqüència, cessa en el càrrec consideració per la majoria dels soBasilea,
27.S'anuncia
que
el
pleque
en
commemoració de la. Festa
molt
aviat
a
l'aigua
deu
nous
subEl
jutjat
de
guàrdia
ordenà
l'aixed'Interventor d'aquelles Seccions el eis presents.
LA CAUSA CONTRA UNS cament del cadàver 1 el seu trasllat marins de ~onelatge mig, la qual biscit popular exigit per a l'aplicació del Trebllll el dia. Primer de Ma.li
Comandant del Cos d'Intervenció seSUPOSATS ATRACADORS al Dipòsit Judicial.
cosa suposaria una nova violació dels del projecte de llei prohibint a Suïs- els mercats de Barcelona restin tan·
nyor Nemessi Veronesi, al qual serà
tracLats de pau.
sa la francmaçonerm, ha obtingut cats a la venda tot el dia.
El comandant jutge senyor Enric
.
comunicada. aquesta diSposició expresLES SARDANES
En compensació, perqué el pubUO
El mateix periòdic n
• 1ue l'an- 56.000 vots afirmatius. La xifra miDESCARRILAl\fENT
sant-U la satisfacció d'aquesta Prede Bibiano ha elevat a consulta a l'aunima.
de
vots
exigida
per
la
conspugui
realitzar
les
necessàries
corn·
ditor,
la
causa
que Instrueix contra
sidèncla pel zel i competència deAvui Sarrià. celebra la diada
El c~rreu de Valènvia, que té la se- tiga escola d'entrenament de navemostrat en el compliment de Ja seva Sant Jordi amb tres audicions de quatre suposats atracadors, dos dels va a.rnbada a Barcelona a les vuit gació submarina de Kiel tancada tltució general de Suïssa, és de 50.000 pres, el dimarts dia 30 estaran oberts
comesa.
sardanes, mati, tarda. 1 nit amb la quals foren detinguts a l'Estació de del maU, arribà ahir amb dues hores des de l'armistici, ha estat oberta ¡ vots. Excedenxen, doncs, d'aquesta fins a les nou de la nit.
B arcelona, 20 d'abril del 1935.
collaboracló de Ja Cobla La Princi- França quan es disposaven a mar- de retard, a causa d'haver descarrilat ju s'ha nomenat el cos de profes- xifra, 6.000 vots.
ELS ESTUDIANTS DEI.\IA·
El Governador General de Cata- pal de !:?:oles, i organitzades per xar cap c1. València, I els altres dos entre les estacions de Castelldefels i sors per a la instrucció tècnica dels
lunya, President de la Generalitat. una co
ó formada per les en- en aquella ciutat, per sl creu que Garraf. Un passatger so!ri ferides alumnes.
El
nombre
de
mor!s
en
el
una
c~!f~si~~s~~cN:nE~~!g
cenp. d., J . Pic.»
1 tltats sarrianenques.
l'esmentada causa ha de passar a la greus.
terratrèmol
de
Pèrsta
és
de
tres docents de Barcelona. visitàd l'Aljurisdicció ordinària.
FALSA ALARl\tA A L'OFIA ALEMANYA HO DES·
calde governatiu per tal de emaCINA DE CENSURA
mil
eS-CentS Setanta•dOS nar
l'ajut material de l'Ajuntanu¡n;
MENTEIXEN
EL G ENERA L DE LA DIVI·
a fi que una representació esco 11
Ahir, a la matinada, a l'Oficina de
Londres, 27. - El corresponsal del de
SIO VISITA AHIR L'E DIFI· Censura
~erlin,
27.
El
ministre
de
la
la
nostra ciutat pugui concórrJ¡:
que no s'havien
«Daily Mall» a Teheran, telegrafia
CI DE DEPENDENCIES Ml• portat a observaren
de primera qualitat, a preus baratíssims
la censura les galerades de Re1chwher ha desmentit la noticia. que el nombre de morts I ferits en el com cada any, als campionats ~-"
LI TARS
de font anglesa assegurant que Aletics uruversitarls que es celebr... Ahir al migdia el general de la cSolidartdad Obrera•. Comunicaren el manya havi4 encarregat a les seves terratrèmol de Pèrsia s'eleva a 1.372. a Madrid els dies 4 i 5 de maii ~i
a la Prefectura de Policia i imTren~ pobles han quedat completa- nent. El senyor Ple oferí l'ajut
Divisió, senyor Sànchez Ocaña, rea- cas
deen automòbils, es traslla drassanes la. construcció d'alguns ment destruïts i altres 26 ban sofert
lltU. una visita oficial a l'Edifici de mediata~ent,
manat.
s
daren diversos agents a la redacció de submarins.
danys d'importància.
Dependències
Militars.
Prop
de
dos
PAGA:\IE111'TS DE SOALUS AL
l'esmentat diari on els comunicaren
Sempre ocasions
antics i .noderns
quarts d'una va arribar el general que
5
1\IESTRES l\lUNICIP
ue
havien cessat la seva publicació
acompanyat dels seus ajudants. A voluntàriament.
Els sous i altres emoluments q .
l'escala de l'Edifici l'esperaven els
perceben els mestres del .MunlCir;
diferents caps dels diversos serveis
corresponents al mes corrent, elS seque tenen la seva seu en l'esmentat
ran abouats els dies i hores
edüici, i en companyia d'ells anà re- de G·~nsells de la Presó Model la
gtients: dia 29, de dos quarts de de~
immillorables; al comptat i a terminis
corrent les diverses rl n nàt.:ncles, de causa inStruïda. pe! r.omandant jutdel matí a la una de la ~rd~cfets
les quals féu elo~ls per la forma ge senyor Antoni Rodrlguez Roda,
pagats els professors les ¡ruc
reAparells, des de 100 pessetes
com estan muntades.
cognoms
dels quals cstlgum co~ e
contra els paisans Sebastià Vera VeEl general Sà.nchez Ocaña també ra, Ramon Torrado, Santiago I.lobet.
ses entre les lletres A frns a c1né
inclusiu. El mateh: dia, de l~e bO
estigué a Auditoria de Guerra, on Joan Cardona i Pere Arcadell, als
a les set de Ja tarda, els q .
a
fou rebut pel coronel senyor Ferrer quals St. ls acusa d'haver-se fet forts
estiguin entre les lletres D f~5 d&
1 tots els caps 1 oficials de l'Audito- a la força pública el dia 8 d'octubre
la
U
.
El
dia
30,
de
dos
quar
rda<
ria, amb els quals conversà una es- en ocasió que ··• 1esta volia practicar
diària, tot al millor dient, cada tarda
deu del matf a la. una de Ja ~te¡.t
tona.
un escorcoll al domlciU de la Sode les lletres M a la P. dl elal tardi!·
Visità, encara, les dependències del cietat _«La Obreru, de Sabadell.
dia, de les cinc a les set. e
tercer pis 1 poc després de les dues
Prestdirà. el Tribunal el tinent code les lletres Q a la Z.
de la tarda, el general senyor Sàn- ronel enror Ferran Bona valle, i
chez Ocaña abandonA l'edifici de actuarà de ponent l'auditor de seDependències Militars.
gona senyor Alfred Aguilera, de fiscal el tinent senyor Albert Mestas 1
LLEGIU CADA DIA
TELEFON
PELAI, 8
EL CONSELL DE GUERRA de defensors els lletra senyors JeDE DEMA A LA PRESO
sús Padulles Tarragó, Manuel Thio
Demà al mati es veurà a la Sala RodP.c; i Antoni Femànt'! t>~ Ros.

L ex~rei

de Grècia espera el resultat de les pròximes eleccions
ILa guerra del Chaco

Sobre el resultat de les quals es fan
moltes iHusions els monàrquics

Els soviets han signat un pacte amb
Mongòlia?
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Després de la reunió dels

EtcoNsE~L, DE GuERRA D'AHIR, D'OFICIALs GENERALs

Guerra del Río, satisfet
Es ve1e, per segona vegada
•utge
mun·l
Martínez de Velasco diu ~a1orfairc=~~~ ~~ t~~Ï~~
Causa
Contra
el
a
.
.
.
•
~~~/~a~t~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~;:
I . I
J
que era indispensable la
I-.deI sornetent formació del bloc :~:j~~iq~!~ic;es~~~6i~~~~ ;:~: ~~ll~~::u;:YY~ G~;ffc~es ~e~e R~,
lpa
I
e
capo
ra
I
C
de Sant Esteve Sasrov·lres ~~~¿o~~ï!~~;~~e a~e~~~sd~~ ~c~~eài[;:'ctaosp¿~nlóoptar~~odrffl.:C~Ioasac~.~ ~:: ~~rp;:e~~uí~~~s &~e~aq~ ~
'

(Ve de la pàg. primera)

co amb la seva minoria. La. reunió de diputats fou escassa, degut

}:

Madrid, 27 . _ Als passadissos de
la Cambra hi ha hagut aquesta tarda molt poca animació. A última hora es presentà el ministre d'Obres

te als seus companys de minoria de

I

Madrid, 27. - Interrogat novament

tJll! a.l maw, a. les deu, al Saló
Declara despres Narcís Rossell &d'f>CteS de l'Edlhci de Dependènc1es trada. Diu que no fou coaccionat per

f,lilllai'S, va t.erur lloc el Consell de a abandonar el treball i que no ocorc¡uerra d"ol:icmls generals per a veu- regueren mcldents.
Finalment, declara Joan Rossell
1 tallar la causa mstru1da pel co~a.ant jutge senyor Genar Unar- Canals. DlU que el dia 5 d'octubre
.vnoia contra els senyors Joan anà a Martorell amb Josep Margar1t
~erCàaer Mestre 1 Josep .Margant en un carro i que en arribar allà
¡¡onu.:;tre, JUtge muruc1pa1 1 CllPOral el sots-caponi! del sometent del disdei sometent, respectivament, de Sant tricte de Martorell ll digué que seS>teve sasrovues. En aquesta causa gons ordre de la. Generalitat que
¡¡gura tambe 1> rancesc f<•ranquesa, el haVia. rebut s'hav1a d'anar a Ja vaga.
al està declarat en rebellla.
Afege1x que Josep Margant no va
qus Tnbunal esta va prel:ildlt pel coaccionar ningú 1 que es va lunieneral de la 2.& Bngada de Cava- tar a dir als obrers que li havien
~ena, senyor Sebast1a Pozas, 1 el estat trameses aquelles i que, p)\r
coroposaven com a vocals el gene- tant podien aband.s>nar el treball voral senyor Angel San Pedro _1 els luntàriament els qul volguessin fercoronels senyors Escalera, Canada.s, 1 ho.
r.~oracho, Espaliargas i Llanas. Actua
01ll a vocal ponent l'Auditor de Bri- I
L'INFORLUE DEL FISCAL
e da. senyor ignasi Grau Smgla,
El FiScal, en el seu Informe de
~lll a fiscal el jurldlc de la DlVlSló, conclus1ons definit1ves ta una reiasenYor Enric de Querol Actuà de ció dels fets en la forma ja. conederensor el lletrat senyor Miquel So- guda 1 els qualifica com un delicte
¡er Ba.stero.
d'auxili a la rebeH.ió en grau de
ten1ptativa I solllc1ta que 11 s1g¡ti lmANTECEDl!:NTS posada a. cada un dels processats la
}.questa causa es va veure en Con- pena de tres anys de presó correcsell de Guerra. ordinari de plaça el cional amb abonament de la presó
dla 22 de març 1 els processats fo- l preventiva soferta.
condemnats a sis mesos i un
: però el defensor, temnt en compL'ESCRIT DE LA DEFENSA
te 'que un dels processats és jutge
El lletrat senyor Miquel Soler Basrouníclpal, va. presentar un recurs de tero, defensor dels processats, llegeix
coropetèncla, que fou aprovat, en V4'· Jel seu Informe, en el qual rebat els
tut del qual es tornà. a veure ahir arguments del Ministeri Fiscal. Coaquesta causa en Consell de Guerra mença dient que els processats es
d'Ot\clals Generals, que és el que per- limitaren a complir les ordres que
toca per la categoria d'autoritat d 'un reberen de l'alcalde en ordenar la
dels processats.
sortida del sometent. Diu que si anaren a la Central telefònica fou per
L'APUNTAMENT ordre de l'Alcalde i també que si
El jutge, comandant senyor Rodr1- procediren a ordenar la vaga !ou
guez Roda, llegeix l'apuntament d'a- perquè alxi els havia estat manat
questa causa, que és el mate1x que pel sots-caporal del districte de Marl!egi en el Consell de Guerra cele- torell. Segueix dient el defensor que
brat anteriorment. De l'apuntament, si es traslladaren amb un camió a
es desprèn que el dia 6 d'octubre es Martorell fou perquè reberen ordres
va declarar la vaga general a Sant de la Conselleria de Governació de
Esteve Sasrovlres i es fa responsable Barcelona en aquest sentit, però que
d'ella als processats. Per ordre de en arribar a Martorell i assabentarl'alcalde, va sortir al carrer el some- se que la. Generalitat s'havia aixecat
tent per tal de prestar servei de en armes contra l'Estat, van revigilància i fou muntat un servei a. tornar a. Sant Esteve Sasrovires. Diu
la Central Telefònica i foren con- que els processats es varen sotmetre
tro!ades les conferències. Sembla tam- abans del termini legal assenyalat
bé que el dia 6 al vespre un camió en el Ban del General de la Divisió
amb homes armats, o sia sometenls- ¡ i que no hi hagué cap Incident a
tes, al cap dels quals anava. el pro- Sant Esteve Sasrovircs. Diu també
cessat Josep Margarit, va anar a que no pot haver-hi auxili a la reMartorell, sl bé retornà perquè se'ls beHló on no existeix aquesta, 1, fidigué que s'haVia d'anar a. Barce- nalment, aporta. un document signat
lona.
per més de vuitanta veïns de l'esTambé es desprèn de l'apuntament roentat poble, en el qual es diu que
que un dels processats va. demanar no són certes les acusacions que han
la clau del campanar! de l'església estat llençades contrp. els seus pade Sant Esteve Sasrovlres 1 que es trocinats, document que va s ignar,
va incautar de l'arma d'un dels entre altres, el senyor Canals i Nuveints, sortint fiador Joan Merca.- biota i l'encarregada de la Central
der.
Telefònica, que són els únics testimonis de càrrec que consten en el
LA PROVA TESTIFICAL sumari.
Acaba dient que el Consell haurà
A petició de la defensa desfilen
pogut veure com és certa la Innocèndiversos testimonis.
El primer a declarar és l'ex- alcal- cia dels seus patrocinats 1 que en
de senyor IJufs Jaume, el qual, a. aquest cas espera un veredicte d'inp~untes de la defensa, diu que no culpabilitat, que és el que soHlcita.
ocortegué absolutament cap Incident
LA SENTENCIA
e. ~i Esteve, excepte l'atur del
Acabada la vista, el Consell es retreb&ll. Diu també que va ésser eU
tirà
a
deliberar
en
sessió secreta 1
qul ordenà la sortida del sometent
per tal que no és pertorbés l'~rdre, dictà sentència absolutòria per als
I que si bé sap que va sortir un dos processats, sentència, però, que
c~mló cap a Martorell, ell no va no serà ferma fins que l'aprovi l'Auditor.
presenciar la sortida.

tj

Ha estat detingut un individu que incorregué en greus contradiccions i no
pogué provar on es trobava quan es
cometé l'assassinat
LES ACTIVITATS DEL .JUT·
.JAT NUM, I

MANQU EN
UNES TRES·
CENT ES PESSETES

Es presentà, tambè, a declarar un
de la caldereria on ocorregué el
doble crun. Aquest senyor declarà
Que segons el llibre de caixa que
ensenya al jutge Instructor, mancav~n unes tres-centes pessetes que
hid havl8. a un calaix de rescriptori
'Albert, en plata 1 xavalla., lloc al
Qual és probaole que l'autor de l'as·
6assmat arribés a entrar.
El cobrador de la casa, que es diu
Jllluncosa, explicà en la forma com
ur\ al mort l'import de la recaptació del dia el dissabte al vespre.
60Cí

LA POLICIA DETE UN INDIVIDU SOSPITOS
Per la seva banda la policia segui

eh seus esbrinaments per al desco~rltncnt de l'autor d'nqi.i.;.:st horrorós

Oble assassinat. A primeres hores
de la matinada passada acabà l'in:.rogatori dels veins de la casa del

un.

l Entre els Interrogats figura, com
~ es digué, el promès de la germa-

tat àe la portera de la casa del cosa la del crim. La. policia per
la! de comproyar unes declaracions
~::_ l'esmentat mdividu el retingué
""" calabossos de la Prefectura a
: 1l0slc1ó de la b~ada d'Investlga6 Crim.!nal
neswta. que l'aH.udlt testimoni
~ afirmar que en acomiadar-se de
11,.~\"a promesa anà cap a un bar
1 ~ socletat del carrer de cata'!ln~-a (Poble Nou), 1 la policia ha
~ut comprovar que no és cert, per
ten~~al cosa fou mantinguda la debrinn rtns la pràctica de noves esclons.
ha'l'ambé afirmà el declarant que
tn~ estat conversant amb deter'l'esp des persones, cap a les nou del
• "u re, les quals no confirmaren
-· esta a.flriDacló.
P<>licia ha practicat un r egisltr ~eld~lcili del detingut, del ca.r:C'.IS
P1rcneu, 1 no trobà res que
comprometedor per a ell.
tunl.hir a la tarda es practicaren al~~ dllig~nc1e., sobre les quals es
bJa a una absoluta reserva. i semque QUe del seu resultat depèn
llos¡ el detingut sigui posat a dista• C16 del jutjat o no, car el declall; Per ell sembla estrany 1 hom
f~sa;:¡ per quins motius declarà en

tr;a

El senyor Lerroux referma : «després del
dia 1 i abans del 7»

Madrid, 27. - A dos quarts de set
de la tarda, arribà el senyor Lerroux
a la Presidència 1 digué que no tenia
res que manifestar, perquè les coses
no havien variat absolutament en res.
Fou preguntat si tomaria a reunirse els quatre caps de minories el dia
2 i el senyor Lerroux contestà:
-No hi ha res d'això. Això són coses que segurament Inventa la premsa.
Un informador li digué que un dels
caps que havia. assistit a la reunió
d'aquest mati havia anunciat que es
reunirien de nou el dia 2.
-L'únic que pot haver dit -respongué el cap del Govern- és el que
jo us he dit al migdia, és ¡¡. dlr, que
tot podria. resoldre's després del elia
1 1 abans del dia 7, perquè si el Govern actual ha. de presentar-se o no
al Parlament, ha d'acordar-ho abans
d'aquesta data.
-Rebreu alguna visita d'Interès?
-Rebré el senyor Rocha, el qual
em donarà compte dels acords dels
Consells d'ahir, perquè aquest mati
en esperar-me a l'estació 1 en el dinar diplomàtic no ha pogut dir-me
res.
A les 7'30 de la tarda ha marxat
el senyor Lerroux al domlclll particular del President de la República,
per tal de sotmetre'll a la firma alguns decrets. Quinze minuts després
ha. retornat a la Presidència, on s'ha
limitat a facilitar als periOdistes un
índex dels decrets firmats.
Durant el moment en què el senyor Lerroux ha estat absent de la
Presidència, han acudit a aquest
centre oficial els senyors Guerra. del
Rio l Canto.
Han dit que la. seva visita ha tingut per objecte el donar la benvinguda al cap del Govern, perquè no
l'havien vist des que retornà de Sevilla. Els senyors Guerra del R1o 1
Canto, han conversat breument r nb
els periodistes, als quals han demanat noticies sobre el moment politic,
sense que ells hagin fet, per la ~eva
banda, cap manifestació d'interès.
El senyor Lerroux, ha estat preg-•.mtat sobre sl es celebraria Consell de Ministres el dilluns o el dlmarts, i el senyor Lerroux s'ha ll-.. 1tat a respondre que encara no s'havia decidit la data del pròxim ConAquest Individu en acomiadar-se sell de Ministres.
de la seva promesa i sortir de la porteria de la fàbrica de perfumeria,
El senyor Lerroux no
del costat de la casa del crim, trobà Joan Albert que estava a la porta del taller 1 sembla que parlà
vol dir res més
amb ell abans d 'anar a sopar.
La policia té confiança que de les
Madrid, 27, - Quan el senyor Leresbrinacions que es portin a cap re- roux marxà. a.l domiclli particular del
lacionades amb aquest jove, en po- senyor Alcalà Zamora manifestà que
dria resultar una pista per al des- des d 'alli es dirigiria al seu domicobriment de l'autor del doble assas- cUl. No obstant això el senyor Lersinat del carrer de Wad-Ras.
roux tornà. novament a la Presidència 1 passà al seu despatx oficial,
NO ES FA LLUM després de lliurar als periodistes els
Després dels treballs efectuats a- decrets signats per S. E.
hir a la tarda per la policia no s'ha
El cap del Govern va permanèl.xer
avançat un sol pas. L'afer continua uns vint minuts
en el seu despatx
en el major misteri.
a la sortida es mostrà estranyat
L'individu que hi ha detingut afir- 1davant
els periodistes que alguns Inma que ell és innocent encara que
conèixer l'ocorregut en la
la policia no ha pogut comprovar tentessin
dels quatre i digué que soel lloc on estigué ja. que alll diuen reunió
bre el tractat s'haVia acordat guarque no el coneixen.
La pista de la policia està en dar la més absoluta reserva, i limitar-se
a. facilitar la nota oficiosa pucercar la persona amiga de la casa
que entrà a. Visitar el matr1moni blicada que fou redactada de puny
assassinat, ja que es suposa que ••l i lletra pel senyor Gil Robles. La.
mostrà als periodistes i aquests li
mòbil del crim tou el robaton.
La morta no estava eneiDlStada digueren que en realitat cap dels
amb cap empleat de la fàbnca, se· assistents a la reunió havia íet degens manifestac10ns que ha fet la c,9.racions concretes sobre et tons d.!!
portera 1 tenia una estreta relació tractat en aquesta, i que les impressions que circulaven referent a l'oamb tot el veïnat.
S'ha Interrogat també diverses corregut en la reunió i les seves
parelles de promesos que tenen el conseqtiènctes, eren purament parcostum de passejar-se per aquells ticulars.
Quan s'acomiadà dels periodistes
Indrets especialment a. l'hora que es
comet-é el crim. De la declaració el cap del Govern, els digué que
d'aquests coincideixen tots a afir- ara com ara no hi podia haver res
mar que no sentiren res d'anormal més que el que es deia a la nota.
que els pogués infondre sospita.
Pels treballs fets hns ara. per la
Reunió de la minoria
policia sembla. que aquesta està
completament desorientada i de no
agràrk.
donar esultat la pista que h1 ha amb
la detenció actual quasi es pot asMadrid, 27. - A darrera hora es
S~gurar que aquest crim quedarà
reun! el senyor Martínez de Velasdins del major misteri.

Ei doble .crim del Poble Nou

Durant tot el matl d'ahir el Jutjat núm. 8 estigué practicant diligències i rebent declaració a diverses persones. Declararen els pares
de la d'ona morta, els quals declararen que viv1en del que els passava
setmanalment el seu gendre.
Declararen també els germans de
Roser i el promès de la germana soltera. Cap dels testimonis no facilità
cap pista. puix que declararen que no
creien que poguessin tenir enemics
per la bondat de llur caràcter.

per1odistes de facilitar una amplia
referència d'allò tractat, perquè s'ha.VIS. acordat que la nota fos wt el
més clara i concisa per tan de uo
haver d'ampliar detalls.
Com que els periodistes Insistiren
1 el senyor Martínez de Velasco es
negava ~er manifestacions, els periodistes mdicaren que el senyor Lerroux ~aVia avançat el seu prOI>ÒSit
de delXar feta la reorganització del
bloc governamental, després del dia
primer i abans del dla 6, 1 el senyor .~a.rtinez de Velasco, digué:
-L un1ca cosa que us puc manifes~ar, és que hi ha hagut gran entus=e i absoluta coincidència perquè ~ra Indispensable per a. la' vida
polittca del pais la formació de l'esmentat bloc. Foren examinats tots
els problemes polltics i els punts n
què s'ha de basar la declaració
e
el nou Govern que es constitueixi
haurà de fer a les Corts.
Li fou preguntat si havien tractat
de les carteres que seran assignades
a cada un dels grups, i contestà negativament.
Un altre periodista U preguntà sl
s'havia abordat el tema de les penes
capitals que restaven pendents 1 el
senyor Martlnez de Velasco contestà:
Hem tractat de tot i en tot hem
estat d'acord en principi. Les qüestions de detall són les que han que·
dat conferides al senyor Alexandre
Lerroux.

Com que es tractà

havia. Hom 11 digué que es deixava
''icament d'u- entreveure la possibilitat que el sehaJu:s

El senyor Martínez de Velasco es

mostrava molt optimista referent a
les gestions relacionades amb la reunió, i satisfet del cam1 recorregut
fins ara. Creien que no torr~S.rien a
reunir-se n1>vament. sempre i quan
el se.nyor Lerroux no ho cregui
oportu
Acabada la reunió, novament els
periodistes Insistiren prop del senyor
Martínez de Velasco en les seves preguntes, però aquest es mostrà reservat 1 digué que de moment no
podia dir res més que el que ja
havia manifestat.

més. El senyor Guerra del Río contestà que això li semblava molt bé.
Després els informadors li digueren que segons sembla el senyvr
Lerroux es negava al fet que es formés un Govern de tendència més a
l'esquerra. i digué.
-Aquesta actitud del meu c.:p és
molt patriòtica.
Aquestes paraules del senyor Guerra del Rio foren molt com.entades.
Als passadiSSOS de la Cambra la lmpress1o dommant amb respecte al desenvolupament del plet polític és molt
optimista.

I

les deu I cinc minuts de la oit. Directament des de Madrid. Resum de
les informacions radiades durant el
dia.
22,15: .H.adioteatre de «E A J-b.
La. comèdia castellana en tres actes, original dels germans Alvarez
UNIO RADIO, S. A.
Qumtero, que porta per titol eLa
Emissió Ràdio Barcelona Boda de Qwnita Flores».
24: eLa Paraula•, emlSSió de les
PROGRAMA PER A AVUI,
dotze de la nit. Darreres informaDIUMENGE
7,15: Primera edició de eLa Pa· clons.
FI DE L'EMISSIO
raula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Cate- E A J-39 • RADIO BADALONA
dral.
Avui, diumenge. -A les 12: Ober8,20: Segona. edició de eLa Pa- tura;
horaris; música de sarraula», diari radiat de RADIO BA&- danes.senyals
A les 12,30: Música de reviSCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris de la Cate- t.es. A les 13: Música d'obres llriques.
A les 13,30: Mús1ca selecta. A les 14:
dral.
EmiSSió de mús1ca de «Jazz». A les
9,45: Retransm.issló des de la Tri- 15: F1 de l'Emissió.
les 19: Oberbuna de cronometradors de la cursa tura; senyals horariS;A música
simfòMoto-Club de Catalunya. Circuit de nica.
A les 20: Música variada en
Montjuïc.
diSCOS. A les 21: AudiClÓ de la Selec11: Senyals horaris de la. Cate- ció
de «Doña Francisqulta». A les
dral. - Servei Meteorològic de la 22: Música de dansa.
A les 22,45: Fi
Universitat de Barcelona.
de
l'emlSSió.
11,15: Transmissió des del Palau
Demà,
dilluns.
A
les 12: Oberde Belles Arts. Concert per la Ban- tura; senyals horaris. Programa
per
da Municipal de Barcelona, sota la a.
A les 12'03: Audició de musidirecció del mestre Joan Lamote de caav..U.
regional. A les 12'30: Mús1ca miGngnon. (Abans del concert 1 du- litar.
A les 13: Música d'obres lirlrant l'Intermedi, el mestre Jaume ques. A
14: Musica selecta. A les
Pahissa farà uns comentaris adients 14'3D: Files
de l'emiSSió. A les 19: Obera. les obres del programa.
tura; senyals horariS; música simfònica. A les 20: Cotitzacions. A les
MIGDIA
12: Senyals horaris de la Cate- 20'05: Musica variada. en discOS. A
les 21: Noticiari i Servei Meteorolòdral - Continuació de la transmis- gic.
A les 21'15: Audlc1ó d'un prograsió.
ma selecte. A les 22: Música de dansa.
A
les 22'15: Noticies de Premsa
EMISSIO DE SOBRETAULA
des de Madrid. A les 22'30: Música
13: Programa de discos variats.
de dansa. A les 22'45 : FI de l'emis13,56: Secció Cinematogràfica.
14: Actualitats teatrals 1 m·.,¡sl· sió.
cals.
15: Sessió Radiobenèfica. - Discos escollits.

RADIO
*

*

TARDA

16: ~rogra.ma de discos.
17,30: Retransmissió des de l'A-

teneu Republicà de Sant Celoni. Parlament pel senyor Francesc
Cambó.
18: Orquestra de RADIO BARCELONA: «Marxa de la llibertat»,
E. Kostal; «La bayadera» <selecció),
E. Kalman; «El cant del gondoler»,
F. Mendelssohn; cZambra», L Albéniz.
18,30: Recital per la sopran Enriqueta Noguera; «Mon Paris», Boyer; «You vere forme», Herb; cThe
pour deUX», Youmans; cGosse de Paris», SUviano.
19: Orquestra de RADIO BA.Rr
CELONA: «Sylvia.» (ballet), L. Delibes. a) Preludi; b) Intermedi i vals;
e) PiZZicatto; d) Seguici de Bacus.
19,30: Emissió a. càrrec de Jeanette Bergmann, sopra.n: «Les noces
de Fíçaro» (ària), Mozart; «Cecil1a»
(cançO), Strauss; «Tosca» <romança), Pucclnl; «La Gioconda» (romança),fi PonchiellL
20: Programa de ballables en discos.

COMARQUES
*
TERRASSA
NOTICIES DIVERSES

Pels volts de les onze del diumen¡e pliSsat, les families que passaven
el dia. pels voltants P,e Oe.n Font
re&taren sorpreses davant els innombrables trets, semblants als de pistola, que algú o alguns descarregaven en aquell bosc. Des de fe. uns
mesos que sovint els terra3sencs, els
quals tenen el costum d'anar al
camp cada dia de festa, es troben
amb el mateix. Pel que sembla, h1
ha Individus que s'entrenen aJ. tir
al blanc seme basquejar·se del perill que corren els ciutadans tmnquils que els plau la companyonia
dels arbres.
Dilluns proppassat també ec repeti el mateix fet, però en els Indrets de Can Mi3Sert.
Com 1 quan acabarà tota aquesNIT
de soldats en maniobres?
21: Senyals horaris de la Cate- ta- facècia
La. sessió Inaugural del cinema.
dral. - ~rograma de discos.
egarenc
eLa
Rambla» donà una re21,30: Reportatge plntoresc per
de 3.695 pessetes, les quals
Ferran Barangó Solls. - Continuació captació
han estat partides en parts iguals
del programa de discos.
22,30: Retransmissió des del tea- entre els fills dels tres dissot tats
tre de «La Zal'Z'.lelu, de Madrid, de obrers que perderen la vida en un
la comèdia llrica «No me olvides•. a.ccldent durant la construcció de
de Romero Fernàndez Shaw i Soro- l'esmentat edifici.
Bona gesta!
zàbal. - Durant l'intermedi: Secció
Per aquest motiu l'empresa ha esd'Escacs a càrrec del Club d'Escacs
tat molt felicitada i particularment
de Barcelona.
el gerent, senyor Comelles. També
FI DE L'EMISSIO
nosaltres hi afegim la. nostra.
- El jove de dinou anys Delfi
PROGRAMA PER A DEMA,
Silvestre,
domiciliat a.l carrer MaDILLUNS
nyé
1 Fla.quer, 2 bls, tingué la des11: Senyals horaris de la Catedral - Servei Meteorològic de la gràcia d'atropellar, a.mb la bicicleta que muntava, la olutadana de
Universitat de Barcelona.
quaranta~os anys Maria Armengol,
M 1G D1A
a.mb domiclll al carrer de sant Cri.s12 · Senyals horaris de la Cate- l tòfol, 28.
dral:- Secció Femenina. - Música
1.4 prodU! algunes lesions, de les
selecta en discos.
quals fou guarida al Dispensari Municipal, i després fou traslladada al
seu domlclll.
EMISSIO DE SOBRETAULA
D'aquest fet se n'ha donat comp13: Senyals horari!! de la Catedral - Programa de discos n.rtats. te al Jutjat Municipal.
- La. diada del Llibre ha tingut
13,55: Seccló Cinematogràfica.
14: Actualitats teatrals i musi- més èxit enguany que anys antecals. - Actuació d'Amàlia de !.saura, riors. Per aquesta clrownstàncla ha
Mercè Serós, Tito, BaUarin, Yambo estat extraordinari el moviment en
les llibreries, duent-se'n el favor del
y sus fantoches.
14,30: cButlleti Oficlah de la Ge- públic, en general, la literatura. ca.neralitat de Catalunya. Sumari del talana i, particularment, els llibres
número publicat avui. - cEl fet del que parlen dels fets d'octubre.
dia» per Joan Alavedra. - Cont1Aquests han as30ll.t el primer lloc
nuaét6 de les Actualitats. - Borsa de venda..
de Treball de cE A J-b.
-Dimarts proppassat, amb mo15 : Sessió Radiobenèfica. - Dis· Uu d'ésser Sant Jordi, P&tró de Cacos escolllts.
talunya, les oficines municipals vagaren. Ensems, a les set de la tarTARDA
da., la Banda Municipal donà una
16 : Programa de . dlscos.
audició de sardanes davant de l'A18: Senyals horariS. - Programa juntament que n1> foren de bon tros
del Radioient. Discos a petició de escoltades per la multitud d'altres
senyors subscriptors de RADIO BAR anys.
CELO NA.
Tanmateix hom dlria que les mas18 : Suplement de eLa Paraulu, ses ciutadanes defugen. d'uns mededicat a la Secció Infantil de RA- sos ençà, :kl8 festes oficials enc que
DIO BARCELONA: Rondalles, con- siguin de caràcter popular.
tes, consells útils, etc. - Continua- La. segona diada de Pasqua tinció del Programa del Radiolent.
gué lloc, al Teatre
l'home19.20: eLa Paraula», noticiari es- natge a la Vellesa Alegria,
que, com cada
portiu.
any,
organitza
la
Caixa
de
Penslons
18,30: Conversa de Català amb el 1 d'Estalvis
amb la cooperació de les
cMlliu•, pel professor Artur Balot.
entitats culturals i artistiques de la
19,45: cot1tzaclons de monedes.
ciutat.
- Enguany també sortiren les cer
NIT
20: Les emissions de eLa Publici- lles a cantar les «caramelles», cridant
fortament l'atenció la Societat
tat». La. mitja hora setmanal de coCoral egarenca anomenada «Jovenmunicació radiofònica.
20.30: Programa de discos selec- tut Terrassenca.
Aquesta entitat fugi enguany de
tes.
ó
20,45: Noticiari des de la red.accl les baganades tradicionals 1 donà
uns selectisslms concerts en difede «La Publicitat».
20,55: Cotitzacions de mercade- rents carrers 1 place3 de la ciutat,
debutant una secció lnfantll que
ries, valors 1 cotons.
21: Senyals horaris. - Servei Me- assoli un esclatant èxit. L'esmentateorològic de Ja Uníversitat de Bar- da massa cantaire, sota l'experta batuta del mestre Joan Cristòfol, es
celona.
21,05: «Setmana Còmica•. ~evista feu aplaudir a desdir.
La. recaptació arreplegada fo~ desfestiva en vers, en castellà, escnta
l recitada pel popular autor i actor tlnada. per dita entitat, a la beneficència, la qual cosa encare. !.ht
Joaquim Montero.
21,15: Orquestra de RADIO BAR- més plaent nur actuació.
CELONA: cCroquis xinès», P. LeeEls fellcitem.
mat:s; cEl Cavaller de la rosu (fragments), R. Strauss; cVals dels aprenents• de cEls Mestres Cantalreu,
ANUNCIEU A
R. Wagner.
21,30: La mitja hora de l'estu-

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

diant.

22,05:

eLa Paraulu, emlssió de

LA HUMANITAT

Detalls dels emmetzinaments a la Granja
d'Escarp (Lleida)
En un moment de depressió moral, «La Xata»
confessà, a la seva mare, que era ella l'autora
Lleida, 27 (per telèfon). - Ampliant les noticies de la nostra edició anterior, podem afegir alguns detalls respecte al misteriós emmetzinament que es produi a Granja d'Escarp (IJelda).
Dolors Cuit i Vallès, coneguda a
Granja d'Escarp pel sobrenom de
ela. Xata», la qual s'ha declarat autora dels emmetzinament de referència, te 21 anys 1 feia dos mesos que
s'havia quedat vidua, amb un !Jllet
de la mateiXa edat.
Segons la versió oficial, Dolors,
en un moment de depressió moral,
confessà a la seva mare que ella era
autora dels emmetzinaments que han
costat la vida a cinc persones de ta.
seva pròpia famiha i que per a por.
tar a cap el seu pla crimlnal havia
barrejat en el menjar w' quantitat
d'arsènic.
Sabedora d'aquesta terrible veritat,
la seva mare, anomenada Maria Vallés, intenta. sortir de casa seva. per
tal de posar el fet a. coneiXement
del jutge, però la seva filla s'hi oposa fms a l'extrem, segons ha declarat la mare, que mtentà estrangularla amb una corretja.
Fmalment la. mare pogué sortir
de casa 1 anà a trobar el jutge municlpal del poble, a.l qual notificà el
que li havia confessat la seva. filla

Dolors la posà a la seva. disposició
1 manifestà, a més, que sl hi havia
justícia, la seva !lila mereixia la foguera. Acte seguit el jutge es presentà a la casa on vivia Dolors, la
qual confessà novament ésser l'autora dels emmetzinaments.
Fins en aquell moment el j utge
que Intervé en l'afer no disposà la
detenció de la delinqüent, la qual
fou traslladada anit a la presó de
IJeida.
En sortir a la plaça del poble per
a pujar a l'auto que l'havia de conduir a la nostra ciutat, el veinat la
recriminà durament I calgué fer es.
forços per eVitar que la linxessin.
El mateix va succe1.r en el seu pas
pels pobles del traJecte.
Dolors s'ha declarat autora dels
fets davant el jutge d'Instrucció. Ha
declarat també que emmetzinà el seu
marit posant-li una unça i mitja de
«pols de mata-rates» a l'esmorzar. El
farmacèutic del poble ha declart que,
efectivament, en aquella època Dolors anà a comprar els esmentats
pols.
Alxi mateix s'ha po¡ut esbrinar
que el projecte de Dolors era d'apropiar-se, una vegada suprrmida tota
la familia del seu mar1t, de tots llurs
béns, que es calculen en unes cinc
mil pessetes.

HAN ESTAT NOVAMENT INltHROMPUDES LES NEGOCIACIONS COMERCIALS AMB
FRANÇA

Una nota del ministre de la
Governació

Madrid, 27. - Els periòdics diuen
que s'han interromput un altre cop
les negociacions comerc1als francoespanyoles. Aquesta nova ruptura té
una transcendència. molt superior a
la primera que es produí. El fet no
es pot atribuir a exigències d'Espanya.
Els periòdics recorden les Incidències per què han passat aquestes negociacions. Des de la ruptura, Espanya ha estat sempre disposada a
reprendre les negociacions 1 ha acudit a. les d'ara amb unes pretensions
minimes. França ha contestat a aquesta bona. disposició d'Espanya pujant els 15 francs que hom Intentà
imposar a la mandarina espanyola,
que per als exportadors espanyols
const1tuït ja. una quantitat Inacceptable, a 25. Aquesta. disposició ha estat publicada Ja al «Diari Oficial»,
de Paris.
Per la nostra banda encara hem
Intentat negociar, però els francesos. en conèixer la proposta del Govern espanyol, han mostrat la seva
negativa a continuar tractant. Resta, doncs, prou clar que en trencarse quasi definitivament les relacions
comercials franco-espanyoles, no es
pot atribuir el fet a exigències d'Espanya.
El ministre d'Indústria ha dit,
parlant d'aquest tema:
-Les negociacions passades foren
molt dlficlls. Els francesos tenen Interès a restriglr les exportacions. Han
començat a. agredir-nos gravant la
importació de mandarina. Hem hagut de contestar-los suprimint alguns contingents. Aquest rèplica els
ha empipat de tal manera que han
respost que sobre unes tals bases no
és possible tractar. Des del 1928 al
1934 ha baixat en 1.000 milions el
volum de les nostres relacions comercials amb França. Nosaltres no
tenim més remei que apel:lar a. mesures defensives.
Ha estat a veure'm una comissió
del Consell Superior de les Cambres
de Comerç 1 els he elit que estudiïn
la qüestió 1 vegin la manera de distribuir de la millor manera possible
la producció, mentre nosaltres cerquem altres mercats estrangers. Ara
França es troba cohibida per mantenir el patró or i per això té cura
de la balança d'exportació i importació, però és evident que ens ha
tractat de manera diferent que a
Itàlia.

•••

A l'Ambaixada francesa ens han
manifestat que no tenien noticies de
la interrupció de les converses comercials franco-espanyoles, a Paris.
Fins a les cinc de la tarda. no s'havia rebut en aquella embaixada. cap
noticia.
L'agregat comercial de França a
Madr1d tampoc no tenia. cap noticia
de les negociacions.
Un empleat de la Secretaria ha
manifestat que, en cas de rebre noticies de l'afer, no es rebrien fins el
correu de demà, diumenge.

Madrid, 27. - El ministre de !a
Governació ha facilitat la següent
nota aquesta matmada:
EI governador de Burgos ha comunicat per telègraf a. aquest MiniSteri que el delegat Interí del Treball
a aquella cap1tal s'ha permès donar unes instruccions contràries a.
la darrera c~.rcular del Ministeri de
la Governació referent com havia
d'entendre's l'atur el dia primer de
ma1g amb tot 1 haver-li cridat l'a.tencló el governador el vil.
Posat el fet a coneixement del mlnistre de Treball, aquest ha orde·
nat que cessés immediatament aques&
delegat en les seves funcions 1 que
sortís cap a Burgos un delegat especial seu per a. fer-se càrrec dels
serveis.
.El ministre de la Governació, per
la seva banda, conforme l'article 33
de la Llei d'Ordre públic, ha imposat a dit delegat una multa de deu
mil pessetes, ha vent de recórrer a.
l'autoritat judicial perquè, en cas de
no fer-la efectiva, se li apliqui la
presó subsidiària fins a dos mesos,
conforme el precepte legal.
També han facilitat una aftra nota
que diu que a Barcelona han estat
detinguts dos individus pertanyents
a. l'agrupació separatista «Nosaltres
sols», que Infongueren sospita i als
quals han estat ocupades pistoles.
Els detinguts han estat posats a
disposició del Jutjat de guàrdia 1,
sense prejutjar la disposició judicial,
per disposició governativa han passat a la presó, per tal de complir
quinzena.

*

OBITUARI

HA MORT LA SENYORA
MATILDE MON TER OD' AMICH
Ahir deixà d'existir després de penosa malaltia, la senyora Matilde
Montero 1 Xatart, esposa del nostre
company en la premsa. 1 autor dra-màtic Josep Amich (AmlchatiS) 1 filla de l'autor i veterà actor Joaquim
Montero.
L'enterrament tindrà lloc aquest
mati, a dos quarts de dotze, 1 sortirà
de la casa mortuòria Avinguda República Argentina, '63.
Rebin els nostres amics 1 altres fa·
miliars de la difunta dama, el nostre
sentit condol.

*

El CONGRES INTERNACIONAl
DE CINEMATOGRAFIA
Berlin, 27. - El Congrés Interna-clonal de Cinema que s'està celebrant
a Berlin, ha elegit per a formar el
Consell Dll'ectiu al doctor Fritz
Scheuermann, alemany; Mr. Juies
Jourdaln, belga; Mr. J, W. Brown.
anglès; Mr. Charles Delac, francés;
Mr. Raymond Lussiez, francès; senyor
Carles Roncoroni, Italià, i professor
Ryszard Ordynsld, polonès.

*

Un servei regular aeri entre
Londres i Madrid
Londres, 27. - Hom anuncia que
el 15 de maig s'Inaugurarà un servel regular aeri, diari, entre Londres
1 Madrid.
Aqaest servei podrà ésser creat
gràc1es a la cooperació de les grans
línies aèries d'Anglaterra, França i
Espanya. Gràcies a aquest servei aeri, Madrid es trobarà a sis hores de
Londres solament, 1 hom podrà anar
de Londres a Gibraltar o a Lisboa en
menys de 24 hores.
Els aVions de les llnies angleses
que surten de Glasgow, Belfast Liverpool, Manchester 1 Birm!ngham,
tindran correspondència, a. l'aeròdrom de Gcroydoo, amb els aparells
de la linia Londres-Madrid.
Els aeroplans sortiran de Londres
a les 13 h. 30 m. 1 arribaran a Madrid a les 18 h. 60 m., després d'haver fet escala a Parts 1 a Bordeus.

MATAR O
NOTICI ES DIVERSES

Ha estat nomenat jutge instructor
militar per la ce.usa dels fets d'octubre, a Matarà, el comandant Artur Gala.n, i a tal efecte han estat
citats a. dec:arar a Barcelona els 32
processats per tals fets, havent-se
presentat en duc.. tandes de setze
OOda. una..
- Emilla Cerbf, Emilia Zapater 1
EU~a Ma.suv& varen barallar-se a.
l'Avinguda de la República. Enric
Zapater intervingué per desc1:lmpartlr-les. De la baralla. resultà la primera amb d!Yerscs erosions I alguna
ferida, de les quals fou assistida pel
doctor Esteve. L'afer ha passat al
Jutjat municipal.
-Avui, diumenge, e. les deu del
maU, tindrà lloc al Parc Municipal
una cursa cicasta. a benefici de l'hosPital de la nostra ciutat.. m prendran part diversos eqUips infantils
bnrcclonins com són ~·Agrupació Cicllsta Montjuic, Penya Ciclista Poble Nou, Agrupació Ciclista Gràcia 1
la Penya Cict.lsta Andreuenca.
Aquest fest.ival ha estat or;anitUt per l'E!port Ciclista Mataroni

Accident a un tramvia
Ahir, a la nit, prop de les nou,

ee

reberen noticies a. Prefectura que a
l'Avinguda d'Icària estava. cremant
un tramvia.
Seguidament sortiren forces de la
policia per tal de comprovar si es
tractava d'un acte de sabotatge.
L'incendi fou degut a haver-se cremat el motor, el qual propagà el foc.
No hi hagué que lamentar cap desgràcia personal.

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

Per vendre's uns quadros
que no eren seus
Per agents de la Brigada d'Investigació Criminal fou detinguda Dolors
Campanera i Martínez.
Hom l'acusa d'haver-se apoderat
d'uns quadres antics que pertanyen
a Isidre Riera, els quals foren venuts
a. un drapaire i en passar el robat per
una tenda d'antiguitats del carrer d&
la Palla veié exposat un d'ells.
La. Campanera fou posada a disposició del jutjat de Sabadell, ja que el
robatori tingué lloc a Montcada.

El president de la Cambra
obsequia amb un dinar el
cos diplomàtic
Madrid, 27. -

A les ducs de la

tarda ha tingut lloc al Senat l'àpat

amb què ha obsequiat el president
de la Cambra el cos diplomàtic estranger, seguint atxf el precedent
implantat pel senyor Bcsteiro quan
exerc1a l'esmentat càrrec.
Els salons del Senat estaven adornats amb plantes I flors.
Concorregueren a l'acte el Prestdent de la Repúbllce. I Muller: el
cap del GoYern, ministre d'Estat,
sots-secretari d'nquest Departament.
caps de protocol, secretari general
de la Presidència de la República 1
mulller; cap del «Cuarto Militar»,
general Batet; senyor casanue\"a, vicepresident del Congrés; senyor Madarla¡a i muller; el Nunci de s. S.,
i els representants diplomàtics acreditats a Madrid.

...

la humañllat
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ESPECTACLES

•

TEATRES

de

BAli.!ElS RUSSOS

ME Wa.TEN. AJUIRE AND CUR·

TIS • nro · '-'SPE • ORQUESTRINA. etc:., etc. 40 arti&tes in·
lernactonals, 40.
Demà, dilluns. GRANDlOS l"ES-

Catala11a
NlCOUU··AfiTORI

¡

di~.

a Lea 5'15 I llit. a J.ea .10 .la

tòEROS.
Proarama extraordinària1111nt sensacional
t<mb la 1ntervenctó de l'eminent

1
caméala de MarJ:el Pa&nol, uadwx.1ó de Melcior J'ont:

FAN NY

tiple

l'ént més &.ll'Ol1611 dei teatre catAlà
NOTA: Es començarà puntualment a l'hora anunciada..

,

Avul. tarda, 8'30: SOL DE U·
BERTAO I el grandiós èxit:

- .AVUI,
- -tardi\.

'

'

LAS VAMPlRESAS
tr1om.J. de LAURA PINILLOS, Atady i Lepe. SO vlce-tlplee. \iran
¡íresentac:Jó. La !unai6 de la tarda.
començarà amb l'acte ler. de 11
LAS CM I CAS DEL RING - De• I •
.mt., tarda:
LAS CHICAS ~L

CINEMES

Los inseparables

CO il tS lE UM

triomf de CELU GAUBZ, C. Qamez1 M. Garc'-., Castrite. Al"'lla·
... lliS 10 Bclya. 38 lli(l4.,ttplel; Gran presentacJ.o • NIT, .:o. Bu·
taca ues des de 3'511 ll'tes~:
LA1l
CRI Rt1t18YA5 i el &Tan M!1t:

Pepe la·
bert, MUacros '-!.. Maria Bru I
&ol~ -..a&ri

GARATE • GUILLERMO contra
JUARISTI - GUTIERREZ - GOMEZ - Dllluns, tnrda: URl<»>A
I - MAGUREGUI I contra LIZA·
R.RAGA li- TRECET. Nlt; RECAL
DE ll • ULACIA 1 contra 18IDO-

BO

•

PUBlJ

CJNEMA

ti0Tft:JA8ll · DO'CVM.El$TilLI • t'lATGES. 11to.
-

.fll:1'&;

GiUDAOAN{)

I'

l.lêtla, :ui • Te ..to-., 1t221

--------------------Avui. tarda, a. les 3'l.5 1 nU.tne-

~SALS

Tarda, a les ó 1 nft,

I\

-a tea 10:

EL DRET DE LES DONES
~----------------~~ .

TEATRE
Telèfon
I

i,

MARIA L:A FAMOSA

:.

t1N1CA 1 extra0l'<11ntl.tl:a TUncto per
la J1N!1 Oompnnyta dtñltldv. per
ANTONI PAUC10S
en la qual prendran part els
eminents art1stes: Glòria Aiea·
raz Emili Vendrell, Cora Rua.
1t u:ard 1\'lJU' ral, .Daci ltia
G u bert.
f'ranoesc Co4anl, AMàlia Pardo.
.Jeslls Royo, Eugènia ~alindo,
.Joa n Amó - COLOSSAL PROGRAMA I 4 OBRES - 6 ACTES, 6:

UU'd.al, :Wn.llace

c~~òhs10ft.

I·

BDHEMIOS

cioa:

per Clllria AID:IràZ, FrartWSc CO·
.16-ctea ..I!Pt. i

dat!ol, oies!ls Royo 3CJ:. <le

DOLOROSA

per Cora Rass, Euc.nia Ga.indo,
Leonor Esteve, Ricard Manal, .!e·
aús Rno - Ea dii6Patu. a I::Omplt:utwJa 1 Cem:n>s Cie Localiw:t.s.

--·--------~----------

JEATBE ;NJJU
VlLA. DAVI
11.

los

~-

ij

3'30. PROGII.A.MA EXTRAORDINARI. PROGRAMA SAGARRA 2 OBRES, 2. .Primer. L'obra en

•

carra. d'mt ¡p-andibs:

~

ij

:.

tres actes de .Josep Ma. de b·

L'hostal de la glòria

paTell88 \ANI'l:A i TflOMPBON, I
ANna.EE and CURTY 1 ela lnl-

1'

mltables BOYS de CELlA GA.Ml!!Z.

l

lUt. a Mil 10. lLa ~ida ,._
¡rum&: WG'-ll
CA&A'tS ll1 el
gnm êz! t .8 E J H A - IDeml,

a

tarda.: olUCAR A CASATS I REl·
NA - Nit: R E I N A.

Vi~> ~j

P.n:EUS POPULJ...RS;

ENTRADA

DE
SENYOR,li amb
cl.e Bell30ra,
P*· 2• ln>ttadima;
ENTRADA
DE SE.tlYORA, 1 l'ESSETA
Ea dm¡patxen entrades I lOCIIJJtats a. cEl Dia Grà!lco:t (Plo.ça
Cato.lunya, O de 10 a 1 1 de i a "'li)

•

s-16 ma.t1na1, a lu U.~
3'30 1 e tnu.mez:ada l. Nlt, a tea 1.0.
LA GAl:LlNA ~OJA (DúiUlxas en

coWni '; GRANADA (Docum.entall

GUft!LER MO TELL

MIQUEL

Bon oomen1;3ment han tingut enguany els concerts que, al seu Estudi
' \I·organitza amb 1.ant d'i!noert el restre Lal)Ort& Astort 1 que tenen ja
un caire tradicional. El primer d 'a.-quest curs fou confiat a tan pr· othti-osos artistes com Isnbelle Mart1l • Colin, veritable «Star» del p iano i
I ' als senyors Rafel Ferrer, mU: I
- cià Tarragó, viola 1 Josep Trotta,
violoncel, els qua.ls conjuntament inte:rpretaren d'un& manera tnsu!)e!'able el ma.~ific «Qual'l:et» de t'' <'~US·
son a l qual imprimiren juste>!;a i
sobrietat i aconseguiren després del
gros interès de ra.udltori també el
Ill!\xim errtusi asme.
, ·.. A continuació, Raf-el F'errer '1 Isa•''belle
!arti-Collu, ens delectaren
amb «Chanson Louis XIII i Puana», que ja no sabem si és de Kl'elsler o de Couperin. destn'~ d'aquelle¡; declaraciolls <famoses del gran
:violinista en les qnals ens féu trontollar el cep, fent-nos creme victimes (l'Una ensarronada. A més
tramresta. obra, la paternitat de la
qual ja aclarirA el senyor Kreisler
un dia o altre, oirem també una
11Melodia h ebraica». d'A. Achron i
l'elegant «Soneti de la Rosnda», de
Toldrà, que rou dit per ambdós artlstes d'Una. manera justa. 1 delicada.
Ultra un enfilall d'obres integrat
per «Vals op. 42» i «Nocturn en FI.
diesi m~or», de Chopin; «Menuet
d!ms l'estyle anclen», de J. M.• Roma; «Sa.ra.bnnda», de X. Gols i «<r-,
gia», de Turina, Isabelle Mart!~,
liu, ew o!eri en primera .nud1ci6
«Souvenlrs», d'Arttmr de Oee!f . i la

s.

ALVARE Z

Ot ME S PALACt OS

Havent

•••
cessat, per Jes

tercer

Telèfon 31700
¡
.............................
rw..................... . . .. .
seves mol-

tes ocuo~cions, el mestre ~OSC'P Maria Rama en el cà:rrec de director

1NVESTiGACIONS PRIVADES

de l'Orfeó Gervasienc.. s'ha posaessionat de la dire.wió de l'esml'-~t
Orfe!S el mestre Ernest Cervera. el
qua1 és prou conegut per les Beves
intelligents activitats en el vast camp
Cie la música.

JN'FORMA1:10MS C:ONFIDENCJ..U..S - VIGILANCIA DlSCRf
TA DE PERSONES per personal expert 1 d 'insuperable mora·
l.i'tat. - RA'fJOliil P1NEOA ESTELA. Comissari Cclp, jubilat, d'm·
vestigaeió i ~nància. D.iz'ector ... Espanya i Portur;al de «Ser·
vice Secret Européen». (Associació de Detectius professionals)
de Gmebra. Bambla de CAtalunya, 10, praJ., primera. - Tel. 7U64

El. .250è ANIVERSAR1 DE
L S. BACH, A C'ORFEO

MARTrtoiEUC
La Secció de CUltura i Esport de
l'Or!eó "l\!artinenc commemorarà a qnest vespre, '8. les cteu, el 250è aniversari de J. S. Bac.h, amb una sessió de música comentada a càrroo
del violinista J. lJetja, la. pianista Elissa Rodrlguez i Attur .Martorell.

3AUME VEBRA
IMPREMTA Borrell,

EL TENO" CATALA I"ERE
PAULI
Brillarats _pot dir-se que han estttt
les .representacions de «.Faust» donades per l'eminent tenor català Pere,
Paulí al 'llea.tre Sociale, de Como.
'
Ens assabentem que el propvinent
maig, juutcmeat amb l'elelm a.r.t1stlc,
del Teatre Sco.1a, de :lllià, :eiectwn-à'
una «tournóe» -a J.ecce, per a donarhi diverses r~.esentacions del «Mefistófe!e», de Boito, albernant amb
altres de M.ignon i Werther, cand.ades .aquestes darreres pel ten0r T..ito 1
Sci:Uppa..
,
No cal dir ~m ens l\Plauen les noves que ens arriben del nostre com,patr.iota, q~ a tan alt nivell deixa
el nom de la nostra terra amb la
sev111. actuació brillantísslma a Itàlla.
¡

124

TREBALLS COMERCIALS -

BARC EL O NA

Telèfon 31'168

ACAOEMIA OURAN
Fundada ra.nJ 190.2
IN GRES - BATXILLEllAT- PERITATGES
IDIOMES _ TAQUIME'CANOG.RAFIA, ETC.
.
Claasa5 per a ambdós sexes - Prof8SSQI1lt competent I distlngít
DE LES NOU DEL MATI f LES DEU D.E LA NIT
.....~
PRIMA111A CO.Mo;;Rç _

Aragó' 343-.345 (vora Bailèn)

Telèfon

7~
_

~~!lt)Mtlff._
1

IU

e

!E

s

!A.

GraSSI

e

•-----~- ~·------··-·-------------·--'

v.

BALl SELECTE ·
Danses selectes ;
· continues
,

COOPEY

~

PtAN~

Al:JMATELL

E N R I e s E R v E NT

GRAN PRIGE

B R N GiJ
"
1

TetèfOO 7401f

~

r; ~

R! Enmuert.e
tenca. -

Utlll

!!

RMERIA SCt!lfl LING SPORTS,

,
DESPATX li TALLERS: t:OBTS, 451 - ~.ELEFON 31763
pdltano» 1 «La dt.'l manojo do ~ Cora. - c:La. esp1a núm. 13» I cPur Jo.
B A A C E L 0 N A
~.
Vi do. de BO r1vul».
.,
.,.,
ll Ban:llhma.
- Tarda 1 nh: cEl 'aran lntim
4&iombres en blaneo• 1 •~11
OFICINA ~ PRO.IECT!:: 1 OIAECCIO D' INSTAL·LACIO...,
ctud~O».
.vida -entema.
Avui, diumenae. tarda, a I• 4'15 1 •
Cbmic. - Tarda I ntt: aLas Van:u>l· LaiuQm¡. - eLa ,pell.l:ro,M, eLa prh\t.LVMINO·TEC'N IQUES DECo.aATIVES 1)1:
Grand1osa corraauda ca. brava
~~ll~ ~~e~.~a.t i cEl rcy ue loa Boti;ull, C«fès. aestawauts, Bars, Cinemes, Teatres, Danclngs. Jntet10"o
'& oonor Cle .le8 «M.I.III;» dc Csta- . jl ,,.:~· Tarda: «l.'Aostl11 de 111 glòlWU'Il, a b('nef.lcl Cie Ica Colònies l
tia» 1 «Re!nu. Nit: cJuaar a c::a.ll1'li8» Iris. - «PO!' la vida de au rival». eLa Stands A-radors A..uàriums
Rètols 1Huminacl8 de fa~anes. M"
In!anttls. or;ganitzades pela em·
e8Pla nllm . olS. ~ ü.as !ton1.emis dol
'
,...
1... 1 «Retna».
'
.,
•
'
PielttS de la Sod.letat d'A.Ilrüea de
1
'Polioralna.
"''ar.aa
1
Dit:
d!anny11..
amen.
.I
lla
dors,
Passeigs,
Jardins,
Taller¡, Despcltaos, etc.
_
Barcelona. ::>umptuosa Para4& en I .8Mnoa. - Tar.dll.l nlt: 'il'More1m ~arrut 1 jKursaal. - «Las Vll'8enca de :Uwpo. ~~.. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Ja CNAl !CIZ'IJlllrlm l!art 00 bull~M~es
Victòria. ~ Tanl.a: .«SOl üe Ubertadll
le ::;.treet» eLa seüorlta de 1011 .c.ueu ~ ··
ca.ta-la.nee. uepiranas o.1 titol de
:1 eLa .mai.Querlda». Nit: cCo.'llO la
tos d'!l -l'lanmaxa.
p A S T I S S E R J A (( E L 1 0 E A .&4 ))
&Misa Catalunya.»
luz» 1 eLa malquerida».
'l1fftaJèrtfll.
~Campeones oUmplcos• J
Oiympia
- Tarda: cLos
elavelesll,
iCSoldadfl8 de !la tormentau.
àofd:l 6 ma~lfíot bl'aus. 6
cBohcmlos». cEl conde de Luxem.. I Marina. - «El últlmo vals dc Cl1opl1a I •Fàbrica de xeringuei, mesures t>illttma decimal per a tlqtridJ I
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1
eLa
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CHICUELO
I NE M
IiMetrcn~ol.
- · Oombole l, rey U(l¡rOJt.
llautó ' UIP'Ik'Ca - Servei espaoi&J per • taullllla de lle.itS
,
Mtl"la. - 11Mar1a Galaóulell 1 clBl '!Moo •
BARBERA '
1iA!Rèrica -- «Las cua tro bermallitau n
to de la le.tlci<lnda.
Casa .fundada el 1834
FERNANDO DOMINCUEZ
'lAsi ama la muJen.
Mtstral. - eLa espia núm. la• •~us•
Entntda, a ptee.
Actualitats. - Reportatges~ 1 Be,.
co fUD mUIOWWOJ
&El II"CY dc oe
~QUI.lllNO MAGGI ••• Suc. de Lluís
I
beala.
CamjiOS IIDtst::- .
SA .. c"':.o•
I''AñWia. -<C'VaYaml.Aatt llUituo.clO ~ Monumental.
ccnu-Ctrtn.ChOW», Ample, u, I nia•• "
....elnfon 101\901
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feUcldad•.
..ooo.l
de T:mla i lliaoè¡)Olo
cCaaada- porcElazan
d cCamino de la
.....
seru;¡¡,c:Jonal».
Mundtal.
tango en 'Uroadway,
Bat"nlona.. - CPetl:n'o)u. d'or la V1·
1 .cAprenc11ó de los marl.nou.
FUSTES ESTRAMCEftEt> I DEL P AlS
--i
d.a de su :c.lfth l .Be~.
¡.Núria .m tango del "DroaC!wa.yJ,
Pala u d• la Dama i d• l'Esport
Bosc. - cCrlsla mundlo.l» 1 c'l'anàn
lMPORTACIO OJRECTA
C'l'ltrmes del 'POlo» :1 ..a;¡ Vhmlcto c!e
~VUI. XAJU>A:
fCie las 11eraan.
Taraàn.lt.
BohèMia. cLett.v L1n&ton•. •Que I·PaTis. eLa aenere.Utn, «Romana.
J::wur Nclllch i &El bl.lo del Caxuarusn• 1 cPor el mal cammo» .
l
VlÜit.
Pedri. - ~ 1Tttn¡tpna, cQue ~
1PJ!:RE _ , il13
IDEI.ZFON i5S2J
NIT:
Broadway, - cuna semADa de fdll·
Nf!U:Yeh 1 «El blJo ddl Co.rnnrab.
...--la~-t ....
-~ f ..""'"""
. - , f - ' - , ·-·"ans rolls prr a tota :meiU\
ctdad» i cOn llrar:na en autobús»
Pathe Pa6ace. - 1_~011 Marla11. >!&Ull
~i""- ..._
""""" • '"'
1
Ca11Ltol. - eLa laia del tesorc• 1 con
Jr,bre\'e llW>ta.Dtu 'I c!:J. aov1o de mad'indústries _
Tpulers de
•es a deu Jllillimetre5
amor en Bapana..t.
l%Dà1i.
t
· Colis.um. - cTre& .la.llceros t:..ncalles• Princtpal. - certm llllunU!ab «Tur·
Fulloles de ~es meus, Wae8 i de f&Jltasa
'
Catalunya.
- cPor
eu amon.
\d.n de 1.aa
n --. . aL•armatta 16.zu. 'I·----~:;;:~_;:;.~~~~~~..11:~~------~~:-;"~
Cènt:rio
Cinema.
- cVuelo
nocturno:a, PJmclpal
Palace.
~
per 11111 Orquestrmes
I
«El mando
de la o.ma.z.onu i cEl- Pubfi
lrral 'Ctnama.
1 cEl .collar
de eli1Ilerall1a6•.
~J·
al.Do
dlabóllco~.
- ReportatG81i
d"aa!tu;a.
Comèd1a, - cCivl.zuo~ 1 eLa sran JuUtat .
eaooa.
Ramblll$. - Cioa EADl'ita Cle Jos cue:n.
I
Coll' tal. - cSra. cuada necesl a Ulli.~ de Ro!rm~S~» .1 :csu ma.yar 'kito».
NOLI.; DiJOUI!, l.nancurncló dels
" _rt.;tot 1 cCbarlle Chan en Londres\
Reyal - cCnu • Cbin • CbDWll, ~
Grans Eapectaclu.
•DP111lrml. - «El pequetio rer•. e()a.
8IIISll 1 •Ca.mlDo IC!e Ja .fellclctatt». I IC',.:1-.
•
"7
ravana» 1 iBl que u >h.MonOIID~.
Splendid. - 11!:1 utttmo \'UI& ne CI»- 1 .-~é:UIIIef'On, 0Uffi. ,1
Diana. - cEl neero que tenia el alma
!Plini. •Que calamtdadlt 1 cAst lUIJ1l
.,,.~.. u.

\!iKI!Ii:\

1iar l\4.c, d¡¡¡¡tleu; ""-'"E. 2:AZA. di- ,
verwaa uomedla llWioiCil!; a.o1.- 1
DADO$ EN lLA ZORME.NTA• .1>E1: ;
Anlta Pnge.
CONDAL. - Mf(tlnàl, a les lO'U. , I ~
Tarda. 100111:mu.a.~ SRA. ~JlSAOA :
NSCESITA MA 100, per Cnló&liaa ,
~ne.; OOARLIE
CtiAN EN
LONDRES, pe¡· Warner Olaud.
Nlt;, a més: E&. T.OS.OGA!I.A!Ím.
13. - OemA: Colossal progr:una.;
CAPTURADOS, en espanyol, per
Leslle !la..-art;
HEIIBRA, per
Ruth Cllllctel'ttln: l!ll.IFANTASMA
NEGRO, per Buck Jones i Dibu i·
xos.
WALKYRIA. -..Matino.!, a les
10'30, Uwcta, aont;!aua, el• de les
3: ASI AMA LA MU~R. en ea,pany<ll. ~r Jo!lll Crawtard.; EL
Cl:UB 't>E MEfiiA NOCHE, ell
~. per cave Broeck; MU.
Sl CA í'f MU4E RES, per jJ)ick P~
'WCll
Demà: Pormldab.le pre~¡;ruma:
LA DAMA DE LAS CA'MELIAS,
per lVoane PrintemPS: CAMI"EO ·
NES OLIMPICOS, en llllfJWIYOI.
per Buste:r Crabbe; TITANEi 1DE1.
POLO, documental en e&paJU'Ol:
ROWIAKZA RUSA, en e&P!l.IlYOl
.Per lmperto Argentwa J Dlbut~os.
ALIANÇA. - Coutinua de& de
le5 3: VIVA VTLLA!, lHll' Wallace
.Beery; :r ARZAN V SU COMPAfU:RA. per Jonny Welasmuller.

fou
intensament
aplaudida
i nars,
abse· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - •
qu1ada
amb seng,;es
ramells de
1
1
1 comparti els nodrits aplaudlmeots 'ft
amb el prestigiós pian1sta Pere :Vall- K
·
n L
ribera que amb el maJor encert va
FIVELLER. 23
acompanyar-Ja.
CAMIL OLIVERES..
EFECTES PER A VIATGE, ESPORT, CAMP I PLATJA
1lBFE.O CERV.AS.IE'NC Articles per a. .fumadors
OJ)jectes per a. presents
Avui, diumenge, a la. tarda,, l'Ql'f_j
Gervasienc donarà un concert -al seu
local social (Babilònia. 2), en commemoració 001 IV aniversari de Ja
seva fundació. La. massa coral dirigida pel mestre Ernest Cervera in·
terpretarà. obres de Ml.Uet, Ro1and de s 1
(G)
a.-R~EI.IOiMA
Telèfon 73171
Lassus, de l'Adalid, otto, Ja.quenin,
a meron, 207
•
etcètera.
Aquest concert.. que és dedicat als
socis protecton¡. ha dmvetllat molt
d'interès, ja que serà dirigit per prt.
mera venda ;per rmte~ent mestre
AGENT COME11C1A1.
Ernest Cervera. ~ue suara l!'ba e.n=~ de la dtrec't:ló de l'esmentat
,
18

!!Diputació,

•••

1 ".~===========::=:: .

J~

per

De 10 a 11 nlt, funciOll!U'lU). lee
Font& JluminOSCB el. el'Exposu:16.
SOr..-e1 e:.ttraordtn&l.'l d'autQbUSO&
ttns & l'acab~m~.ent del b11.1L

M A R Y L A N o! ~ EsPic-;.:¡-ei:ts
P~a ~Uraulnaona, ii -Tel.
A AVUI

Secon. EXIT SOROLLOS deJ. pe».
ma en tres actes de ilonp Ma.
do Sag,rra:

R ElNA

..Beerv -

;ru
J~.,.!~\:>ICK TURPI'tf,

per OID•II• ~ulsert. E~ènia Oellnclll, .Emili Vendrell, Antoni Palacios:

l

.JARDl • RABASSA I CATtt •
HAARA. Jao.l)a ADodems per lllll

LA CA.l.LE, per 811vi& 6ycl.ne)' 1
URAS Ml"- per i

El conde de Luxemburgo

,'

?Clrm1dablcs Orquestres de :rau.

-'Matinal, a les 1
11. Xo.r~. ·cont.tuua c!ea c1e ea ,
S'SO: B. .......10 DE 'M~. JK'l' •
Impeno Argentina; PESCADa oEN i

Jcoqre iatalt;

e:

I

,

onFJ'J.ESES

01() PRU

~
,

CAPI TOL. • Matinal, a R8 ~O'SO. \
Tarda, continua de 4 a 8'30. r:Jt,
oa l"' :.10; UN AMOft EM ESP~A·
1!L FAICTUMA DE 'CRESWOOD.LA I &LA DEL T é6 ORt (IICIIBIJI.fiiit

featlva l
Li:S

<<Pubilla dc Barcelona
1935» i de '«Miss Catakmya 1935>>

Ii

l'ARMATIA AZZURRA

GALA

REP.R'ESENTANTS DE TOTES
LES POBLA.c¡ONS DE CATALUNYA - SOLEWNE PROCLAIUo-

• TEJ..Ef: n8~

i

~~GRAN

Qr an d lós

-'"========:;:====~. .,

1

TA.B.IlA, A LES 3'30

Avui. dlumeng¡:, tzrda,

T,E~TRO 4

(LA FLOTA CELEST·>

~~

~"iïEÑGE,-Du 28

LA

A HONOR Dl:

italià:

Ol YIPIJ

~eP
A~àliaep~t. ~u~~a E
llndo, .Joan Arnó, Antoni fta:a-

!

BUOBOUlE 1, REY WESRO'

EMP BESJ CAPJI Ol

.,

Q

BALL DE

(Un episodi de la vl(la de Ratlles)
La malmi!ica lll'Oduc.oió .realltzada
am~ la .ooopcració del Govenl

per Antbnitl Kerroro: cent :.'tlllfe-

1 ID'l5; MOJralA CLARA.

i

Nlt, a les 10'30

EI collar de esmeraJdas ,¡

sentactons per aquesta Companyja
A les '6 1 10'15:

·'·

lAVUI, DIUM&NGI;, dia 28 •

DALMASE

Avui, tarda, de 'll'30 a 8 CSessló continua). Nit, a les lO;

l'obra mestra do Quintero i Gulllén. Sorollós èxit. Portentosa
creació d'liAn~nia •errwo. Tdom.t
~e Rata.t aardem
1 <t'aquesta
Companyia - Demà, a les 6'30

1essora.t.

l'

1

lla m• cbmlca crelldO de OEO.aGES 1ULTON:

Ql.A..Z.A

~2071

Ales380:

lEJJ BE

HOTEL

ROMEA MJIHPM UU

MORENA CLARA

1

PALAU NACIONAL

EL BOTONES DEL

CULISED
POMPEJA
CONIPANYIA CATALANA
~SSUMPCIO

GRAMDIOS CONCERT
~ emi!D.tm1a ~
J.O~fl DAL MONTE
LUIGI MO~ESANTO

ce~ da.

ra.<lo. a les 6. Nlt, a les lO;

i

-------~

DE &APIO ASSOCIAClO DE CATAl.UNYA • Direetor; /..NTONJ
CAPDEVIJ.A - DeSPatx Cle loca.Utattr. Al Collset:rm i Centres de

METRO POL

P•re MuTIN Sec;a,
Oimarta vment, eatreua de la
comèdia:
EL PADRE SOLTERO

')

n.

CaAM Olt'QUEsrRA SIMI'8Nw.A I ~

'1b.raa oàmlca 1111 'tres act., de

Jl

URroN.A

COLlSEUM

s-16 00XIt1Dua s.lent OliA P:ES

El GIR AN

I

n•

' ,._:._ _ _ _ _ _ _

Demà, dilluns, 29 d abril

Avui, c11ume:nge, tar(la, a un
quart àe ala l nlt, a un QUart
d'anu, el gra.n é~:

,j

Telèfon

nostra laterra
catalana.
Ambdues
obres,
del mestre
Pah1ssa
\ Ja
del mestre Catn.l&. obtiD¡¡ueren, c:>m
~e. una fervorosa acollida i foren Jlargam.ent ovaclanades.
"Les 1!Festes Roma.nes», d'Ottorino
Resplgh1, serven una sumptuositat
q ue gairebé s'anivella a les nostres
festes piquiponianes. A més deixen
satisfets els oients i completament
esgotats els seus executants. A nosaltres, partlcu1arment, aquesta túsica de Resp.i.gbl eus atrau 1 ens
auada, direm que la seva v:llu.a. és
també força elevada, ~. no sabem perquè ens fa tm xic de gràcl.a.
Aquest brillantissim poema slmfbni.c tanc& el programa de la «Ban
1claJI
1 amb ell les gra.ns ovaclons
que durant la .sessió es re:n'Qduiren
lncessa.nb; en just premi a la. tasca
monumental del mestre Lamote de
Grignon 1 deu seu expertfsslm prc.-

.Avui, dl.umellgc. tarda: GUR.U- 'mODO.RO .conb:a UR'tZAR 1 • Il'IARLUCEA. Nit: AB.-

per 'Ca~ COllPeT Franthot Tcme,
Richard Cl'emwe(J i Sw Gur Stan·
dina (Preduooi6 P.anmout~U -.
Dllluns vlnent, 10 nlt . .Mag:ue cancert orp.nltat .Per Rtl.dio A-.
clacló de Catalunya, a càrrec de
TOTI D-Al. MONTE i LUlCt MOtt·
TOANTO, proaec~t el d.1marta
a la tarda el tr1omfo.l éXlt de
TRES LAtfCEROS BEHG.Al.IES.

TEATRE
BABCflDI.A
Companyia de comèdies

VIDUA DE FELIP CAMATS

~EAGA

Tres lanceros bengalie.s

per OELIA GAMEZ - Demà, tarda: LAS CHIRUWIOYo\6- EL CE·
A1D:OR DE D1ANA. - Nit: LOI
INIEPA.RABLES.

I

Frontó Principal Palaee

.Avui, tarda., d~.tes -'.ODs. .!1. les
3'20 1 a les 6, ESPECIAL. Nit v. les
10: REVISTA PA&AMOUNT · •E.·
LOClDAD (Documental) • J:L MaRATON DE\. BAlLE (Uibuixm;) 1

LOS INSEPARABLES

I

fft.OIJfl j!tJVfTAfS

IUNC- NJ.t: ~ VAMP!RQ.AS.

\:xit

delirant:

HIDRO·CATALAN A-

A \TUl, tarda, f'lli. Nit, 10'15.
Lo. revista de l'a.le&rla:

L Dues ~evllrtee;

E.L CEÑJDOR DE DIANA -

UN PAPA

BONS IMPERMEABLES?.

PALAU DE LA REVIStA

•

-

E

EVA

TEATRE COMIC

OVETAtS

MORT • JNVALIDESA i VELLESA

DEL

COMO LA LUZ I L A M A L·

e

U E R I D A, de 2enavente
i .maeat.re "•nella.

Cran Companyia de Revist.~
CELlA GAMEZ

Admet socis d'~MBDOS SEXES des
dels 21 fins als 50 anys d'edat

GRAR ftAfRE ESP.ANYOl

triam! de :tota la Cor:xulanl/:la •
Ntt., 10 1 damà. n.lt j cadA nit;

Emiti Sagi - Barba

¡, TEATRE

e

li LA MALQUERIDA

Nit,.& ~ea 10: EL GADATAltO l
LA DEL MANOJO DE ROSAS, per
ValloJera i reaparició de Llura Sa.
al Vola - Ollluns. tarda: CATA·
I.INA, ESTRELLA Df:L t ORTE •
Nit : LA DEL MANO.JO DE R05AS
per Uuls SUi Vela - .:>1marta,
tarda; LA DEL SOTO DEL PA•
R&Al.. cantada per

1~;~~0~

Fundada l'any 1919
{Ciaasificada mutualitat PDPitlar P81 Ce
perior de ta Cooperació I registrada a ~~ S.
mero 173)
rn et 111).

Bons Barrets?

Qran CompanYia Unca

\ LA DEL MANOJO
.DE ROSAS

~1.0

13888

TEATRE V4GTORIA
---

Avui, a les .3'30. Grandiós auo.
enma. 2 obres: SOL eN LA CUMBRE i

~

BA~CEE L~N~ Ns IoNs

detaNs a

3 DARRERS DIES, 3

Cran Companllta Llnca
dTMILI SAGI BARBA

¡~

GENER,\L

F A N iT .A S t O1
l

I

Col. OBI A .ALCABAZ
d'o.ltres nombroaos 1 tamos1ssima
arti3t.c6 (Vegeu l)l'ograiD,J3S)

i

TEATRE
APOl-LO
I~
Telèfons: 15948 • 1212i
I

1

"TTVAL. MOM6TRUOS IIOMEMAT·
GE Al ' - fa,._ •trenes AMALlA OE JSAURA I MER.Can;S

tar-

.Avu1. di~, i cecla dia.

U

- LIIlt,

liTo és pas un mati de Pasqua el «Gran Sooatn e1 s m enor, de
dia adequat per a emplenar una Llszt, que és una obra solament assala de les vastes proporcions del sequ.ible a les primeres figures del
Palau d e Belles Arts. Cal per ass<>: 1 piano. mabeUe Marti.Colin sostin1lir·l1o, que la resta s'l:lo mereixi per gué durant aquesta llarga i e:;;cabrotal que bona part de públic renun- sa «Sonata» el seu indiscutible pre.litlcñ a les tra.di.Cions camperoles per gi de gran ex~cuta.nt i assoli n~rita
P:TE.N LA PREYIS IO A BASE DE TRES SECCIONS:
tal de no trencar ll.(¡uelles alt.re:; bles tempestes d'aplaudiments ea
¡ •talldicions, avui
ja tradicionals. de acabar l'obra de Líszt, com els L~ ·
caràcter espirituals com són aques- via aconseguits en les anteriom obres 1
Jies ma~ a.u.diciOD$ simfòniques del programa.
t:n la Secció da MORT hCII11 pot e&tar ~t etes de tooe
1 •_qae
el mestre Lamote de Gria:non
L'Estudi !La.porta que resultà .:..... .....
ffns a so.ooo peueta.
1 ·ofereix cad& diumell{le amb la seva
ficient per a. contenir el públic ~t-e
encara anomenada «Banda. Munl- 1 ,concorre a aquestes audiciom; es
En
la
Secció Cl' tNVALIOESA Jes pensions CODIJirenen des .d'In!-:
1 .cipal.
El .tet s'ba produït, doncs, i veié eu aquesta primera mater.bl.lfins a ao pessetes diàries.
·
l ·amb tot 1 celebrar-se la llesta del ment ple i el mestre :!.aporta .1 stort
cbe» 1 de la «Jlllllll» els nostres justament satisfet de l'èxit a~
En la Secció dt~ VELLESA el sllbsldl pot ésser d'una a
filbarmònics, QUe són més dels que guit amb el seu esforç i tla :valuosa
10
setM cada ala.
PesAvui, matinal, a les 11. rardl\, 1 caben a BeUes Arts, provaren d'en- cooperació d'artistes de t..nta mi!ua.
ca!Ji.r-s'hi,
la.
qual
cosa
no
sé
si
ho
• • •
de 3'30 a 5'45. A les 6, numera- I
Inscriviu-vos-hi tot seguit. ••• . Demaneu
da i nit, a les 10: REVISTA FEfll1·
varen aconseguir.
Finalment ha tingut lloc el rectMA - PATME ..OURNAL • MIC.
Al programa hi havia la <<Si.mtG- tal de la. iViolinista Eugènl.a. Domèl'estatge SOCial
KEV CABALLISTA (d ibuixos> 1
n1a núm. 6>>, de1 Nou Món, d'Antoni necll a la Sala .Mozart. Aquesta
C11mlla HorA en la .tastuoaa opeDvorak
que
és
una.
bella.
pàgina,
ben
concertista
posseei%
exoepcionals
.rct.a.:
aprofitada, per cert, per la nostra condicions que es posa.ren de relleu
VIA CAlETANA, 39, primer
TELEFON
orquestra municipal 1 que el públic al llarg del seu programa, amb tot.
FIESTA EN PALACIO
escolta
sempre
amb
complaença
i
que
però,
massa.
dur
i
de
massa
volum
amb lvatt Petrowich.
provocà al fina l nodrits aplaudi· ¡,constituït per obres, 1a majoria de
ments. Una. altra obra d'una vàlua les quals sols als més grans virtuo_
remarcable, és el magni!ic preludi sos els són reservades. .
de
«Der
P!eiffertap,
de
Max
Sclll.Bach,
necessita
més
que
altra
CO·
t r~
Ilings. Aquestn }lmt amb cRemors sa, un& especial interpretaeió ct'lP
de la. Selva», de Wagner 1 ~.l'ante- no es resumeix a la s1mple lectura
rior «SimfoniaJ de Dvorak, són tres del que marca el pautat. Per això,
importants transcrlpc.ions dtegudes sl. se'n ressenti quelcom la «Sonatcu>
MONOi
& l'in!atigable mestre .1. La.mate de eu 'Tn1 major, més deficient troba·
Grignon i que no S1lbem, sl d'acord rem ~a «Xacona., obra d'estudi que
EL FAROL
DJABLO amb
certes opini<ms que no campar- si no compta amb un executant de
tim, pertanyen o no a la. famU!a qualitats extraordinàries, 'al més
RA.IfiBLA UA.'NA;L ETES, 5
BUSCA
de les anomenades cp.rofanaeions». deixar-la. o servir-se'n solament eom !
Els fet lJ6 que el ¡ros púbUc que a matttial de consnlt:a ja que d'al·
asslstei."': als Concerts simfòtúc.s de tra manera arriba a. fer-se pesad1.
Belles Arts, 1 amb ell nosaltres, es· En la «Sonata a Kreutzer», de Be·
coltà i aplaudf amb entusiasme aque- ethoven, Eugènia Domènech, tingué
lles obres, amb la qual cosa. refer- moments encertats, altres correck'S
mà la seva adhesió increbantable dins l'amt!ieot de dlscreeló < '!1
a l'insigne mestre i als seus exe- qua.! el recital va desenvolupar-t;e i
cutants.
que desgraciadament acabà . 'nb
COMPTADORS D'AIGUA CONSERVACIO - RE.PAAACI O
La música catalana, n!presenta- una darrera part, que acabà d'r ·ruAOMINISTRACIO
da per la. dansa dels fallaires del àoníl' el ja prou advert1t cansament.
«Canigó» de Jaume Pahissa, obra Creiem ..sinceraJXlent que Eugènh
DeÏJlatx: Consell de v&nt. -418, prlnctpa], se¡ona
qu.e no sabem per quin sant ha .restat Domènech, a la c;¡uaJ. no man:tueD I ';rELEFOll
53860
BA.ACEJ.Oil~
arraconada. sense que se'n recordi qualitats envejables, ballrla trioml icap empresari l que conte belleses út més pJenaJXlent amb un ll.ltre
1 positives valors de les quals una p rograma de magnitud méa mcsuraAvui, àiumen&e, tarda, a les
4: .AZUR."dl!:NDI • Cln'QUITO Gl!.. petata mostra n'es la. dansa dels da 1 sobretot en el qual Ruel I
LLARTA contra QUINTAllA IV1allaires esmentada., 1 també la ¡]Ds- Stl:awinsky o alt.r~ cQ1QPOSitors 'l't~-- 1
QUINTANA. Il. 'Nit, a les 10'15:
sa del cBall de la Yoixl.gacga», quest caire anessin inclosos eotre
JZA.CHJlR&E • UNAIIIDNO contra
d'Antoni CatalA. que és altrament altres ollres ~ue donin més •.mentZAB.RAGA - .PEREA. - Detalls
una cosa. seriosament tractada que tat i sl,gui.n menys ccerebra.Iu. erò
per cartella.
MOTLLES :PEa. A TOTES lES INDUSTRIES
r eferma la boDa mà. del seu autor més agradables.
glossa¡- els quadres tiples com tamLa. senJ~Qret.a Dom.ènec.h que, amb ~A 1 'JLEU 128
bé els mom.en~ tradid.onals de la tot,. féu una tasca ben rema.rca.ble I : ~
1
BARCELO~A
32(0)

I LES GRANS J:STRELLES AMALlA DE tSAURA, MERCEDE'S SE-

CentDan~le

~Si~) MUTUA

el prosrama més atraettu
•1at1nal. tJl'30. Tarda, primera
aeQió de 3 a &'45. Numera.da, a
las 6 I n lt, 11'45: dames Ga&neY
en POR E\. MAL CAM1NO - lna~rio Arsentina 'ell
RO'NANU
RUtòA - Dú:k Po-II·Ru.bY Keeler e11 LA GENEiil.AI.ITA - Dee~tat:Jt a taauilla Nr a la nunarada
d'avut, tarda, a les 6. - ["emà.
EL 1"lLM DE LA SELVA VERG.E;
fíiALACA LO Q\JE OEST11UYEtt
l.OS .DJO$ES i LA OIOSA DE PIUMAVERA (dlbntx color Walt Dianey).

B A L ll E R

PDlUUIAM~

fEAIRE

LA MUSICA

Sem;~re

ROS. lo. tormJd!:.ble ballanna CAR

1

CI

o•u ...

~I

Palau de SeDes Arts: Orquestra Municipal d'Instruments
de Vent - Estudi Laporta: Primer Concert de Curs •••
Sala Mozart: Eugènia Domènec-Pere Vallribera

Talèlon 14544

YA'MBO
el !amós

r

!

A)'tla.

nATal: DE FAW!'OCB:Ii:S

Com;;Uwa obert l' J.l:IOna.mCJlt •
Inauguració lle la temj)Ot1lèn. el
dia 4 .

•

l

PARIS
CIN EMA
Pta. An&el,
I

Al/ui, cl.íu meQP, 2i .abrn 1'935
'8 OR.umiOSES FUNOlONS, 3
Tarda, S'SO ( I! pUls. but-aenl.
11. les i 1 nlt, 10'30. GBGAIIITI
PROGRAMA amb el cèlebre

T-p•rada l'de 4>rinav.8'1'1l. Cran

•

"

TEATRE TIVOLI

GRAN TEATRE LICEU
Compan~1a

PUBLICS

DtUNENCE. .

TEA T RES
Novetats. - Tarda: .m ceAldor de
Dtana• 1 cLos lnle~l-. llllt:
eLM Ch1rl.mo:van 1 IILaa I.JJ:Bepo.;ra...
bM8».
AJloN6. - 'l'Vela: 4I6Dl en la eUllllbret
J eLla del %1JSU103o de r osau. Ntt: IBI.

blanCM 1 cl::l mU,jc ~

lla mUjen,

cCeDll a 11111 aeb o», c.L6 Stl11:t Cinetna (Bl.
~
W!l
de vac:acloneu 1 4El neete
!Bmlldv;"113'S1 CPobu J:l. IJWW2.
que tie'nJa el alma blancall.
Talia. - aWond~--Baa. c'nl QWero 7
fipanyol. - eLa Tabernu. •Eva buaiDO'Jie qlliea ereu.
oa JNlPà».
Sraart. - ..sra. OMe4l. DaMIIU:a t:maa»•a1 - c:CaravaDitll, .Cena a la 811 riclo. :1 «liilltaba ~ .
1 &Maria- LWA».
. a.:l. ···- - ,_. .,_
II ''Exilelaiw.
«El WJV1o cle mam.à.l, cTu T riOnn.
-~
_ ;Ge Oh~
alàs m1a.lt i &Ar1a.nllea.
pua 1 c:bl ama s muJerJ .
Plmtitsio.- «Tumnoatlt.
Tllluan, - ~~de la flbrtcaJ
F~m lna. &Noches de .New • Yorli:a
J cBar \lJl mnrtm11..
Fee NoU.- ctl!~ al &manecerll UI'QUIDJIOI"'IL- aJ.>eclh.
cLaa • nerman!tau 1 úsl ama Ja Vdlsa. - 111Vt.v. •ua!• .t
~
m\Uen.
Polot,
•
1

an.-

•

BAmCEL O ~A

-#

f I N'O tJ E S - rA D M J N J S T R l C~O
DESNONAMENTS GRATIS .AV.AN~'T DE ~
CONSERVACIO DE :FDo<QUES .N!ITJ.A.NÇ.A.l!•'T P:B:.mtA

fl(lfl

1\osseJio, 232, entresol- De cinc a vuit-·· ~efèf""

BARC E LOWA

9

DtUt1E NGE . 21 D' ABRIL DEL 19!5

AVUI, AL CIRCUIT DE MONTJUIC

......

¡

El 111 Gran Premi Motorista Internacional
de Barcelona, donarà lloc a una de les
més importants manifestacions motoristes d'Europa
DETALLS DE L'ORGANITZACIO
El III Oran Pn:ml lnternacional
de asrcelontL Eerà ja avui una realitat que dounrà f1 al treball sostingut en l'etapa dc preparació que el
l>{oto Club dc Catalunya ha viscut,
fUlS .arribar a 1\(juest moment, la
1n1portància del qual i la seva grandeSll. pel que !a TCferència a la pcrsonnHtat esportiva. de D:u-celcna, no
és necessari ponderar.
Aquesta jornsde té al seu favor,
er a aconseguir l'èxit iritegrnl i
~<;mp!et que mereix, factors cr..te pernwt~n e~ar-la amb optimisme. Un
d'ells. el ru~s inOuent, és sens dubte
1& tradicló que el nostre poble ha
marcat com a interess:-nt i sen.,lble
a ~uestes jorna.df>s. Els r.ue rooordem en la forma que el púl>Uc ha
resp<¡St c:Un:a nt organitzacions pass ad~s i reco.~uts, com en el l i II Gran
Premi Intprno.cional de Barcelona df'l
passat any. No tenim rua el m~s
pélit dubte de l'acollida que aquesta gran man!.festacló esp.n-tiva mereixerà, ja que ~s dc llarg la més
completa en nombre 1 figures que
mai s'hagi organitzat a Espanya.
~ls entrenaments han palesat a
basi.llmcnt aQuesta alta categoria. internv.clonnl dels participants, que ha
de donar als resultats de la jonlada
el xelleu m~s destacat entre el concert motorista internacional.
El lot de participants estrangers
és tan complet en nombre i qualitat que pocs Grans Premis Internaclonals poden permctre·s b satisfacció de veure els colors de vuit naclons en lluita, defensats per figures com les que avui correran acl
L'organització acurada que ha donat al III Gran Premi Internacional
de Barcelona el Moto Club de Cataltmya ens permetrà de viure amb
la màxima dignitat unes hores que
tindran Ja sort d'oferir-nos tantes
coses. La possibllltat de vl.ctòries naclonals, la visió emocionant de les
manifestacions esportives, i la sensació optim!zta que el nostri! motorisme ha trobat el camf de les grans
coses, que Ja s'inicià en els dos anys
passats, és una de les més grans satiSfaccions que el club orgcnitz:ador
pod.-à apuntnr-se en &questa manifestació motorista, iniciada amb tanta em!>Cnta 1 vitalitat.

l no avan~:ar, en les rectes nt en
els viratges, dels llocs que marquen
les voreres.

HISTORIA I DADES INTERESSANTS DEL GRAN PREMI
Per tal que serveixi d'orientació
aL; espectadors, publiquem a. continuació els resultats de les dues curses celebrades fins a\'Ui:
PRIP.,:: R GRAN PREMI·1933

•

ELS. ESPORTS

LA DARRERA JORNADA
DEL CAMPIONAT DE LLIGA

I

La primera jornada dels Campionats de
Catalunya Universitaris assolí un èxit
molt remarcable

CICLISME

Les semifinals del Camp·onat
amateur de Catalunya

El proper dilluns començar~
Sols una derrota del Setis, Santivert-Amposta.
Costa Brava-Prat.
a disputar-se la I Volta CIque juga a Santander, perclista a Espanya
metria al Madrid adjudicar- La XVII Volta Internacional a
com havem YuJgJt ...!Wlclant,
Catalunya --- IV Gran Premi el Tal
se el títol de campió
proper dilluns CO!Tlençatà a disputar-se la I Voltn Ciclista a Es'¡Y.lnya,
Generalitat
d'enguany
PRIMERA DIVISIO
Barcelona (Can Ràbia): Esp:wyol-

Oviedo, Vallès.
Valènela lM.cstalla); València-Barcelona, Canga ArgUelles.
Gantander <Snrdine."''): RaclngBet.J.s, IturraJde.
Madrid Wbamartin) : Madrid-Arenes, Villaverde.
Bilbao (San MIU11és): Atlêt!e-Atlètlc Madnd, Elizari.
Sevilla: Se\"Ula-DonòsUa, Torres.

Olasge 250 c.c. - Hans Soenlus
(Rudge), 91 t:m. 812 m. l'h. Volta
més ràpida, J. M. I glesias, 2' 39" <a
85'826 km. l'ho.)
SEGONA DIVISIO
Sabadell lCreu Alta): Sabadell-VaClas.;,e 350 c.c.
Ferran Arauda
<Rudge), 90 !tm. 704 m. l'h. Volta lladolid, Buce.
Alacant <Estadi Bardin): Hèrcumés n\pida, Ferran Aranda., 2' 29"
les--Celta, Escart..Ui
(91'686 km. l'h.)
Pamplona. <San Juan): OsasunaClasse 500 c.c. - E. Haenni (Motosacoche), 89 km, 505 m. l'ho. Volta Múrcia, Arrl'•as.
mé'i ràpida. Ernest Vidal, 2' 23" (95
km. 428 m. l'h.)
El Torneig de Promoció
Categoria sidecars - J. Moritz (VIc
'.1.' errassa-Girona.
tòria), a 80 km. 747 m. l'h.
Calella-Badalona.
Sants-Horta.
SEGON GRAN PREMI·19S4
Sant Andreu-Granollers.
Classe 250 c.c. - Stanley Woods
(Guzzn, a 88 km. 881 m. l'h. Volta
més ràpida, St.a.ntey Woods, 2' 31" El Campionat de Catalunya
(89'373 Jan. l'b.)
de segona categoria
Classe 350 c.c. - Ferran Aranda
(Velccette), a 92 Jan. 220 m. l'h. VolGràcia-Catalunya.
ta més ràpida, Stanley Woods, 2' 31
Dertusa-Vic.
ta més ràpida, Ferran Amnda, 2' 25"
Casal-Gimnàstic.
(94'112 km. l'h.)
català-Malgrat.
Classe 500 c.c. - St.anley Woods
(Guzzl), a 94'034 km. l'h. Volta. més
ràpida, Stanley Woods, 2' 22" (96 El Torneig Copa Catalunya
km. 100 m l'h.)
Gavà-Vilafranca.
Categoria sidecars - Paul Weyres
Rubi-Catalunya.
(Ha.rley) , a 79'517 km. l'h. Volta. més
VIlanova-Foment M. R.
ràpida, Paul Weyres, 2' 48" (81'228
Olesa-Tarragona.
km. l'h.)
Sant Sadunú-P. Atlètica.

Han estat fixats els finals d'etapa que es regirà sota el segúent Itinede la Volta Ciclista a catalunya rari;
d'enguany, q'-le seran els seguents:
LES ETAPES I EL QUILO·
Dia 1 jWly Ba.:'celona-Manresa
METRATGE
» 2 »
Manrcza-Tarranona
1. Mqorid-'valmuolid, 185 qufl6,. 3 »
Manresa-Gandesa.
tnetres.
» 4 •
Gandesa-Vans.
2. Valladolld-Santarldcr, 261 qm.
'» 5 »
V aJls.:Pu1gcerdà..
3. Santander-Bilbao, 199 qm.
:t 6 »
Puigcerdà-Glrona.
11. Btlbao-San Sébastlan, 235 qm.
» 7 »
Girona-La Bisbal.
lt 8
» La Bisbal.Terrassa.
5. San Sebastinn-Saragossa, 264.
» 9 » Terrassa-Btm.-elona.
e. Saragossn-Darcclona, 310 qm.
7. Barcelona.- Tarr.::.gona lcontrn
DIMARTS, AL PRINCIPAL PALACE
rellotge, 97 qm.), TarragonaTortosa <en Hnin, 91 qm.),
en conjunt, 188 qm.
Un extraordinari festival a 8. Tortosa-València,
lll8 qm.
profit del Sindicat de Perio9. València-Múrcia, 265 qm.
10. Mürcla-Grauada, 285
distes Esportius amb el con- 11.
Granade.-Sêvilia, 260 qm.
12. Sevilla-Càceres, 270 qm.
curs de tots els «asos» de la 13.
Càceres-Zamora, 275 qm.
14. Zamora-Madrid, 250 qm:
de la cistella
Total:
3.425 quilòmetres.
Per al proper dimarts, a la nit,
s'anuncia la celebració d'un extraGRAN PREMI DE LA MUN•
ordinari festiV'Sl a profit de la CalTANY A (Costes punt~ IM)
xa mutualista del Sindicat dc PePrimera etapa. - Madrid-Valladoriodistes Esportius, que, com cadn
any, organitza el cMontep!o de P&· lid: Puerto del León.
segona etapa. - ValladoUd-6anlot aris».
Sabut és de tothom que aquest tander: Pucrto de la Pajosa.
Tercera etapa. - Santander-Bilfestival constitueix sempre 1& màKlma so!emnitat pilotistlca de l'any, • bao: Puerto de Alisas l Puerto de
oo el present. com en els anteriors, la Sia.
Quarta etapa. - Bilbao-San 6el'intendent ha combinat dos extraordinuris partits, aprofitant el nob:e oostian: Puerto de Urquiola i Pueri det>interessat oferiment de tots ;Js to de Elguera.
Cinquena etapa. - Sevllla-Cà.cepilotaris del «Montep!ot.
En la propera. cd.lc:ó donarem 1\ res: Puerto de Hollavaquem.
Tretzena etapa. - Càceres-ZamoconèLxer els partits combinats, que.
per la categoria dels qui han de dis- ra: Puerto de Béjar.
putar-los, han de causar un mnrcat
Catorzena. etapa. - Zamora-Maln terès i expectació.
drid: Puerto de San Rafael.

qm.

HORARI DE LES CURSES
Mati, a les 10: Sortida de Ics ma-

tas classe 250 c.c.
A les 11'45: So.."tida de lea 1otos
clar.se 350 c.c.
Tarda, a les 4: Sortida de la categoria sidecars.
A les 5: Sortida de les motos classe 500 c.c.

sent,

3811
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I NSTRUCCIONS PER ALS
ESPECTADORS
L'entrada e.l reclnt.e de l'EKpOSició

serà hàbil des de les 8 del mati.
Et pas dels vehicles pel circuit, obllg!1tòrlament en sentit únic, rest~
rà l.nncat a les 9'30 del mat( 1 a les
3'30 de la tarda.
Resta absolutament prohibida l'entr¡.da amb gossos.
El començament de les -(:urses serà
anunciat amb un eoet, 1 l'acabament
dc cada una d 'elles amb dos coet3.
Solament en l'Interval entre cursa
\ c~.;rsa serà permès traspassar la pis\a.. Durant el curs de les curses resta.
" abSolutament p1·ohlbit envair la pista, sota qualsevol motiu, I solament
podrà tra.vessar-se el circu:t util!ttant l'ampli pont lnstaHat enfront
de l'Avinguda de Pi 1 Margall.
En cas d'accident, els controls 1
&erveis oficials són els encarregats
d'atendre'!; el públic haurà d'abstenlr..se d'entrar a. la pista, per a evitar accidents majors.

I

I

El CALENDARI OfiCIAl DE lA
DE NATACIO
TEMPORAnA
.:J

I

r

d-l1e=~~z.a c<!:~~~n~1. ~~m~;~n~!

11à.lua d'aquesta team és ¡~·olta i que
despr~ de l'U. T. ;E. d':t:Wngrta és
sePs dubte el mll:or uset» de Club

Barcelona escenari de grans d'~~()~tque es rereretx
encontres internacionals
ció,. la quall tnt d'aquest

ACCES AL CIRCUIT

.•1AIG

MODEl 633
tONA RE PT ll MARRO· COSIT lllTlEWAY

llEUGER COM UNA PLOMA

Diell 2 t 4.: Hellas, de agdeburgC. N. Barcelona.
Die.> 16-18: IJ. T. E .. d'Ujpest (Hon
gría)-C. N. Barcelona.
mes 25-28: F'e3tivals internacionals corr ·<n:)nents a la !:etm~na de
l'esport.
JUNY

MODEL 951

MODEl 634

COSlT GOODYEAI! • KARACHt I iEDEll MARRO

11 A F I A

fRESC, MOlT LlEUGER I MES FLEXIBLE

ACCES A LES LOCALITATS
Les quatre tribunes A. B. l Revltuallament i Pèrgola, estaran installnts a ta.da costat del circuit, davant
el Palau de :Projeccions. Per a anar
a les tribunes A. i B. caldrà utilitzar
el pont instaHat a aquest efecte.

T E I X I D A • COSIT LllTLEWAY

U.E UGE R COM UNA PLOMA

Dia. 2: Festival infantil escolar lnterclub, a ontjuïc.
D!a 9: Premí de Pa.~qua.
Dia 15: Barcelon~Magèeburg, a
la piscina. de Montjuïc, a la nit.
D1a 16: Espaula-Alema.t)a, a la
piscina. de Montjuïc, a la tarda.
Dia 1.
ofen E3oo]a è.el Treball
a la pisrlna de Ja FAEET, al maU.
Dies 22 1 23: Eliminatòries dels
Campionats de Catalunya cic d!:'butants.
Dies 29 i 30: Campionat de Cat~
Junya de Droutsnt.~. a Reus.
JULIOL

ESTACIONAMENTS

Per les portes de la. Plaça d'Espanya s'han habilitat com a parc d'estaeionament In Plaça de l'Univers
l la. meitat de l'A,inguda de Pi 1
Margall.
Per la part alta del circuit restaclonament està fixat en el Parc Larib.:ü i plaça d'estacionament de l'Es·

MODEl113
COSIHOODYEAR • BEDEll BLANC: I MARRO

MODEl 606

8 E DE l l

8 l A N C • COSIT lllTLEWAY

tadi

CADIRES
Hi llaurà cadires al voltant del circUit, especialment al vl1'8.tge de sortida de tribunes i davant l'Estadi.
I

1

El Moto l,;.1Uo de Catalunya espera
Que el public atendrà les disposicions
fixades ~r a nsscgurar el bon desenvolupament de les curses amb les
tn Ximes seguretats per a tothom, tot
respectant l obeint les indlcac10ns
dels controls i encarregats de mante-nir rordre, principalment en el punt
absolutamen~ Imprescindible de deixar lliure el cam1 en tot el circuit

*

Dijous passat tingué lloc a la. pis- Cd! remarcar que anteriorment Encina del C. N. Barcelona. la ,,.Jmera. riqueta Sorinno va córrer sola el.s
jornada deis Camp1onats de (... l- 100 metres I.Jrn&a, realitzant una exlunya Univer;utaris 1 que rewú •m hlbicló l o'Jt:ln~•l' , a.m!:J tot. una ~
nolnbre molt nescut de p ..r ••_,...'I.&. na marca: l' 36". Els temps que
L'interès que els esmentats campio- assoliren les oo:mentades campiones
nats bavin despertat era extraordl- en la cursa dels 100 metres fou d'l'
n:~ri, delx1111~ho ben pa. sat el gra.n 19" 2-10 1 1~" 6--10. Temps exc_eHen;ts
n::::nbre d'::.f1::!:.n.::ts i e:: I.;h.nts que que diue:1 l'I tn:J !ntl"'t~a conciSa I eacudiren a presenClnr el transc•un ncrgia que dctp!egnren !es Cilncgude les praves. E:S resnltats obtiuguts de3 "-recordv:omen» }K'r assr.:Ir una
són forç.:~ snUs!nctoris per e.ssegu- vlctbrie. tan preuada.
rar-003 que Ja nostra natació :proC!lrles Mer•f f"' t
" junt
gra:~ co¡;.tnu;uncnt í que el nom- amb Aguilar. Martf, amb una regubre de primeres f1gures. fins ara lar t~ t P"- ow, passà pels 400 memolt redmt, va engr~t progtessl- tres en 6 mlmí.s 4 arribà al .final
va:: ent nns a arriba~' -& una xifra de la t""Irsa l'lels SO!! metres després
consldera!>le.
d'~mpmr quasl el doble de ln ~ElS nGus elements, plens d'1!ntu- ca anteriorment re:;senya:sda: 12' 9".
sln3me i rolttnt.at, e.;peren asao11r tf.s Salvo fou ~1 seu OOV€l'Sari més dlmlJors Uc<:s que elS olasslfiqtrtn com ftcll 11n! a:S -400 rnetrt:!', t'!Sent desa primer~;; figures de la nostrq li&· prês on.ssnt per M rtí, no podent ja
tac!ó, i els «veter:ms». que Cl~ han recup..rar ~n dlst!tllcla que el 6::-..>ndonat dies de g:òrln i de fama 1 e!s rava. del v.nanvl!dO'l' arribant a la fl
quals molts d'~1ls han oblidat les de~nrés d'huer fet ltn!l. cm-sn di¡ma
gestes que els fE'ren Vf'rital.>lcs cam- d'~!or.l. Amt~'llr. el qual cortla per
pions, aquests llUiten amb tot co-1 primera vegnda en unn p:-ova ofiratge no tan sois ;per aguantar 1!\ c~nl, feu 1m tPrcer lloc amb tots el.s
lmpctuoottat cle la nova joventut nr- honon~. Fon la veritable n:~lació 1
dorosa, sh1ó sempre per sup<>rar-se dem<lstrà I"'""P.!r tltlA. vo!untitt 1 una
ens mateixos en aquests temps en en~n . "',.. de p~'r!<tic:+Ir. poden porq-uè comença a tenir una gran 1m- tar-lo n oht.enlr victòries molt asseportànctn la lluita interregional fins nyolades.
ara. ignornda.
La cursa de relleus 3 per 100 esL'~cert:lda actuació d'alguns ele- tils, homes, fo•t int"re3Santissilna. 1
ments en la primera jornada és dlg- la guanvà l'equip integrat per e~
na. d'elogi. No podia mancar-hi al- lero, Rovlra i Carulla (Tèamc.sl. En
guna rcve':flcló 1 oom sem;lrc aques- el relleu dels 100 metres lliures, s~
ta BO~i plena d'~ntusiasme. En pr!- bater <'n lluita amb Salvo. aconsemcr lloc mere!x la m¿3 justa ala- gui una altra marca exoellent. la
bnnça prr la CU1'3a realltzad.t el ne- m
,. :fins nra p"'r ell rea!!tznda: l'
dador Francesc Sabater, recordman 3'' 4-5.
d'E.~panya dels 50 metres. S:1bater
Cal espt>rar amb el thàxlm inteamb el seu estil prop!, aconseguí en rès el transcurs de la propera jorels 100 metres un temps mo~t no- nada pe-r tal de poder gaudir altra.
tr~.b~e: l' 5", quedant c:a.:s\!le<Jt com ve:m!ia. de l'l'ntu-;;ll.,mP 1 bon rendlun dels hoine-; mé-s ràp1ds d'E~pa- ments que s'ha ob!lngut en la prlnya. M:llgrat tot, creiem que pot me1a..
millorar de mo!t el seu temps, caJ. BRAU
sn. que ja ha fot en a1tres ocasions,
no e..c;sent aquell f'Jlcara el mínimum
de les seves posslbillt:Jts. Jordi CaLa seoona jornada dels
rulla ¡;e'ns prrsenta en una [onna
Campionats de Catalunya
excellent, consagrant-se com un gran
campió. Després d'haver sofert les
Universitaris i Escolars
molè3t!E'S qua o:.'\"lona una intervenció Quirúrgica, no ~ol~lt'P.nt ha poResultats corresponents a. la segogut tornar-c,e a p~ar al nivell en na jornada del Campionat. celebr!l.da.
QUè estava .situat, sinó que l'ha Stl- ahlr a la tarda, a la Piscina del
perat de molt. essent avui dia un C N. Bnrcelona.
nedA.dor car:t~c de danRr uPs resul400 metres lliures
tats tan sorprenents que mai no els
1. Cantlla: 5 m., 43 s., 1-10
hauriem pogut esperar. Carulla, en
2. Ma rtf: 5 m~ 50 s.
aquesta primera jornada, aconsegu!
3. Salvo: 6 m .. 5 s.
el seu mtllor temps en els 100 me4. Albardané: 6 m.. 32 s.
tres. malgrat no ésser a.quest.a cur4:10 metres femenins
sa la més aproplnda a. les "eves fa1. Mary Bernet: 6 m., 20 s., 8-10.
eultat<l. C1tnela. n féu també una.
2. Enriqueta Soriana: 6 m., 23 s ..
bona. e~trsP i ''"' l'ad\•ersari més dl- 8-10.
recte de Carulla.
100 metres dors
En els 100 metres braça, Blancs
1. Bonarasa: 1 m.. 24 s.
-de l'Escola del Treball-es mos2. Calero; 1 m., 2 6 s. 4-10.
ti'à ja de bell antuvi molt superior
3. Torres: 1 m., 35 s .
als Sl'liS seguidors. Sabater, també
11!0 mctrE'3 dors (fcn:enlns)
de l'Escola, 1 Felip, del Reu3, 11mb
1. Mary Bernet: 1 m., 40 s., 4-10.
menvs entrenament, h11vueren d'in2. Albert: 2 m., 20 s., 3-10.
cllnar-sc fl.av:mt l'~xcPl-lrnt forma de
Rellevaments 4 x '23!1
maneR, el qual èS clas..<;!ficà altra
1. Equip dl'ls Tècnics <Aguilar.
vegsda al nivell de là seva và.lua.
Canela n. Carulla t Calero): 11 m ..
La cursa m~.'l pmocion<~nt fon Ja 10 s., 4·10.
que Enril'ueta Soriono 1 Mar1 Ver- Rellevaments 3 x 100 (estils) femenet rea11t?.aren. Una lluita. aferrisnins
""rlR ':{>':' ln.,..nda amb un col:r.e a col1. Equip format per Mary Bernet,
re formlò~ble, l"nanvQnt ncr poo IE'" Albert I Canal: 5 m., 6 s., 3-10.
ill>clmes Mari Vernet, es.-nt IHflbnollevaments 5 X SO
dues ned3.fl.ores l!.a~ament ovo.clo1. Equlp de Batxillerat tBena.nacles ocr l'emoció oue aoonsf'Mlirrn \'ent. Garcia. Mn.rt.i, Brull Sabater) :
despertar <-n t~ts e1s concurrent~ 2 m., 34 s., 8-10.

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

Tnnt per al públic com per als cotxes estaran habilitades les quatre
entrades, en cada una de les quals
hi haurà les corresponents taquilles.
Per als que desitgin assistir a. la
CUI$a per la part alta. del circuit l
per als que hl vagin amb el funicular, hi ha ln porta de la carretera
que empalma amb la. del Castell de
Montjuic.
Eis cotxes que entrin al circuit per
aquest lndret podran insts.llar-se al
Parc Lanbal i arribar a peu fins al
circuit.
Per a la. venda de tribWles i llotges. a més de les taquilles de la
Plaça d'Espanya, n'hi haurà lnstallades d'altres a l'entrada del recinte
de les tribunes

titCOtiiANACIONS IM POR•
TANTS

rJATACIO

e

MOPEL 1~03

MODEL 608

COSIT OOODVEAR • LOHA STAMBUL I IIEDELL "'ARRD

PLATJERA 8EOEll 8lANC • COSIT UffiEWAY

MOI>EL 120~

MODEL1101

tONA STAMIUL I COCODRIL • COSIT lllTI.fWAr

COSIT &oOPYEAit • lOIU SHANGHAI I BEOEll MARRO

I

30-H-~15
$4-~¡r-8"

39-45-115o

DEL I AL 23 DE .JUNY DEL 1935

El IV Rallye-Qongrés Inurnacional d'Acampada se celebrarà enK"ilany a poc:; quilòmetres de Brusr.eBcs i 'Undri lloc els d!e.s 8 al 23
de hmy vinent, al parc del Chat,en:,¡ Orban de Trois Fontatnes, a
hia..:-1·-\i 1.\orde. Hom recorda encar~ amb emoció el cordial aoolliment
que han merescut els catalans en
els anteriors congressos que han
t. Enguany la delegació de la
1lostm terra tot. la creure que .serà
&Ui><!rlor a les pa.ss:ldcs. El camp
a·~mp.aça:D.en~ del IV Oongtês COllS-'
lttuerx tm1L DO\'etat J)('l' quant. els
èevota del cancé podran lliurar-se
al ~u esport, preterit en el canal
llr'~xim al campament.
Els que vu1gu1n conèixer detalls
han d'o.:!reçar-se a BQUeStes oficines.
1\unbla de C3n11Jetes, ntu:n. 9, prim r, tclèton 22310. De TU!t a nou
del vespre.

zt--zq-fz5

34-3ït-1D~o

MODEl 951

COSIT GOODYEAR ·BE DELL BlANC UAPAT

dl:'~

,/4 ·-'
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CALCATS

8 f Of l L

Concesionaris :

Romagosa i

(;a, S.
València, 295

MODEt

18~

8 L A N C • COSIT UffiEWlU

L IETANA 5~

Escolteu l'emissora Ràdio Associació de Catalunya, el proper dimecres,
dia 1 de maig, a do s quarts de tres, e l resultat del nostre concurs infantil

en C.

-*--------

Traves.s.ia 1nternacion.al
P• rt de Barce~on:>..

HEli AS I DAMEH SCHWIMM- XXIII Festa del Pedal
CLUB DE AGDEBURG, A. Th~ ra~re~~~a~e!an diada.
del ciclisme pràcUC', organitzada per
BARCEloRf.!A
al dia 26 de maig a. Se.bade!l til'ldrà
Un gran esdeveniment a la
piscina de l' Escullera

PELAYD 1&

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

pols.
Dia 22:

24-2ó-61s

ro-:;3 - !15o

Congrés lnternacionaJ d'A· '
campada a BrusseHes

Dia 6: Campionat.; de Catalunya
infantils i femenins, a Saba 'eH, a
la nit.
Dia 7: ~m t • .:; dc Catalunya
Infantils i femenins, a Sabadell, a
la tarda.
Dia ~: Pestivnl r.Jubs mOdestos a
Montjuic, a la tarda..
Dla 13: E:iminatòries dels Camp!cnehl dc Catalunya. ~ Senlors i
Juniors.
Dia a: ~
.• r.nça a la. piselna de Montjuic.
Dles 20 1 21: Campionats de C~
talunya. de sentors 1 juniors, a la
piscina. de Montjuïc.
Dtes 25: Cha.l!enge Emill Sa.las
«Crlt.erium de Ve:ocltab, a. Montjute.
Dia 28: Campionat de Calahm}"n
de 2 000 metres mar, a Sit~e>.
AGOST
Dia 3: Baroelona-E&tocolm a la
piscina de Montjuïc.
Din 4: Espanva-suècla, a la piselna dc MontjuYc.
D'a 11: ~ampionat de Catalunya
de 400 .metres mar, a Sit,tleS.
Dia 18: Travessia del Poble Nou,
2.000 metres mar.
SETEMBRE
Dies 7-8-9: Oa.mp!onat.s d'Espanya
a Va!~ncla.
D!es H-15: Itàlia-F.Epanya a Nà-

a 1a natafamosfssim
equtp no decreix. Els comp<Jnentls
del «Hellas» seran uns adv~rsarls
temibles per als nostres, ja que algunes de les marques que ~let·
xen els alemanys són lleugerament
3Uperion¡ a les oue registren els nedadors del C. N. Barcelona, la qual
cosa posa de manifest la perspeotíva rrahulla mll:nra de rècord naclonal.
El nostre públic, que coneix perfectament la potencialitat de-l Magdeburge~: Damen Schwlmmclub, per
haver concorregu~ aquest notable
conjunt femen! als !estivals del
xxv Aniversari, ¡¡ap perf~Jctamen~
el que repre3enig, una nova actu~
cló d'aquest!'!' exceYents nedadores.
Des de la seva. darrera actuació
a Barce:ona, Lisa Roc-ke, la formidable bracista. Lisa. S~hulze, l'excel·
lent especialista en crawl, 1 Hlld&
Wehe, la notnb1e eslilista en dors,
s'han superat elles mateixes, la qual
co.~a slgnlfica Pf\r n les nostrf's ondines una. difícil actuació, màxim
quan les alemanyes v~nen assolin\
marques quelcom superiors als rè·
cords d'Espanya. especialment I.Js4
Roclre, en la. qual indisc.utlblemen\
tlJ1drà una contrincant difícil Enrt·
queta Soriana.

Als Mdadors 1 waterpollstes <\el
c. N. Barcelona ~e'l3 PresentA una
forta prova en els .festivals 1n~ma
~onals qoo se eeleb:mmn els Proptrn
dtea 2 1 4 de maig a 1a P'..sctna dei

Moll Nau. en ésser tinguda molt. en

honors d'esdeveniment. Almc:Jys a!:ti
ho fan ~perar les impressions que
a. diari reben els organlt.zadon. En
el seu dia Ja hem donat nota d&
les dues b!~lete.'! ofertes pel conCUl'$ ~ c.'!.ritnt.. Avui podem dir oue
s'lla rebut. ofrena d'altres dues
qUines, donatiu 001 Munlclpl de Sabadell, que tan e<:plèndidament Yol
aSSOCiar-Ee a la hUmanltàrls festa.
dels <:klfstes. El batlle de Sabadeil,
el pre$tigiós esportiu Josep Germà,
dóna ensems que l'cx~ple, proves
del seu esperit en;-er3 l'esport en
Obtenir de la Corporació municipal
de la 1ndustriosn ctutat cooperació
tan digna d'exemple.
La dl!liW.nda de blt11eL~ per al con.
cura de ee.ritat és plenament optf.

~~ l'alta cà.~e dels de!cnders
<\e S. C. «Hellas» 1 del .Magdcbull!er
Dnmen Se!lwimmelub, d e .Ma!;:deb urg.
El ~ ú considerat. actualme.'lt com el mlllor oonjunt, al&mo.ny. molt pnrUeulanneot en water-polo, ~èelalltat en la. qu.l des
de l'any 1~ ha 'l'tneut OODQumnt mista.
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Al mar ge de la Festa
del llibr e
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TRES OBRES I DUES EPOQUES

La Festa del Ulbre d'enguany, ha

De l'Enciclopè dia de D'Aie mber t i Dide rot,
a la de De Monz ie i a la ita liana de Gentil e
No és pas gens antiga la inquietud
humana. per conèixer l'essència de
les coses i el seu veritable signU1cat.
La convicció que tots els mots que
serve1xen el pensament poden ésser
aplegats 1 definits en sengles volums
de docta prosa, data, a tot estirar
de dos segles. Abans del XVillè, les
ciències i les doctrines eren closos ben
fortificats que oposaven a la manefleria pública. reductes milenaris. En
l'albada del saber, sota els primitius
pensadors de Grècia, la ciència era
una 1 lndlvisible. No existien les
especlalltzactons 1 això explica la
prodigiosa. varietat dels coneixements, d'un Pitàgores. Es Aristòtil
que fa de les ciències un destriament
racional. Però, en el curs dels segles,
en virtut de la llei etema i pendular
de l'acció i la reacció tomen a entre-

DIDEROT
mesclar-se les disciplines. I les Universitats de l'Edat Mitjana dineu
que un programa únic fa de guiatge a tots els estudiants, sense que
la seva dispersió en Facultats no
s'arreli fins molt endavant. Els escolars de l'època, tenien com a. objectiu principal la Teologia i d'aquesta
partien les altres assignatures com
les aspes d'un moU. En tot cas, la medicina, amb els seus focus màxims
de Montpeller 1 Salemo, vivia una
vida pròpia. Tota la resta servia de
farciment a la Filosofia i la. Retòrica, grans cvedettes» del saver humà
medieval, absolutament subordinades
als estudis teològics, com ho palesa
ta visior de les lluites entre nonnlsallstes 1 realistes, 1 més tard la lenta
adaptació de l'Escolàstica a Ja lògica aristotèl!ca, fet satis!actòr!am ent
acomplert per Sant Tomàs, amb Ja
seva famosa «Summa». Les ciències
exactes, en aquell temps, viatjaven
en segona. Per no dir en tercera o a
peu.
Del coneixement fragmentari de
les infinites matèries o principis que
poblen el món I produeixen Ja vida,
se n'originà un respecte superticiós
per a moltes coses. Tres, entre elles,
la Institució Monàrquica, els Privilegis nobiliaris, els intangibles Drets
de l'Església.. De tot això ben poca
gent en coneixia, detalladamen t, un
borrall. Hom sabia que eren fets lmmutables 1 prou. A ningú no se 11
hauria acudit discutir-los. Hom podla conspirar, contra un rei, assassinar un noble, o dir penjaments
d'un bisbe. Però era contra l'home.
La Institució era sagrada.
I la ignorància absoluta en què vivia. el poble de la composició 1 l'essència de tot el que el voltava, servia
a meravella. els alt!sslms interessos
creats. Alxi visqué l'home, a tomballons, fins que al llibre de la Història comença d'entreobrir-s e el gran
capftol del segle xvmè., 1 tot just
per la pàgina que corresponia a
França ...

vlble, comença d'esquerdar-se. Simultàniament, en els millors cervells Le
l'època s'Imposa a tot altre Imperatiu, el dalit de saver, d'analitzar. 1
homes com Diderot, D'Alembert,
Condorcet, cristaHitzen en una obra
Immensa el treball de ciclops de posar
a l'abast de tothom el veritable ::.enUt de l'idioma, explicant a través
de l'Enciclopèdia el que tot volia dir
1 el que tot era en definitiva. Des de
Ja interpretació de l'Apocalipsi a
com és pescat el bacallà a Terranova.

• • •

D'antuvi, Uu!s XV, el cinic monarca d'alcova, va obstaculitzar la
circulació de l'Enciclopèdia . Conta
Voltaire que en dinar un dla al Trianon, amb la Pompadour 1 diversos
palatins hom parlà de la pólvora 1
ningú no sabia. res de la seva composició.
e-Tot és aixi - digué, franca, la
favorita - Jo mateixa no sabria dir
com han estat compostos els perfums que empro, ni com ban estat
fetes les mitges de seda que porto.»
Aleshores, hom donà entenent al
rel que fes anar a cercar els vohuns de l'Enciclopèdia que hom tenia
intervinguts. I hom va sortir de dubtes respecte a com eren fabricades
la pólvora, els perfums 1 le.> mitges.
Tothom hi va aprendre moltes coses.
Fins el rei; el qual, gràcies a l'Enciclopèdia va conèixer quins eren els
drets hereditaris de la seva corona.
Aleshores va aixecar la prohibició.
Sense sospitar que aixi enderrocava
el primer marlet de la Bastilla ...
Tot l'esforç per a reformar l'Estat,
precursor del que remou els nostres
dies, fou espiritualmen t influït per
l'obra de Diderot, i els seus amics.
D'antuvi hom criticà, en les altes
esferes, l'immoderat afany a raonar,
producte de la tllosofla. Malesherbes,
però, va dir en aquell temps: «Em
miro com un principi, que Ja lliure
discussió és el mitjà segur, l'\1nlc,
de fer conèixer a Ja nació els seus
veritables Interessos».

•••

Joan Harrys, eclesiàstic, va escriure, el 1704, «Lexf.cum Technicum

història 1 foren confiades a De Lalaude i Condorcet l'Astronomia 1 les
matemàtiques . La primera edició
completa de l'Enciclopèdia va ésser
de 35 volums. 17 escrits per Diderot
1 els seus coHaboradors, • de suplements, 11 de gravats, un de relatiu al suplement i 2 d'index, amb
23.135 pàgines, 3.132 làmines 1 articles de 160 coHaboradors.
Aquesta és, en resum, la. gestació
de la famo...c.a. Enciclopèdia, els avatars i modificacions de la. qual, en
ésser traduida. 1 adaptada. són innombrables 1 no els podem pas seguir.
• • •
Quan M. de Monzie va ocupar !a
poc anys el mlnlsteri francès d'Educactó Nacional va iniciar Ja publicactó d'una nova «Encyclopedie FrançaiSe», redactada d'acord amb el nivell actual de les ciències i polida de
tots els defectes de forma, d'ampuHositat o de felxugesa que pugui orerir la història del 1752. No cal dir,
que en tot aquest temps ban aparegut infinites enciclopèdies, a França, més o menys fUles de la pr!mitiva, entre elles el popularíssim «La.ro~:»bé, la propaganda per M. de
Monzie, té una envergadura considerabie. En primer lloc, no es proposa
reedificar el passat emprant sengles
vol~ com a carreus. Hom no li
dóna pas caràcter de cosa definitiva.
i, per contra, aspira e. renovar-se,
seguidanlent, seguint el doble
del saber 1 de la vida. E:s seus ritme
fulls
són movibles i això permetrà canviar, en tot moment, aquells que
continguin defin1cians incompletes o
rectificades pel temps.
Intervenen en la confecció d'aquesta Enciclopèdia - que constarà
de 20 volums de 500 pàgines. amb
200 planxes de retrats, mapes I estadistiques - els homes més erolnents de cada e3peclalitat. Han aparegut ja el «Pla Arts 1 Literatures»
i el «Ple. General».
L'Encyclopedi e Française ha estat
reconeguda d'utilitat pública, sense

or an Univer$al English Dictiona711
oJ Art$ and Scienceu. El 1728 n'a.pa...
regué una ampliació, «Cyclopedia or
an Universal D!ctionartl oj Art and
Sciences:o composta per Eparin

Chambers. L'anglès John Mills i l'alemany Godofred Sellins començaren
de traduir-la al francès, però, els
calgué la intervenció de Le Breton,
impressor reial, per tal d'obtenir autorització per editar a França. Le
Breton s'apropià la llicència 1 un cop
obtinguda va renyir an1b Mills, es
reconciliaren, i el 1745 varen emprendre la publicació de l'obra sota
el titol: «Encyclopedic on Dictionnaire Universel de3 Arts et des Sciences»
dividida en quatre volums en rou.
Tomaren a enemistar-se Le Breton 1 Mills, aquest fou eliminat 1 el
reemplaçava l'abat Joan Pau Gua
de Mabres. Aquest fracassà i aleshores Le Breton, acudí a Diderot, el
qual aix! es féu càrrec de la més
formidable empre~a literària del segle XVIllè., la qual va eixemplar
fins l'inconcebible. Bon punt obtingut un privilegi per vuit anys, entrà
a escena D'Alembert, genial coHaborador, cridat a Immortalitzar -se amb
l'obra. Entre els primers coHaboradors soHicitats figuraren Voltaire,
Rousseau i Danbenton, amb altres
noms illustres, fins a 21, cap dels
quals no va complir Ja missió a ell
encarregada, excepció feta de Joan
Jacob Gaussler dibuixà els originals
de les planxes que iHustrarien el
text.
L'obra no va sortir fins el 1752,
a conseqüència d'un empresoname nt
de Diderot. L'obra comença de sofrir
persecucions pollc i "~ ll~. però el go-

CONDORCET
percebre, tanmat~x . cap subvenció.
La redacten un agrupament de ¡;avis prestigiosos i té Ja re..<ponsabilitat de la direcció i coordinació d'e3forços el professor M. Lucien Fevbre, del Collegi de França.
De moment l'edició es tira endavant an1b aportacions voluntàries,
de consideració. Molt aviat, però,
hom calcula que l'import de subscripcions 1 venda li permetran desenvolupar-se pròsperament . Es tracta, no cal dir-ho, d'una empresa elevada, e:;piritual, que aparebc en uns
moments angoixosos de Ja vida del
món 1 això Ja fa doblement slmpàtioo.

•••

estat un fracàs. Es una mica dur,
una. mica amarg de dir, però és això. Tal vegada hi hagi qui cregui de
bona fe que, per patriotisme, aquestes confessions, aquestes afirmacions,
no ban de fer-se en públic. Nosaltres,
però, creiem tot el contrari. Nosaltres creiem que s'han de fer precisament per patriotisme.
I és que hi ha dues classes de
patriotisme. El de Ja veritat, que no
és xovinlsme ni es complau a amagar els detectes propis, perquè això
és immoral i estúplt, i vol corregirlos; el que al costat de les virtuts racials sap veure les falles; el que no
adula el poble per a explotar-lo. I
el que només per manca d'inteHigència o excés de barra, troba bo tot el
seu i dolent el dels altres. Aquest
és el pitjor patriotisme, el que ho
maleja 1 ho desvirtua tot, el que cau
en els fetitxismes més perlllosos. Exemple: el nacionalisme de l'Alemanya hitleriana.
Pel que fa a nosaltres, el fet d'estimar Catalunya no ha d'obligar-nos
a menysprear altres pobles de Upus de civilització superior. I com
més estimem Catalunya, més civilltzada, més intclligent, més sensible
l'hem de voler.
I és aquest patriotisme el que ens
obliga a no mentir, a no enganyarn
La F ta d 1 Ll'b
d'
1
os.
es
e
enguany
ha estat un
fracàs, unre fracàs
del
qual no cal fer culpable Ja pluja
amb la qual, com cada any, Sant
Jordl, que pel que es veu és enemic
dels llibres, ens aigualeix la festa.
No cal fiar-se de les manifestacion s
d'autors I llibreters a Ja premsa.
mentint-se pietosament. No cal fiarse d'aquestes manifestacions, que no
enganyen ningú. No s'han venut
e::S llibres que es podien vendre. No
hi ha cap autor, absolutament cap,
que sincerament pugui estar satlsf t
ls
¡
e de resu tats de la Fes t a d 'enguany. No s'han venut
- en Ja proporció lògica que era d'esperar ni les obres dedlcades als fets del 6
d'octubre, tema apassionant per a
la multitud. Sabem d'escriptors catalans que, quan la festa es celebrava el dia 7 d'octubre, signaven quatre i cinc cents exemplars d'una obra
seva. Quin escriptor català pot dir
el mateix enguany?
No ha fallat el poble, però, que
a catalunya és dels que llegeixen
més i mmor. Ha fallat Ja data. Ho
hem dit altres ve~?:ades, 1 ho repetim
avui, 1 ho seguirem repetint fins que
Ja Cambra del Uibre tingui a bé
canviar-la. La Cambra del Ulbre té
el deure de vetllar pels interessos
d'editors 1 llibreters - i no diem
d autors perquè per als autors mal
no vetlla ningú - 1, per tant, té el
deure de vetllar per la dltusió del
Ulbre. Si veu que el dla vint-i-tres
d'abril no es venen els llibres que es
venien el 7 d'octubre, s'ha de basquejar per canviar la data. No n'hi
h a prou a editar uns cartells amb
gravats i Jlegendes allusives a la bond at del llibre; no n'hi ha prou amb
fraccionar un premi de mil pessetes
entre uns quants articles perlodist\cs canhnt les excellències del 111bre. Tot això no té Importància ni
eficàcia. El que en té és preocupar-se
seriosament de la difusió del llibre.
Per al senyor que compra llibres
amb una certa regnla.ritat, cada · ~
de l'any ho és de festa del 111dues pàgines del volum 24 d'una
manera respectuosa, però seca 1 objectiva. De les dues pàgines, més de
la mietat l'omplen fotografies.
«França» abasta 143 pàgines d'un
format setzè. La desCTipció històrlcoestadistica é3 completa. «Alemanya:.
ocupa unes poques pàgines més.
Per a donar una idea de la. competència dels collaboradors de l'Enciclopèdia Italiana, només cal dlr
que Balbo ha escrit l'article ccGuerra aèria»; Marconi, Ja secció radiotècnica, i Marinetti en persona ha
expo3at el futurisme. La doctrina
feixista l'ha redactada el mateix
Dure, testimoni de major excepció.
En total, intervenen en Ja redacció 1 assessorament de l'Enciclopèdia Italíana 2.500 escriptors, dels
quals un deu per cent són estrangers. En això, Giovanni Gentile,
an1b molt bon encert, ha anat a cercar, allà on l'ha trobat, el m!llor
home per a cada article, sense distinció de raça ni color.

•••

Ara convindria que aquestes enormes i documentades Enciclopèdies,
ben diferents la una de l'altra, parissin fills. Es a dir, que les especialitats que per dotzene3 ens hi són
revelades, donessin lloc a petits volums monogràfics de dlvulgaC"ió, assequibles a totes les fortunes, manejables 1 eficients. Celebrariem que
tot3 els escr1ptors, savis, fllòsofs,
hi.~lEfr.l, cartògrafs, etc., etc., moblllt.zats en aquest sentit, haguessin
a~afat amor a l'especial!tat aportada 1 se'n constituïssin en propagadors. La jovelltut que puja és molt
mé3 estudlosa i àvlda de coneixements del que semb'a. Bé està que
hom produeixi gegantines Enciclopèdies que renovin la gesta de Dlderot. Però, avui, els artlfexs del
món nou s'estimen més les coses
clares i no romandre a l'andana per
haver volgut ocupar massa vagons.
F.

ECOS

•••

. Som a la redacció d'un diari pansenc.
Un 10ve escriptor que jou el pri11ter en emetre un judict sobre una
obra qu_e de~tprés meresqué de tots
el~ cnttes el qualificatiu de c::l"l,
dtu, a un redactor, que té un ,cz..
tre article estudi ant un nou aspecte
de l'obra.
-No us el publicaran past De cap
ma~al L'autor d'aquesta obra és
tabu en aqtJ.e$t diari. Està rent~it
amb el director.

Itàlia també fa la seva Enciclopèdia. El senador Treccani, home
possibilitats flnancere3, va
crear, l'any 1925, l'Institut Treccanl,
el qual té al seu cè.rrec la grandiosa
publicació.
• •
lA direcció, dlrlem esp!rltual de
l'Enciclopèdia Italiana Ja porta el
En una tertúlia de Cafè diu un
fllò.."'f 1 antic mint.<tre d'Instrucció. dels contertuliS.
Giovanni Gentlle, la qual cosa és
-Aquest cafè, on $Dm, el va fungarantia de la qualitat que l'obra da~, ta cin9uanta anys, Tal t Tal,

d'enc:m.~
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LINGUAPHONE, eu català

Si apreneu angJ~s i francès a oosc de català, ; aprendreu millor.
El LINGUAPHONE INST ITUTE, de Londres, és el centre pedagògic
n iversal que ha aplegat els especialistes més eminents per a fer els
.. ..!todes LINGUAPHONE d'ensenyamen t d 'idiomes. Per auò en pocs
1n~s ha esdevingut tamós el LINGUAPHOUE arreu del món ciYilitzat.
• r aquesta perfecció pedagOgtca que presldeLx l'obra del LINGUAPHONE,
.uesta institució, que és anglesa. Ja abans que Cate.lunya fos autònoma
... decidir c!e ¡,¡ublicar en català la CiAIJ de Traducció i la Gramàtlca per
curws èe conversa à 'anglès, fr~oncès i alemany. Apreneu amb tl
-IHGUAPHO NE, que és el metode perfecte en tots els detalls. El LIN·
IUAPHONE és universalmen t perfecte, perfectament universal.
No el confongueu! Demaneu-ne detalls al LING UAP HONE per a
" atalunya. CarrH de València, 245 • Ba rcelona.
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assolirà.

Constarà de 36 volums. els quals
començaren d'aparèixer el 1929 1
acabaran el 1937. Pel desembre dwrer va sortir ~~ que comprèn fins a
la lletra P. Cada volum porta 20!1
reproduccions en negre. 10 en color
1 5 o 6 mapes. Tot surt de Ja bnpremta especial que l'Enclo~opèdla
p&;seeix a !filA.
Es de notar - cas sorprenent que una obra apareguda sota el règim felldata 1 patrocinada pel Duce,
conserva prou la sererutat per a no
ma!parlar, Irreflexivame nt, d'allò que
no és feixista.
Aixi, Marx ens és ofert I comentat amb imparcialitat absoluta en
un art!o~e extens1ssl.m, més ~viat
ilarg QUe curt, que conté e:ogls merescuts 1 una critica ponderada dels
seus principis, Benedetto Croce adversari d~l felxlsme, hi ~. alxi' mateix. molt ben tractat. Per contra,
el Duce Mussollnl és retratat en

edttor de lltbru. L'home volia jer-se
U?W clientela d'inteUectuals. Lt plat:ta wltar-se d'i ntellectuals tot i quP
ell, no sabia llegir ni escriure.
-Un precursor, vaja -va ter un
dels que escoltaven- amb la md.rtma naturalitat.

•••
-c.Jean. Dolet.., -diu un- és una
rnn;ella de Jehan d'mp. Es tracta
d'un . poeta que vol det·cnir • • :e
d'acció.
-Aleshoru, no deu ésser Dolet,
-deu és•cr Dolent- enclou el qve
eiCOlta.
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Dr. H. SIC ART

bre. I cada dia de l'any troba en la
Jllbrer1a de la qual és client el descompte del 10 per 100. De la Festa
del Llibre en gaudeix princ!pa,ment
l'obrer, el treballador, que no pot
permetre's el luxe d'ésser client regular de cap llibreria.
Doncs, bé; l'obrer el dia vint-i-tres,
sigui d'abril o del mes que Slgul,
no té diners per a esmerçar en 111bres: ha de pensar en el lloguer del
pis, en l'escola deis fills, en les
altres moltes despeses que suposl\ el
manteniment d'una llar. L'obrer català, que, com cap altre, estima eis
llibres, en arribar a darre.-ies del
més no està per llibres. Per això el
veureu deturar-se davant les parades, contemplant les obres que voldria. adqu!rir, fullejar-les dalerós...
1 deixar-les amb recança, amb triStesa infinita, perquè no pot adquirir-les. I això ho hem pogut observar
des que la festa s'ba traslladat del 7
d'octubre al 23 d'abril.
Sembla que el motiu del trasllat
és degut a Ja queixa d'alguns llibreters especialitzats en obres de text,
als quals la dlada del 7 d'octubre,
inicial d'obertura de curs, perjudicaVIo. notablement ja que en les esmentades obres de text al tant per cent
de descompte que els pertoca és
molt reduït. Els interessos d'aquests
llibreters són, naturalment, molt respectables. Però ho són més els interessos del poble, que ést:m oempre,
en tots els pobres, per damunt de
tot. Altrament hi ha moltes maneres de no perjudicar Ja caixa de!s
llibreters especialitzats en la venda
d'obres de text. I no tenim cap preferència pel 7 d'octubre. Volem solament, 1 amb nosaltres s'haurien d'unir editors I llibreters per a voler el
mateix, que la festa se celebri un dia
que l'obrer pugui despendre part dels
seus cabals a adquirir llibres. Com
exemple: un primer dissabte de mes,
sempre que sigui de maig, de juny,
de jullol, d'octubre, és més indicat
perquè l'estada al carrer no sigui
desagradable. I , sl a Madrid la Festa dura vuit dles, no seria millor
demanar que aqul durés fins el següent diumenge al m!gdla.
HI ha, a més dels llibreters especialitzats en Ja venda d'obres de
text, uns altres llibreters els interessos dels quals també mereixen
respecte: els llibreters de vell. Però
el dia del Llibre s'abusa d'una manera desconsiderad a de les parades
de vell. I el comprador que veu que
un llibre de cinc pessetes li'n costa
4'50, I veu, un xic més enllà, que
per 5 pessetes, en lloc d'Un 111bre li'n
donen set o vuit, cau en la parada
de vell. Per tant caldria prohibir en
absolut que el Dia del Llibre hi haguessin parades de vell. Però, com
que hom no té dret a perjudicar
ningú, un altre dia, que assenyalarà la Cambra, podrà celebrar-se la
Festa del Ulbre vell. I aixi no es
farien mal els uns als altres.
Aquests són els defectes que trobem a la Festa del Ulbre, que, tal
com avui so celebra, més que la
Festa sembla el Funeral del Llibre.
Creiem que amb un xic d'!nteH!gència, de bona fe i de patriotisme,
aquests defectes poden corregir-se
fàcilment.
I ho volem esperar aixi dels que
poden fer-ho.
LLUIS CAPDEVILA

LLEGINT..•
CATALUNYA (1932-1934)

ALEXANDRE DEU LO FE U.
Catalònia, 1935.
La lectura de l'obra anterior d 'aquest jove professor empordanès,
«Catalunya i l'Europa futura» va deixar-nos un regust immillorable. Ens
trobem davant d'un escriptor conscient que mesura i apama allò que
escriu, condició precisa en aquell que
dedica la seva activitat a l'estudi de
la història contemporàni a, el més
diflcil de tots els estudis.
Enguany, Deulofeu, ens dóna un
nou Jl!bre, que hauria hagut d'ésser la continuació de l'anterior t l els
esdeveninlent s d'Octubre no bagussin Imposat a l'autor un allargament
del primer capitol fins a omplir les
214 pàgines de l'obra.
Merltissima aquesta quant a l'acabat estudi que significa de fenòmens
vit.als que venen donant-se en la vida dels pobles, fins constituir, gairebé lleis que s'acompleixen amb la regularitat del moviment d'un pèndol.
Un centenar de pàgines ens enfronten amb la política de Catalunya i Espanya, en les quals cal assenyalar l'homenatge pòstum retut a
la figura de Macià i Ja rectificació
de conceptes molt extensos quant a
la pretesa hegemonia castellana damunt dels pobles ibèrics. En els capitols dedicats al 6 d'octubre 1 a les
lluites intemes, entre catalans, posa
al descobert l'anticatalanis me de la
Ulga, en anar a cercar la protecció
de l'enemic per als interessos particulars, sacrificant el patrioti~me a
les conveniències de classe.
La segona part d'aquest interessantissim volum remarca, amb profusió de dades, el paraHellsme entre el moviment alliberador de Catalunya 1 el d'altres nacionalitats europees. Clou l'obra un elogi a la figura de Manuel Azaña, del qual diu
que «és evident que té el concepte no
ja senz!llament autonomista, sinó
àmpliament confederal, d'Igualtat
d'unió esp!rltual voluntària plenament d'acord an1b el criteri d'un
castellà nacionalista, d'un castellà de
la futura Castella naixent» ...
Resumint, «Catalunya <1932-1934)»
és un 111bre de gran interès per a
tots els que tenim dels nostres problemes el concepte que, amb lògica
irrebatible, exposa Alexandre Deulofeu.

CONTES DE VIUS
I DE MORTS
ol. CORTES I BUHIGAS
Pròleg de Jaume Bofill I
Ferro. Edicions Proa. Badalona, 1935.
«L'art del contista és un art difícil» - això ho diu Jaume Bofill 1
Ferro, prologuista del recull de «Contes de Vius i de Mortsll, de J. Cortés
Buhigas. Ho diu, i té molta raó.
Encara més, entre nosaltres, frenats pel levit!sme hipòcrita 1 l'enderiament a fer el savi. Totes dues
coses priven, sovint, l'escriptor de
donar lliure esplai a la seva fantasia
i acaben per fer-lo produir nicieses,
molt ben escrites, però, amb freqü~ncia, perfectament estòlides.
Cal saludar, per a!Jitò, l'aparició
d'aquest contista personal i or1gina11.ssi.m que és Cortés Buh!gas. La seva lmaginacló fecunda 1 la gràcia
irònica del seu estil; la seva inhlbl-

DO:U :íUIL .I
Malalties I cirurgia digHtives
Avinguda del 14 d'Abr il, 433 bis
( Diagonal, entre Aribau 1 Muntaner)

ció de tot convencionali sme tronat,
11 h an permès teixir un enfilall de
set contes que, cosa r ara en un català ens fan pensar en Maupessant,
en 'poe, en els «Propos d'au Delà»
de Villlers de l'Isle Adam.
Els contes són set. No sabriem dir
quin és el millor. En tots hi ha intenció i den:: ~t. Potser l'Amic Botar ell... Potser L'home dels ciriS... De
potser en potser, els citaríem tots,
u"l per un. Se'ns fa difícil pronunciar-nos.
El recull va dedicat a l'eximia ac·
triu Josefina Tàpies. I els set contes, respectivamen t, a Agu~tf Collado, Prudenci Bertrana, Carles Soldevila, Pere Foix, Puig i Ferreter, Lluís
Elles 1 Gaietà Cornet. El pròleg de
Bofill 1 Ferro el sotscr!vim de cap a
cap.
Felicitem el flamant contista 1 fem
vots per veure'! signar ben aviat, ja
si~ui un nou recull més extens, ja
uña noveHa llarga a la manera de
Wells i de Kesten. El seu domin!
dels gèneres diversos, el fa creditor
a la prova.

HILDE
.
t t
(la noveHa de la JOVen
U)

BAPTISTA XUR I GUERA
Llibreria Cent ral. Ba rcelona.
Heus aci un llibre que podrà o no
plaure; que podrà, si és cas, ferir
susceptibilitat s dels que creuen de
bona fe posseir les claus del rebost
de Ja glòria. Però, ningú, honradament, no podrà. restar qualitat ni
importància a «Hilde»... Es un d'a_quells llibres que, fins ara, no es produïen gaire en Ja nostra novellJst!ca
bon xic anèmica, refractària a temes d'envargadura d'aquells que els
seminaristes, que a casa nostra pontifiquen. tiUlarlen d'atreviments .
I per què escriure res si no ens
hem d'atrevir? Es que devem llmltar-nos, sempre, a cantar Ja vegetacló o Ja Mare de Déu de Montserrat,
o a plantejar conflictes de pares I
mares o idiHis sense suc ni bruc, repetició eterna d'un mateix disc? Sl
al novellista hem d'aixalar-lo, val
més que no escrigui. Precisament
per això, «Hilde>> és una cosa seriosa.
Per tal com es surt, gallardament,
dels motllos sempiterns 1 ens situa,
n oveHisticamen t parlant, en un pla
europeu. Pot riure's Xuriguera d'allò
que els filisteus, o els fariseus li Urin en cara.
Aquesta cmoveHa de la joventut»
constitueix un acabat estudl psicològ!c d'allò que l'autor denomina c<el
gran fracàs d'un home jove». La de.;;cr!pc!ó, sòbria i descarnada, d'aquest
esperit que cerca endebades l'amor,
de dona en dona, és una introducció, preparatòria de l'aparició del
personatge central, «Hilde». Aquell
després de dlr-nos en to punyent,
net de preciosismes, el drama de Ja
seva iniciació. Quan ens confessa que
s'havia abandonat, per un temps, c<al
corrent Impetuós de la vida» ens presenta Hilde, la noia forta, som a la
tercera part de la noveHa; I al llindar del misteri.
Dona jove - vint anys - sense
eap maquillatge, de oominar segur
damunt el peu llarg, no avesat al
turment d'una sabata justa. Activa,
reservada, però fresca 1 apetitosa.
S'inicia l'id!Hl oerò un idiHi que no
tés res de vulgar. Entre els enamorats plana un petit ~ecret. Ella és
complaent però ell no Ja domina.
Tanmateix Hilde omple Ja vida d'un
home i aqt st l'estima més que mai;
Ja duu clavada en ell. ara que l'ha
perduda...
Hilde és alemanya. No és com cap
noia d'acl Això complica moltes coses. La descripció de les passejades
vespertines e~tà duta amb elegant
seriositat. I el moment escabrós del
cinema, resolt amb decòrum, sense
artifici. L'escena del cafè, amb noves
i Insospitades Intencions femenines,
I la revelació poètica del protagonista és plena d'interès. Uegtnt, llegint. dlrieu que participeu del petó
que clou el capitol.
S'apropa el desenllaç: confeSSIO
de Hilde que estima un home absent,
només que per les seves prendes
personais. Per a ella el fet sexual-,
que no nega haver complet - és una
simple coincidència d'impulsos animals. La dura lluita de l'amic que
vol posseïr l'«amlga» i les alternat!ves de Ja defensa que ella fa del seu
cos, que pertany a l'absent, ens revela un prosista i una creador de belleses, formidable.
Un angoixós «Per què?» tanca la
dificilissima situació. Els amants,
surten del «meublé» tal com entraren, dlvidlts per sempre per aquell
interrogant que els extrangula el
desig. Hilde, Ja noia forta, s'ha vist
arran del precipici. Però no ha perdut, per sort o per dissort. J'equilibri... I la seva llum natural, és sempre més Ja llantema que illumina el
fracàs d'Un home, talment com la
d'un csereno» va torbar-los una oit
quan s'acariciaven en la penombra ...
Impressió acuradisslma de la impremta C. N. Gibert. Una beJla coberta. Tot plegat un llibre digne
d'ésser llegit i meditat.

esgotat - aixi ho voldri
ho creiem perquè, llasti~~ Però no
Catalunya malgrat el
ament a
els llibres no s'esgoten al~trlotist}¡e
- llegiu aquest segon que COtn aui
mentem. Hi trobareu un esn ara COta autèntic, rlc en lmat 1 de Poe.
musical, magnífic de debò ~es, nuid
reu sempre contea com Ei.e ~ecorda:
tarda de diumenge 111ister¡ Slia d'una
J uki, antm~a. vagula, blant glò7'ie,
1 ... 1 a ltres - d un punyent drarnaa

d'una bellesa suprema.

t!srne,

HOM E O' AMOR
1 D' AVENTURES

NoveHa de LLUIS CAP
VILA
DE·
Ha aparegut aquesta nova ob
popular ~utor de Memòries d'ra d~
de matnmoni. Si no l'heu
lllt
feu-ho de seguida. Es tracta ClJ.1r!t,
de les més fortes, de les mes 10 ~
ses noveHes de Lluis CaPdevila. n-

a.J'n

LA PRIMERA NOIA
(noveHa romàntica)·
NICOLAI BOG DANOV T
duccló d'Andreu Nin · E,..
clons Proa. CoHecoló ;,A ~I·
venti>.
ot
Era molt interessant, per al lecto
occidental començar de conètx r
l'actual joventut russsa a. través dr
quelcom més viu 1 palpitant que eb
comentaris dels viatgers, les tnro _
mactons gràfiques o escrites i els j r
dicis favorables o adversos deis 0~
servadors parcials. Aquesta Visió Vi
va 1 punyent de la realitat nom~
Pot donar-la la novella la qUal de
fet escriu la veritable 'història 'dt'ls
homes i dels pobles.
Per a escriure una noveHa responsable, digna, cal ésser un artista
I l'art és incompatible amb Ja mentt~
da. Per molt aferrat que l'escriptor
vlsqtú a una Idea, en anar-ne a
transcriure, damunt del paper els
caires vius, l'artista s'imposa a 't'home de partit ! l'obra d'art. Això Bogdànov, escriptor sense enfarfecs nt
narcisismes, fidel intèrpret d'allò
que fa pema i sent, la joventut filla de la Revolució d'Octubre, ens
en dóna un tast que traspua exactitud 1 versemblança. I llegint les
pàgines d'aquesta història romàntlca del jove Alexkin I Sàn!a, la prlmera noia, que s'enrola en Ja cèllula local, anem pensuadint-no s que si
al món hi ha moltes coses revellides
i descompostes, que la vigorosa joventut que puja sabrà destruir _
monarquies, dictadures, capitallsrne
tirànies religioses, tradlclons caduques, etc.. etc., hi ha un sentiment,
que es dlu Amor, el qual sobreviu
a totes les catàstrofes i no tan sols
surt indemne dels ensulciaments sinó que a ell es deu que ressorgeixi
allò que calgui, entre el que ha estat
destruït.
La Revolciuó mssa ha destruït
moltes coses en l'ànima dels joves
comunistes que mlliten als «komsomols». Però, el sentiment de l'amor
ha estat transformat, no destruït.
Entre nois i noies comunistes no
existeixen ni el flirt, ni el festeig,
n1 el prometatge, ni l'enllaç canònie. La lliure satisfacció de l'instint
sexual no té la Importància que act
hom li dóna. I això fa, que els ba·
rons respectin. les fembres que tenen
a l'abast - res no incita tant el d~
sig com l'abstinència forçada - 1 en
cap cas no les posseeixen sense el
seu lliure consentiment. Enlloc no es
veu l'aparellamen t cani, que és l'Amor lliure, per a moltes mentalitats
petit-burgeses . La dona, a la qual no
plau una proposició atrevida, la rebutja i prou. En Ja noia soviètica no
hi ha coqueteria ni fingiment. Sl un
pretendent l'atreu s'hi lliura I sovlnt,
aquests voluntaris contra!ents, no
lligats per cap vincle de ferro, conviuen feliçment fins a Ja mort. I és
perquè l'Amor, és sempre Amor, encara que dugui una estel de cinc
puntes damunt d'tma gorra ptmxaguda.
La «Primera Noia» està escrita
amb un punt d'humorisme, que denuncia, però justifica les deficlències dels primers temps de l'organització soviètica, i posa de manifest
l'exceHent voluntat que esmercen les
cèUules rurals de joves per tal de sumar al coHectivisme la força immensa de la pagesia. Sània, és un tipus
magnífic de protagonista 1 la seva
mort tràgica, a mans d'aquell c,ue
més l'estima, confirma l'exactitud
que llegiu una noveHa romàntica
molt diferent, però, de les que entusiasmàven els nostres avis.
Andreu Nin, ha traduït el llibre 1
la seva. prosa mascle, a moments
cantelluda, escau meravellosament a
aquest llibre singularissim, al qual
seguiran d'altres, cal creure-ho, que
ens assabentaran millor del món soviètlc que no pas tots els notaris espanyols plegats.

EL MONO DE ORO

NoveHa per HE RBERT A•
DAMS. Editorial Molino. Barcetona. 0'90 ptes.
Manta vegades - sempre, però,
situant-nos en el punt de vista addient - bem tingut elogis per a tv
quest gènere de la noveHa dlta ~!~
ciaca. En això hem coincidit tuuw
! LI~J
un critic tan inteHlgent com O. AAUTOGH.AFS, UIHUIXOS
Jordana, que és, a Ja vegada., un exAQUAREL-LES
cel:lent novellista.
1 el mes important assortiment
El mono de oro, d'Herbert Adams
pertany a aquest gènere noveHistl~
de O RA V A T S de Barcelona
I hi ba en aquesta noveHa tots e
exposlctó 1 venda a preus In
trucs de les obres més reeiXides:
versemb lants a
l'innocent que pareix com a culptv
ble,
el culpable que sembla una perME'IHO POLITA NA
sona de bé, el policia que ho descoLlibreria vella 1 Nova
breb:: tot en el darrer capítol..· de
c antAda, 31 ltla!xos Sala Mozan t
Per a escriure aquesta mena ildt
noveHes - en les quals han ree al
Coman Doyle 1 Hormung-, nobecrt.
ésser un gran estil!sta com Hau
MIQUEL ANGEL I ALTRES c...,m Gabrtel Miró com James Jo:.~·
cal, però, tenir 'una gran una~··
PROSES
nació. L'autor d'El mono de oro reuneix aquestes condicions a baStaper AGUSTI ESC LASANS. ment.
I és per això que la lectu~
Ba rcelona. 6 ptes.
d 'aquesta noveHa no resulta gens fe Agusti Esclasans és un dels moderns escriptors catalans més com- I xuga.
batuts 1 discutits. Millor, Ja que això
és senyal que la seva obra interessa
1 apassiona. Tant sols els escriptors
grisos, de cultura de retall, de personalitat manllevada, no són disCu- PI A NOS -PI ANOLES
tits m troben altra ressò a la seva
Lloguer
obra que la indeferència. Quan un
v enda a
escriptor és combatut 1 atacat an1b
Termlnlt
Sistemàtica vlrulènc!a, dubteu de la
Reparacions
bona fe dels que l'ataquen. I gairebé
sempre sota l'atac trobareu l'enveja
Garantia
la manca de fe en In oròpla obra
CASA
la Impotència.
Agustl Esclasans és Ull dels homes
de lletres més dignes d'estima de
Catalunya Mal no veureu en ell, a
CA RME, I, primera
través de la seva obra, un gest de
claudicació, mat no hi veureu un
gest de defallbnent, una concessió.
H1 ha, al contrari, una fe absoluta
en sl mateix, que no és lgo!atria: és
severitat, és disciplina. Tot això es
resol amb dignitat. L'obra d'AgWitf
Esclasans és una de les més dignes lmprts~os a rtfstlcs I comarci!tiS dt
de la literatura catalana.
. tes _ calà
Entre els llibres publicats per a- totes classes - rev1s
legs - llibres ratHats sistema
quest meritisslm escriptor, nosaltres
en recordem, sobretot, amb goig, amb
patentat
admiració sincera : Històries de la
carn I de la S<lng. En aquest lllbre Verdaguer i Callís, 5 i 1
hi han contes dlgnes de l'antologia.
lltú¡u.el Angel t altres proses és, Telèfon 14856 • Barcelo;!!
com l'esmentat, un recull de contes.
I no deSdiuen en res dels aplegats
en Històries de la cam i de la sang.
Els que no hagin llegit aquest. llibre
MET GE OCU LISTA
no sabran com és de gran 1 merescut
l'elogi que acabem de fer. Pitjor per
Auzías Ma rch, 31
a ells. Sl pot ésser, llegiu els dos 111- (Xamt. iGrona) - Telèfon
bres de contes d'Agusti Esclasans. Si
BAR C ELO NA
no trobeu el primer. perquè s hngi
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segur que la compl\nyia Clasortirà de ctouméell per
pel'WIJJlYIIo dlqlre de breus dies. Sem~ .egur també, que l'obra base de
biS • t.i~ seri\ «Cataclisme», de J'<lan
¡,·~r la qul!J obra. serà estrenada a
O~Óo sembla que s'iniciarà aquesta
V porada de cbolas».
l'l'I
• • •
~ COliSeU Pompei& tenen estrena
molt aviat. La data, encara no
rP ~- definiUvament, és, eu prin·
~a del 9 del vinent m~, 1 l'obra.
~11ida per a aquesta prunera 5o
--de la companyia CasaJa..CumetzelllléS cEl poble no vol ia IUerru,
~.-ol de COllado 1 Roig-Gurvezna.u.
~~ obra, com es desprèn pel seu
;;¡é.S un tema antibèHic, 1 la seva
~Ó comença. el juliol del 1914 per
bar en ple 1935. AssociacUI de
~~e Selecte patrocinarà l'estr~a,
•
gairebé segur que un prestlgiós
~t doni una. conferència, sobre el
ellla de la comèdia, abans de l'estrei SaiJelll que
la companyia que ac:;, a1 Pompela ba acollit aquesta noa obra amb gran entusiasme, 1 rms
v t es tro.eta, ~na vegada estren~V
~a. Barceloqa, de fer una. llarga
umée» per Catalunya per tal de d: a conèiXer aquesta. produccló. La.
;.,..,u!U publicació teatral «L'Escena
~» l'editarà seguidament 1
s'ba fiXat l'aparició del volum que
(:ontindni. cEl poble no vol la guerru
pel proper dia 1~. • •
aortensla Gela.bert, Que reaparegué
als escenariS fa pocs dics, amb «La
~neru ba estrenat la primera. comèdia de ia seva. crentrée». I mireu
61 aquesta nova. comèdia en seria de
dOlenta que ru l'autor S'atrevi a sortir al pToscenl al final d'ella, malgrat
els aplaudiments de cortesia dels
amics 1 d'aquells .als quals sempre
plau conèixer un autor nou... Perquè,
dlguem·bO, aquesta comèdia estrenada per la Gelabert era nova. de trinca. Era un novell. I la prova, diS.sort.adamcnt, ba. resultat fatal, segons
diu Diez..ca.nedo, que és un home de
la màxima. solvència.

"' _f'ornéS

::

Un «Waterloo »sense Napoleó
<<L'humor anglès i la història de França són incompatibles», diu el <<metteur_ en scene» Víctor Saville

I

Lontlres. (~ l'eitvfo.t ~peeúll de autora. ¿Lea heu vistes? LNo? ... Doncs
«Pour Voun)
\ bé, han estat. dos fraQSioe trremeta.Em trobo als ct.n.ps de batalla de bles. No bi ha res a fer. Ma.i no ~
Wa.terioo. Al meu entorn uns homes drem nosaltres donar de Napoleó
treballen la. tern..
·
una l.ciea adient. Si no fos ablurd

camperols?
•
.
fóra c.rím.inaL
No. Són obrers dels barris lcmdl-Però també ho fóra. per part dels
nenes.
americans.
Aquesta ten& que porten amb
-Ho fóra molt méa encara. I eapecarretons l'escampen sabA un ell- J ro que mai ni Cbaplln, ni Robhlson,
noleum» 1mmen.s.
ni Banhelmess, realitzaran el seu
Aixi ~ la plaDa, la. desig estupid. ¿Us el figureu? Un
«trista p.lanu de Waterloo. .
Napoleó pallasso, un Napoleó que
CUIUlll qcantes. earretades més m- parlaria. maste¡rant ldclet, un Na.pocara per &el, amics meua, unes quan- leó ga.lant.•.
tes carretaclea ben p~
-¿I doncs?
Es el meu cula el qul ba po.tlat,
-No hi ha més que els francesos
M. Hugh Gray, un ¡>erfecte cgent- que puguin portar Napoleó al llenç.
lemaru>, conseller hl.3toric de la Oaumont Brit.ish.. Ens trobem. en efecte,
als estudl.s d·aquesta gran formaclo
MARCEL P~GNOL triomfa amb
anglesa.
Estem damunt el cplateau nt1m. 3»,
on es preparen els darrers decorats
al POLIORAMA
de cEl Duc de Ferro», film histònc,
de M. V!e\or Saville, amb George
Arlis en el paper de Wellington.
Això &SSenyala una diferència capiM. Gray m·apuca:
-Es allà; damunt aquell ctm on tal entre les mentalltata ~lesa 1
!ralla!Sa, una ciiferèncta que es tra.es trobam Welllngtoa.
dueix en totes les ma.nifeslacions de
- I Napoleó?
vida 1 de la nda púbüca, econò- Hom 110 el .curà pu Napoleó. la
mica. artística, c~à.fica, àd·
-¡Ah!
huc
cullruU1a. Quan el francêa parEs veu q-ae U:oc un aspecte de dede llOl!tica., està bé; parla de pocebut. El meu interlocutor em pro- Ia.
litica 1 no parla d'altra cosa. Quan
met:
l'anglès parla de poliUca, parla de
- Totseguit, M. Saville Wl expli- tot menys de polltica tal com s'encarà el perquè.
tén aquesta paraula a França. Car
- Esperaré, doncs.
els francesos establetxen una se¡»ració entre totes les seves ocupacions
••
i no e.ls plauna. per res del món que
- PerdoneU, .M. SavUle. Però es comuniquessin unes amb les altres
m'Interessaria saber per què hom no Es a dir que sl. és aaò no éa allÒ
veurà Napoleó en el vostre fllm . .•
altre.. En canvi els anglesos, al s
- •.. Ah!... Us han dlt això. .. Pe- això és també allò altre 1 encara pot
rò... ¿coneixeu. almenys, l'escenari ésser altra. cosa..
del meu film ?
A França el que fa plorar no deu
- M. Gray me n'ha parlat.. Si no pas
ter riure. A An¡la~;etta les <lues
ho he entès malament, crec que e~ coses són perlectamenL
compatibles.
mença en el moment en què Napoleó Els francesos han t.lngut
CorneUle
retorna de rwa d'Elba. Totes les per les tragèdies, Molière per
coesperances d'A.,glntern. estan Xitr&- mèdies. Els an¡lesos hem les
des sobre
WelllngWn, el Duc de Shakespeare._ I Shskapeare... ttncut
Ferro, esperauces 1 tftol jusWlcats
-Comprenc.
per la batalla de Waterloo. Però el
-En el domin! cfnematogràrtc els
vencedor de l'Emperador està envoltat d'aduladors interessats, darrera. francesos han fet vodevils. Però tamels quals hi ba els Borbons, desitjo- bé han fet «L'agonia. de les Agullesll.
~ de r~ al tron de França ... Aquest és un film històric. Doncs bé,
compareu-lo als tt1ma històrics d'APer consecüant... intrigues, «han-- lexander
1 podreu obbenar la
tage , etc.... Fl.nalment, el ¡ran sol- diferència..Korà&
hi ha pa.s un sol «ga.p
d-t triomfa .l el film acati& amb es- a cr.•agol).i&No
de les A¡lfileu l el tllin
cenes de la sen. v1.c1a tamlllar..• es desenvolupa
com una àmplia t.riV
Es aiXò?
gèdia.
Pel
contrari
sl fóssim alS an- Exactament. Aix1 éa; com
glesos
que
fésslm
leu, l'acCió del meu film és més aviat Agulles» l'ompliríem«L'agonia. de les
de &gagu 1 cerla Ylda privada del meu heroi que
tament us farien riure.. Indiscutibleno pas la seva vida pública. Només ment
esta.rieu furiosoa d'haver rigut
que per aquesta ra.ó, . hauria pogut 1 no sentirteu
~IVAII PIT OVITCH ~
pas gaire simpatia per
excusar-me de fer-bl figurar tots els nosaltres. I tind.r!eu
raó. I és qua
grans
personatges
de
l'època.
TIIOR VOli
HALMAV
nosaltres som presoners de l'humor,
¿No
són,
però,
tanmateix,
els
humor anglès que dlf1dlMusica de STRAUSS
prllners papers els de Lluis
de d'aquest
ment podreu comprendre. Aquest hula duq-.Iessa d'Angulema 1 del com- mor
s'adiu a la nostra. història i en
te d'Artols?
és incompatible amb la. de
- Evidentment, puix que el meu canvi
Prança. A aquest pafs hom no menja.
escenari
ha.
lligat
estretament pas el rostit amb Ja confitura ¿no
aquests personatges a la vida .priva- és cert? ... Doncs a. Anglat.era ho fem.
da. de Wellin&tOll. I, ta.nma\elx. ai- I és per aquesta raó, amb tots els
xò és el que em fa.-- témer per al respectes que <levem al venc~dor
meu film el blasme d'aquells QUe d'Austerlltz.....
encara, a França, són afecta a la.
Una altra. relació de compa· idea
monàrquica 1 .a la. familia reial.
. _·
·;
Però pel que fa referènCia a Na- . ,__ ..__...r''~· ' . • -· ,· • . ..
nyies concursants
poleó, ningU no podrà ter-nos retret
Societat L'Estrella, d'Esparraguera, ~parlar-ne sota un dla desfavoradlri¡ida per Ramon i Torres. Pertany
-un anglès mal no farà a1xò.
a la primera categoria de la. scceló
-Se
t I
m~ · sen
A. Representarà, imposada.: «La fes- tim m~admirac~~
ta del carren d'Enric Lluelles. Lliu- Napoleó perquè féssim aparêher la
re elecció: cNlu d'àligues», d'ApeH.es seva imatge en el nostre film. Consi.Mestres.
derariem això com un sacr1le2L
Elcola. de Declamació Miquel Rojas,
-¡Ah, sl Però._¿per què?
de Swt Feliu de Llobregat. D!rtgida
-Perquè Napoleó és un heroi tipiper Pelip Roldós. Pertany a la segona cament t:rancès. No tenim el dret de
categoria. de la secció A. R.epreaent!V tocar-lo. Wellington, era anglès. Li
rà, imposat, el primer acte de eLa plavia i cc.mprenia la. broma. anglesa.
mitja taronjll.lt, de Josep M.a Amau. Per tant podem representaz-n~L.
Lliure elecció, el segon acte de. eLa a la nOfiUa imat&e (hom no pot tansenyora Marietu, d'Ignasi Iglésies.
maten zep¡esentar més que a imatGrup d'Aficionats de l'AllaDça. Pal- ge d'un mateixl. Però un Napoleó
marenca. de La. Palma de Cervelló. fet per nosaltres no fóra pu NapoDiri¡it ¡Ïer Agustf Tintorer i Oblols. leó. I s1. per atzar, fos Napol.eó, el
Pertany a la segona categoria c1e la. nostre públic no el comprendrla.. Presecd.ó A. Representarà, llnposat, el ctsament fa poc que hem tln¡ut sobre
Primer acte de «La mitja taronja», de les escenes londinenques dues obres so

FAIW.lWY

S'han acomplert vint-1-dnc anys
de la mort del famós escriptor .stac.
Pe~ noveWsta «Quaderns
Ll~ acaba de publicar una de
les seves novelletes més caracterlstlques -. oonfea-enclant, autor tlr&m:à.t1c:, la seva labor és important 1 metltòria..
Recordem cMa.gnhikb, eLa fallida., cEl redactor», cEl rel», cEl

guant», «LLeona.rdu, «..'4és enllà <le
les foreea humanes».
Que aquestes obres, que el reco&"d
d'aque:rtes obres, ens faci venerable
la m.emòria de Bjorn.sjeme Bjorn-

son.
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La Justícia

MIRADOR VALENCIA

Una. de les virtuts més saludables
que ha vingut a. impusar l'establiment de la República és aquesta necessitat de veure tots els problemes
nacionals a través cie la. pelitica.
Avui ~un moti~.~o liimplement de caire patt'U>tic, demà una elucubració
inte.l:lectual, rm!a o menys liter~na.:
tot passa. a la. fi pel cedàs de la interpretació política, de l'acció ciuta,dana.
Poc abans do la RepCiblka, en l'ipoca aquella d~Ud QSPV"Uual
que va. preparar-nos magnificament
la base democràtica, el t-eatre valendt. assoli una. etapa de relatiu esplendor. <No hem de perdre mal cie
vtsta que tot el que al Pafs Valencià es parla de superació nacionalista està. sempre sotmès a una dolorosa situació d'inferioritat dins 1 ambient de la wmclència púki!J.ea). Començau llavon .. proà.llir-se robra.
de tes1 en dos o tres actes, i el nostre públic volia. ja. donar-se compte
que el seu teatre no era ni podia ~
ser tan sols la. clàsSica joguina. de
gràcia xarona. o el sainet costumista
o la comè<lla. comprimida aense n101' literari, cursi 1 banal. Hl hagué
un nobl.e tnteot de superactó que no
a.rnbè. a. aentar per la manca del
factor el!SeSlCial qne aquesta noble
empre. requereix: la formactó nadone.l1sta de l'element autQr, redlñt
encara. a l'estat deeadent d'Una. cona-clènda. anl.rquica 1 despresa dc les
substàncies na-turals del poble, . mditerent per &ant a aquesta dalits redempeiomstea que ~s el que dóna
tnipu.ls 1 fortalesa a tota. obra de recuperació artl.stlca i patriòtica.
Però heus a.c1 que aviat tarà dos
anys va crear-se la «Societat Valenciana d'Autors», presl.dlda des de la
seva fundació per un gran valencta,..
rosta, Ramon And.rés Cabrelles, poeta exqulslt que &mb sols una. obra.
va ¡ignar la pauta renovadora, «~
cami nou» obra. de rons dramàtic
plena de substanctalitat patriòtlca
dins l'ambient camperol, ll:npeeable
en la ronna, la ~:~.ual acusa. magnificament la. Incorporació al teatre va-

lencià de l'elem"ent de consciència.
patriòtica. 1 formació nacionalista.
I és per nlxò que la <<Societat Valenciana d'Autors» no és .simplement
un nucli d• professionals del teatre
per a la defensa de llun ln~r~;
N també Ma. afirmació tuM:tonalista.
i tm fe' c1e reMClú civil que ve a
fomentar 1 coordinar l'actuac16 de
l'artista valencià 1 de l'element va-

FET LAMENTABLE

Un repòrter teatral covarda·
ment agredit

L? AGRUPACIO DRAMATlCA
SANTIAGO RUSIROL

Ahir, o. la tarda, s'esdevtngué un
fet lamentable I repugnant entre tlil
repòrter teatral 1 un actot:.
El periodista de referènc1a, 1 a. la.
seecló quotldlaoa. que té a.l seu càrrec en un eoBega del Jnat!, digué,
dies passats, que, a la seva manera.
de veure. aquell artista. -Rodolfo
Blanca, per més senyes - era. el pitjor còmic del món. Doncs bé; com
a. resposta a aquesta opinió -t~thom
tè dret l ex¡)tessaz una. opmlócontestà. ahl.r a la ~a l'e~ntat
còmlc de manèra. que no vac1l!em a.
qualificar de covarda, com ea veurà:
El re~ter tee.Ua.l de referència .......¡:..
cluard Borri.s- anava a. entrar al

~~a~a. ~~~~~~~·~ ~~e S:~;m ug~ d~~~o~

Guimerà.
Centre d'Esbarjo Joventut, de Sant
Andreu de Llavaneres. Dirigit per
Leandre Tarragó 1 Oliva. Pertany a
la se¡ona categoria de la secció A.
Representarà.,
tm posat, el
de
«La mitja taronjaJt,
deprimer
Josep acte
Maria Arnau. Lliure elecció: «L'Avili,
d'Apelles Mestres.
Ateneu d'Esparreguera, dirigit per
Mmengol Ventura 1 Reynés. Pertany
a la secció B. Representarà, imposat,
el primer acte de «El grà de mesc»,
de Josep Feliu 1 COd!.na. Lliure elecc!ó, el segon acte de «L'alcalde de
StilmondG ,de MaUrici Maeterllnck,
haducci6 de Sa.lvaàor Vllaregut..
Recés Montserrat!, de Barcelona.
Dirigit per Domènec Roig l Domenech. Pertany a la secció C. Repre6entarà, Imposat, el primer acte de

.a.

TT
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TERCERA SECCIO
B.òbatori fruskat.. - COmparegut

davant el Tribunal d'aquesta secció,
Innocensi Argüelles, el qual fou atrapat en el moment que, junt amb un
al POLIORAMA
altre, anaven a. cometl-e un robatort
en una casa del carrer Doctor Dou.
lenelamata. amb tot el qua hi re- El fiScal demant per al processat la
presenta de gran vitalitat 1 sana. pena de tres mesos de presó.
potencial!tat l'ideal nacionalista., per
QUARTA. SECCIO
a tot artista que es val de l'idioma
Dheno. reba.t.rts. - Jl proceua.t
propi com a vehicle 4'exprêssi6 au- Ce91MU'l
Marcoo 1 un a.lt~ que no 'f&
tèntica envers el poble d'on ·es ve 1
on es va en l'anhel de produir art poder ésser detingut, cometeren diver·
sos robatoris en cases de les a!ores
1 bellesa.
I és el cas, per paradoxa., q~ es- de Sabadell per la quaJ. ca.usa el nscal
considerà que hi havia més d'un
tem a 1 hora. en què a ValènCla no
funciona cap teatre de gènere valeu- delicte 1 demanà per al processat dues
cià· 1 en canvi, éa ara. el moment penes d'un IU)y, un mes 1 un dia de
de 'màx.tm opttmtsnre. car el que fn- presó.
teressa.. no és que es representin obus teatrals més o menys dolentes
NOTICIARI
1 en llens:nm valenctana, més o menys
Robatori
de 1.1 teiecr3!1e.. - Ra esembrutida, sinó que es produeiXi teatre .alencià sòlid l consistent. I per tat denuncla.t al jutJat de ¡uà.tdla un.
robat.olr
de
ru tclegràflc t~Qrtat a cap
a a1:xò ha estat precls: primer, l'establiment crun . règim popular, de entre le.l estactons del fer.rocarrU de
lliure manifestació de les valors ciu- Barcelona i Sant Andreu.
Troballa d&l eadà.ver d'UD neza ~
tadanes, que crea 1 impulsa la nova
aristocràcia rntl'llectua.l; t, segon, la bat àe Jlè.il¡u,- Al jutjat de guàrdia.
formació nacionalista de l'element fou denunCiada 1a tropal.la, a.1 carrer
autor, l'escalf d'aquelles lnstitucioru! c1e Sepúlveda, davant el número 1!4
polit1qu.es que, per la seva. coincidèn- del cadàver cruu nen aea.bat ~ ne1cia alnb l'ideal autonòmic, tendeixen xer amp siinptomes d'haver estat ex·
a fomentar la expansl.ó de la. cultu- t:tangula.t. El cadàver tou tra.nsportat
ra autòctona .tant més sl és. del do a1 DipòBít 1udi.cial. de l'Bosplt.al ellnere pooular. I la creació de la «So-- ruc on ae li pro.ctU:Uà l'a.utópslA per
cietat V&lend.ana. d'Autors» és el síg- escatir a què és deguda la seva .mon.
ne evident que el teatre valen-EI Tribunal d'examens de procuraetè. ben aviat ha de gaudir dels al- dor dels Tribunals. - Ha esta, ntometres elementa elrcumgtanclals que ne- na¡ president del Tr!bw1al d'exàmens
cessi\a. per a una. nova etapa efecti- per al càrrec dJ procurador dels Triva. de reasorR1.ment.
bunals, el magistrat da l'Audiència
Gregori Burgués 1 F~
ANGELI CASTA.NYER
El cated.-àtic Sèllyoc Josep Xira.u
ha e.stat nomenat voc:al de l'esmentat
Tribunal.
Una visü. illl.port.ant..- Per ala d1es
s l 9 cie maig està anunciada a tat~"
Primera. Seccló la vista de la. causa"'
instruid.a. amb motiu deia a;uccesaoa • '
ocorreguts l'a&ll' 1931 al carrer de"!
Mercaders al Sindieat del Ram de la •;
Ha quedat constltuit el Comitè or- Fust.a..
• .s~
ganit.za.dor del ao~ d'homenatR .,.
Hi ha. 90 procesa~
:lc.:~
1\lillàs-Raurell, amb motiu d'haver
1.1!1
obtln¡ut el Premi clpa si Iglé.sias»
----------.-i~;
I{
d'enguany.
r.~~'
PINTURA I DECORACIO
!){)
El fonnen é
senyors següents:
CA S A a ·E L T RA fil ~.l
Prudenci Bertrana, Carles Soldevila,
!)J¡
Marià llanent, Antoni Puix-Gainlt,
i BENET.
"1.. 1
Santiago Marco, . Rafael :Benet, Joan
Rebull, Robert Gerhard I Ramon
Rèlollf de totes mènes - Obres ,Al)
Jnl
SarsmedM.
tandes, fa.çanea I ~lsos
zr.:
El sopar tindrà lloc al Restaurant
Catalunya.. La. data s'o.vfsarà oportu- Joaqutm fò.oeta, s - Telèfon 14443 4 I
ra:
nament.
BA!f.CELON'A
b

FAN~Y

Homenatge
a Millàs - RaureU

Confiteries

FAN

AV

NY

la humanitat

Obra d'autors novells

.,&A-Iteu FRANCO FORESTA
........,
(El tenor de la veu. de diamant)
en ropereta

Frar1r:o 1< orcst.a c::wLa bells 1ragmenta c1e lea òperes «Paeliaccilt,
'!Pescador de Perles», &Otello» 1
'
ffma

CAMISERIA

~===la::cBa::r:ca:rola::•:·::d'H:o:::n: f~us~ivam;:e~n;t~l~'a~c~ti~u~em~p:r~e~sar~l~d:ir:e:cto;r~,~l~'e~s~ta~t~g~~~s~oc~ial~~d~ei~P~o~m;en~t~d;e~les!!!!
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Ferrer
Batlles
36, Soqueria, 38

EQUIP PORTATIL

TEATRE
AMATEUR

Especialitats - Camises r.
mida - Adam I mOOei RAGLAN <patentada)
MITGES aFERRO»
<de garantia)

*

AVUI, ESTRENA D'UNA
OBRA DE SERNARD SHAW
AL CASAL DEL METGE
Avui, diumenge, a les cinc de la
tarda. Und.ra li« al Casal del :t.~tr
ge, restrena de l'obra de Bemard
Shaw «L'home I les armCSll.
L'obra. d·un humorisme compte~
ment nòrdlc, ba estat Lraduida d'una forma bEn magistnll per Carles
Capdevlla.. La principal característica. d aquesta obru es el seu c:alre
caricaturesc que ha fet que el seu
autcr In subt.ltulés dc «<lmtd1a anti·
romàntica».
Les invitacions es clcspatun al ma
teix Casnl del Me~ VIa Laletilna, 31.

Aa:Ucs del Teatre Cal.alà del Poble
~ou. de Barceloml, Poble Nou. Dlrl~: Per Carles Bayod 1 Mol.nart. Per""'lY a la segoM categoria de la secCió A. Reprc<:entar:\, imposat, el prtIXlJer ncte de eLa mitja taronja», de
OSep M.a Amau. I.Jittre elecció, el
~;ltricr acte de «La mare et~ma»,
"lgnnsl I¡léslcs.

L'AGAUPACIO ARTISTICA
DE VENEDORS I QUIO&QUERS DE DIARIS
Aquestn Agrupació ha organitzat
per a aquesta nlt. un gran resthtü
a proflt del seu comp:ll)y Amadeu
Medon., en el decurs d.el qual es re.
presentarà el dnuna c:ata1à en tra
netes, orlglnBl de Salvador llledon.
cL•amor al fill», en el qual intervtn-

dra.n les senyoretes Boix.. Font&eré l
Tressols. l els ltên)'Ql'S Medon. OReta, 0::-tlque., Padró, Gu.Dlén, Pmta

'-1

1 el nen Ortlque.
Desp:b actuar!), el rapsoda Antoni Felip l a continuadó el bll.rfioD
Antoni Baroo.
Finalment. hi ll3mà "CD lluít ball

$~na exclusiva Febru I Blay)

DALMASE

~

lament Incidents d'apel:iació sense Importància. informativa.

e INEM A AMATEuR

~da per Marià Cortés i Borràs.

..

SEGON.\ S.ECC10
Sense Jmprwtàneb. - Ea ftieren

Heus aci la. tasca realitzada. per
l'Agrupació Dramàtica Santia¡o &o.sinyol, de Rubi, en la present temporada:
«Cançó d'amor 1 cie guerra», ae
CapdeVila, Mora 1 .MarUn6 Valls;
«Plor de cabaret», de T. IUbas t Julià· «Terra nostra», d 'A. Araga.t;
«Parelles al vol» i «L'obstacle», de
Lluelles; cEl mà1 aooll-'Cllatlt, d'A.
Pérez 1 Ripoll; «El Cafè de la ~
rina» de J . M. de Sagarra.; «El
mentÍdòmetre», de S. Oliveres; «Una
MARCEL PAGNOL triomfa amb
nola se¡l& XXI, de R.<ñg-Gul~tnau~
ulon&parna.sse» 1 «El flli del senyor
PA..N.ftl~
PROVENÇA, 101
Gold», de !Juts Elles; «El pas de la
TELEFON 33913
glèorill.lt, d'A. COilado 1 Roig-GulverPROVENÇA. •08
TELEFON 33913
nau· doi d'abril, claror d'a.llialt, de
"'\oí.
UufS Capdevila, i ~ ho_mes fort.D. teatre Vlctòrla quan se li ~propà el Artlclês per a obsequis, Casaments i Bateigs- - Dolços 1 pastes per a te,
d'A1berl Pie'ra..
senyoc Blanca, el qual, molt amable.
PREUS VERITABLEMENT DE FABRICA
La labor d'aquests joves de l'Agru- ment, 11 preguntà si ell era el senyor
pació Dramàtica Santiago Ròsalnyoi: Borràs i si tenia al seu carrec aquede Rubi, és altament encoratjadora lla secció en la qual s'havia apres1 meritòria.
sat !'esmentada opinió sobre els seus
mèrits artistics. El repòrter contestà
qu.e si. i llavors el senyor Blanca el
MARCEt.. PAGNOL tr1cmta amb
convidà a pujar a la seva cambra
per tal d'aclarir alguns extrems de
la. informació. El senyoc Borràs el
segui, i una vegada. en un departaal POLIORAMA
ment del teatre -no a la cam~ra.
de l'artista- tota aquella. amabilies complau a !er avinent als seus lectors 1 slmpamzants; _que té a la
tat esdevm¡rué una fúria, fins al
seva du;posl.cló eL darrer retrat lla. millot producció towgrat1ca
punt. de fer el gest ..,..el senyor Blande treore•s al¡una cosa de la
realttu.àa., obra de i"a.ólSta Màrius de BucovlCll) de rHonorable
Jaume Torres 1 Josep Pasqual Eón ca.butxaca del pantalon, wt dient que
senyoc f'RANCESC MAClA 1 LLOSA, l?nmer Prestd.ent de la Qe.
dos autors novells - l'un escriptor, el matarta. El repòrter, amatent, li
l'altre músic - que han escrit una agafà el braç, que segurament ananera.J.itat de catalunya.
obra linca en do3 actes: eLa mas!& va a empuyar una anna, i llavors
.FAlció Popular, al preu cte 3'50 Ptes.. sense marc. 1 1& ptes. amb
dels ametllers».
diversos artistes
la casa -ent~
Hem oit una auc1icíó de l'obra- ells Pablo Gorgè-detrucaren
mare (Descompte a..ls majonstes).
a la porque, com a prova. d'assal¡ s'estzena- ta, que prèviament havia. tancat el
Per
encarrecs
adreceu-vos
a. les ofJCIDeS <1e LA HUMANITAT
rà & Ca.ldes de Kontbul -1 ens ba. senyor Blanca.
(Rondll Universitat, ~5) - TeiMoo 22122
sembla\ força interessant.
Com que la baralla continua"fa,
I sobretot, éa encora.tjador veure eis de !ora aconseguiren, finalment,
qué mentre a Ba.rcelona, de.."Pfés de enderrocar la porta de fusta, no senmolt.e3
i intervius i pro- se abans haver tlngu' temps, el seLa temporada de Primavera, jectes, noreunions
arribar-se a una tem- nyor Blanca, d'abraonar-se damun~
al Gran Teatre del Liceu · porada ambpotcara.
i ulls, eJ.s pobles el senyor Borràs 1 esgarrapar-U llas'I~ZAUIO
Han quedat plenament confirmats encara bl ha joves que amb fe i ttmosnment el rostre. Qua.n entraren
els auguris fets sobre l'èxit de la. lm- entusiasme laboren pel teatre 11r1c el! altres, 1 creienHe el pertodist.a
(
fjNCA
TORRE
Da
BARO)
tora. de perill, es trob~ amb. la de.
mlnent temporada de Primavera, en català.
agradable sorpresa. que els companys
Quaranta milions de pams quaclra.ts de terrenys. ttintre el terme
la
qual
ta
famosa
Companyia
de
Badel senyor Blanca se li abraonaren
nets Russos de Monte..Carlo donarà
municipal de Barcelorm es dlVL<ltran en SOLARS per a 1& constot dient-U els improperis lmaginadotze úniques representacions. que
trucció de Cases; Xalets. a.1 comptat 1 a t,ermmts ae 10 l ~ any&
bles
1
colpejant--lo;
El
senyor
Borràs
SESSIO DE CINEMA
PER
són d e --•
wullat; almenys fin•
,.., !"any
f'
En inau¡.ur¡u aquesta Orbanltzaclò donem com a REGAL
1938, degut als seus cornpromtsos Ja
ALS INFANTS AL OMENT aconseguí fugir i, portat pel mateix
contrets.
DE LES ARTS DECORATt• empresari del teatre, senyor Joan
Pans, anà al dispensari més pròxim
200 solars a lO cèntims el pam quadrat
Per a la tunció inaugural, que tlnVEl
drà lloc el pròxim dia 4, s'ha escoUlure de de;peses d'escrtptura 1 phlns
Per a a.vui, diumenge, l'Associació 1 després al JutjaÇ, on féu la corresllit un pr~ma de ballets d'alt va- de Cinema A.mateur ha o.rganlt:zat ponent denúncia del fet.
Deepabs Corts Catalanes, 602, 4-art. - Teltton 2130i
Com es veurà. per aquesta versió,
lor arttstic. Hi figuren eLes sllfldes», una sessió dedicada als infants. Hl
l'estrena de «Le ballt, darrera. crea- seran presentats a. aquesta sessl6. el fet ultrapassa tot qualificatiu. Escló de la Companyia, que ha obtin- films documentals còmics I de di- perem que les diverses associacions
gu~ ressonant èxit a Prança, Angla- bulxas, 1 a més a més, també farà per!od.lsUques 1 el Sindicat d'Acwrs
terra 1 Amèrica, i la monumental o- les delicies de la. malnada el cl!sstc voldran aclarir el fet l prenclre, en
~ cas. aquellea mesures neceasàriea
bra cEls presagis».
teatre de putx1nellis.
U
per tal d·evltar aquests excessos,
H em de felicitar-nos 1 felicitar eLes inntacions es poden reco rr a que
tan~ desdtuen de la c:orrecdó 1
de la llibertat de criUca objectiva.
senyor Joan Mestres Calvet.
Arts Decoratives, Avinyó, 30, pral.
com sembla que fou la del aenyor
Barràs 1 sobre els mèrits art.i5tica dei
- -· - senyor Blanca.

Pertany a. la segona categoria de la
6ecció A.. Representarà, imposat, el
Primer acte de «La. mitja taronja», de
~P M.a Arnau. Lliure elecció «Flor
t&rdanu, d'Ignasi IgléS!es.
Elenc Artistic de la. Societat COral
La. Glòria SenlmeMtenca, de Sentlnell1.._nt. Diri¡it per Joan Llonch i Vi... Pertany a. la segona categoria de
l a llecci6 A.. Representarà., imposat, el
~ acte de &La mitja. taronju, de
~ll P M.a Amau. Lliure elecció: «Dt~- de sabater», de R. Ramon VI-

~ tnterprctactó més còmica de
G!:ORGES MILTON. i, a més,
EL BOTONES OEL HOTEL

PRilUERA. SECCIO

Estafada. - Es veié la. causa contra. Jaume VIves 1 Morroy, acusat
d'haver estafat a. un Banc certa quan·
tibt. per mitjà d'~ lletres de can.n que, a1 leU d:a.. no fm efectiva.
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Teatre valencià

ur enta 1 Mdeventm ents ~rntMWUnb ha eaútt MUnUt • ·
un ~ comp let de peMíouiM 10no
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LA HUMANITAT defensa els interessos de Barcelona
o

pessetes 1 els 35 auxiliars passen a
ésser sergents, amb un augment d'un
grau, 1 de 300 pessetes que guanyaven,
a 390 pessetes. El senyor Vendrell,
que, com recordaran els nostres lectors havia. llançat en la. moda. municipaÍ les creacions més a!revides, ha
estat nomenat oficial secretari i el
veurem lluir altra. vegada els seus brillants uniformes. Sembla que tot plegat no }.1 ha. agradat gaire al Reglament.
Ara, però, resolts tots els tràmits,
ha. estat possible fer el reingrés i els
ascensos dels 43, sinó el d'altres, i
preparar aixi la reorganització de la
Guàrdia. Urbana. tornant-la al seu antic ésser, és a dir, suprimint i r efonent en un sol cos la Policia. Urbana.
i la de Tràfic 1 tornant al que eren
abans les Guarderies, cosa. que tindrà lloc el dia primer de maig, festa.
del Treball.»

La línia de Trainvies de St. Andreu re1
vertia a la ciutat d cid a quatre anys i e
senyor Pic i Pon renuncia generosament
Una estona de conversa amb un grup d'o brers
a~ ·dreuencs sobre a que st important afer
La nostra campanya

qual encara. no havia. dit el més mlnim. S'havia. limltat a. assaborir el
seu cafè i a xuclar un «caliquenyo»Com ja diguérem dies passats en a. part de la. Llei municipal, que
un altre lloc d'aquest diari, són nom- suposo que haureu repassat i que
brosissimes les lletres d'encoratjament no l'autoritza. a. fer ~!questes coses,
i les suggerències que rebem d'arreu hi ha. un grapat de raons d'ordre
de Barcelona de c1utada.ns que, d'a- material 1 urbanistic que us les diré,
cord amb nosaltres, protesten, indig- si m'ho permeteu, en poques paraunats, del contracte que el mal prou les.
ponderat alcalde governatiu 1 tranTragué de la butxaca unes qu¡¡.rsitori de la. ciutat de Barcelon¡¡. es tilles en les quals havia. copiat el
proposa signar amb la Companyia. de que segueix:
Tramvies sense tenir en compte els
«Art. 172, apartat 1er. de la. Llei
interessos de la ciutat que se li han Municipal. - L'execució de contracconfiat transitòriament degut a unes tes sobre obres i serveis municipals,
circumstàncies anormals ni la inte- adquisicions o exercici d'activitats que
rinitat del seu nomewirent ni la comportin despesa. o ingrés en els
manca. de representació populal', que fons de l'Ajuntament, es realitzaran
és el que dóna. més força a un home mitjançant subhastes» (Aquest arti,QOlftic.
cle detalla, a continuació, els casos
en els quals 1¡¡. contractació podrà
fer-se per contracte).
Una lletra interessant Art. 176 de 1a Llei muntcipal. Poden exceptuar - se de subhasta 1
Reproduïm a. continuació una de les concurs 1 concertar- se directament
1
b
tin
amb tercera. persona. per la municimoltes 1 etres que re em con ua- palitat
efectuar-se per administrament, agafada a l'atzar. Ometrem la ció els 0serveis 1 contractes que es
mgnatura. per no haver-nos autoritEls
at a fer-la pública. el ciutadà que trobin en els següents casos: 1er.
ens l'ha tramesa. Diu així:
que no ultrapassin de 15.000 pesse«Senyor Director de LA HUMANI- tes en total o de 1.500 en lliuraT AT. Honorable ciutadà: relacionat ments anuals, sempre que no siguin
amb l'encertada ca.mpany¡¡. que ha. més que deu al Municipi de Barceemprès LA HUMANITAT contra els lona. 2on. Els que es refereixen a
ja cèlebres projectes del no menys operacions de deute, negociacions d'ecèlebre electricista de la. Generali- fectes o trasHacló material de fons
tat 1 de l'Ajuntament, està succeïnt municipals. 3er. Aquells que tinguin
una urgència extraordinària que no
f et a. Sant Andre u que crec lo- s'hagirBfgut
un
preveure 1 representin
teressant
comunicar-vos.
· li
El que aquestes ratlles signa. viu al un pe
per a la sanitat pub ca. o
Guloardó 1 al meu domicili vingue- una. lesió econòmica. d'importància
nn uns individus, que no conec, de- per a la. Corporació Municipal sl el
manant-me la meva signatura. dient contracte s'endarrereix. 4rt. Els que
• rien a l'a¡cald
hagin donat
a duessempre
subhastes
que demana.
e que lo- seguides
senselloc
licitador,
que
tercedis
prop
de
la
Companyia
del
el
plec
de
condicions
sigut
el maTramvia per tal que fos millorat
aquell servei en aquesta barriada. Em teix que hagi estat anunciat en 1a.
li que 11eiS..,
--<"
1 celebració d'aquelles.»
digueren
no ca
-¿Creieu vós -digué el nostre Indocument que
perquè
era.a. molt
llarg e1
tenien pressa. Jo no me'n vaig fiar terlocutor- que després d'haver lle· 1o no cipal
git aquests articles de la. Llet Munii va.1 g dir-1os que sense neglrhom no pot afirmar rodonament
el signaria i m'ho varen permetre. que és ben clar que els contractes lln
¿Sabeu què deia el document de
referència.? Doncs es tractava d'una projecte entre el Sr. Pic 1 1a Comadhesió a. l'alcalde governatiu 1 a. panyia de Tramvies no entren de
tots els seus projectes.
ca.P manera en els casos que s'esCom us dic més amunt, crec del menten? ¿Voleu dir-me si hi ha. alcas advertir-vos d'això, car tinc la. gun article de la Llei municipal que
seguretat que molta. gent l'hauran auto~itzi un alcalde governa,tiu 11: resignat creient les afirmacions dels nunc1ar la. reversió, o sta. 1 admi~
individus que es dediquen a cercar tració pel seu compte de dues línies
signatures i que, per cert, la. saben de tramvies de tant rendiment com
molt llarga.
· són la de Rambla-sants i la de Sant
Només em resta. dir-vos que les Andreu?
signatures van encapçalades per Ac- Que nosaltres sapig~em, no
ción Ciudadana de la. barriada. del -contestàrem, passant d'mterviuaGuinardó 1 dit això s'ofereix el vos- dors a interviua.~.
t re servidor.»
-Encara us diré més -segui el
nostre home, embalant-se. La ciutat
no pot renunciar, ni ningú en nom
El que ens diuen uns d'ell!~, al benefici que U reportaria.
aquesta Unia de tramvies. Sl la Companyia no la vol seguir explotant,
obrers andreuencs que que
avenci la reversió i que la lliuri
al Municipi. Aquesta línia -afegírevertiria a la ciutat d'acf a uns
treballen a Sants
quatre anys i el senyor Pic 1 Pon
hi renuncia des d'ara. i autoritza la
El nostre comunicant, després de Companyia. de Tramvies per a posarla signatura, ens donava. l'adreça, h1 una. linla d'autoòmnibus i li lliuper la qual causa. ens mobilitzàrem ra «en compensació», el material
immediatament per tal d'obtenir de tràmviaire. Sabeu què vol dir això?
boca. seva, car es tracta d'un dels
-Vós direu ...
interessats més directes amb les re-Doncs vol dir, simplement, que
formes del senyor Pic, saber què opi- ja h1 ha. una llnla d'autoòmnibus
naven els veïns d'aquella barriada que fa. aquesta. llnia 1 que, per tant,
davant la supressió d'aquell tramvia.. la Companyia. dels Tramvies, retiNo volgué ésser tot sol a. opinar rant tot el material que hi té ocupat
1 ens donà una cita per a l'endemà 1 afegint un parell de cotxes als que
-ahir- a la tarda, festiva per és- hi ha. en l'actualitat, haurà estalviat
ser dissabte, en un cafè de Sant An- una. enorme quantitat de despeses 1
dreu, on podríem parlar al mateix farà la mateixa recaptació.
temps amb uns companys seus que
-Però els autoòmnibus que hi ha.
diàriament es traslladen de Sant An- en l'actualitat no són pas de la
dreu a. Sants, on treballen en una Companyia de Trtlmvies: són de la.
mateixa indústria. No hi faltàrem C. G. A. -replicàrem-.
ni ells tampoc.
-¿Que no us heu fixat que en el
Començàrem a parlar, després de contracte s'estipula textualment que
les presentacions del cas, amb els «Tramvies de Barcelona, per si o
nostres interlocutors. To~ ells, sen- per mitjà d'altra empresa, s'obliga.
se excepció, estaven indigna.disslms a. establir i explotar una línia. d'audavant d'aquests projectes del se- toòmnlbus de la plaça d'Urquinaona
n yor Ple.
,
fins a. la de Sant Andreu, etc., etc.»?
-Mireu -digué !JO d e~l?-; jo Doncs això vol dir que traspassarà
no entenc res de lleiS muruc1pals ni la. concessió a la c. G. A. 1 aJ.xi s'evide legalismes. El que sé és que ara, tarà una. possible competència i, a.
mal per mal, amb el tramvia., ar- la. curta o a la llarga, un augment
ribem cada. diJI, a l'hora al treball l de preus. Sempre som els treballadesprés del conveni que vol fer En dors els que rebem passi el que
Pic ~b els tramvies veurem què ¡passi...
'
p~é, · bé -replicàrem-; això no V~eu encara. algun altre incooés cap raó. Jo el que voldria saber veruent per als obrers, perquè sou
és quins inconvenients hi trobeu.
en gran majoria:, que preneu aquest
-I m'ho pregunteu a mi? ¿Que tramvia?
no us heu adonat del que això re-El més gran, ja. us l'he dit, enpresenta? ¿No ho veleu que ens pre- cara. que amb poques paraules. Acnen el pèl?
tualment, entre els tramvies i els
- Calla - replicà un company autoòmnibus, que agafem sense disseu-; el senyor el que vol és que tinció, podem anar 11. Barcelona sena rgumentem.
se emprar-hi massa estona., però una.
-l'-~
lnt!"n· tn~ué el tercer. el ve~:tada sigui establert el contracte.

¡

I

-que no crec que s'arribi a portar a
cap- no serà pOSSible per més que
la Companyia. tingués la. major bona.
voluntat de posar en aquesta. llnia
els cotxes que es necessitarien, i ens
trobarem, com ja passa. en altres linies d'autobusos, que n'has d'esperar tres 1 quatre, que passen rabents
sense aturar-se per anar complets de
passatge. I mireu: no hi ha. res com
la competència per a fer sirgar les
grans empreses, 1 com que això s'ha.
acabat, ja. veureu quin servei tindrem els de Sant Andreu li
-Ara. s'han tret a. concurs aquelles
llnies d'autoòmnibus d'extraradi -li
diguérem-, si no recordem malament n'hi h¡¡. una. que va a Sant
Andreu.
-Si; és cert. Però m'hi jugo el
que valgueu que aquest concurs, si
no se l'emporta. la. C. G. A., no hi
optarà ningú. ¿Que no veieu que
aquestes concessions del senyor Pic
i Pon a la Companyia de Tramvies
ja handicapen el que Intenti optar-hf?
Es pot argumentar, encara, molt
més contra. el projectat contracte del
senyor Pic i Pon amb la. Companyia.
de Tramvies, però preferim deixar
el nostre reportatge a.1xi mateix, tal
com està, car donem molt més valor a unes manifestacions espontànies d'una. persona. afectada que als
innombrables arguments de caràcter
legal que podríem adduir.

Una política d'austert..
tat, liquidada

El tramvia d• sant Andreu en una parada

<Foto Puig Fa.rran)

Eufòria, i alguna cosa més,
a l'Ajuntament

La Premsa i els contractes
amb la Companyia i les qües·
tions de personal municipal
La. Premsa. de Barcelona, amb
comptades excepcions, coincideix a
protestar contra el propòsit de Pic I
Pon de signar amb la Companyia de
Tramvies, al marge dels preceptes
legals i sense sotmetre el projecte als
tràmits que haurien de constituir la
seva. primera. garantia, el conveni de
noves concessions de línies d 'autobusos, que Impliquen la renúncia a
una. part del patrimoni de la. ciutat,
com ocorre amb la línia de tramvia
núm. 1, Sants-Rambla, que el dia 24
de maig reverteix a Barcelona.
Dia.rls d'esquerra i de dreta. -i
amb abcò queda rotundament desvirtuat el que afirma. la Premsa propietat de l'alcalde gestor, que tracta
d'atribuir la campanya. a mòbils polítics-, coincideixen amb nosaltres
en els punts de vista aportats a la
nostra campanya que ha produït vivissima impressió en tots els sectors
ciutadans, com ho proven el gran
nombre de demostracions, cartes, etc.,
que hem rebut i rebem.
En un altre lloc del diari reproduïm l'editorial de «La. Publicitat»,
que fa. indirectament referència a. la
qüestió. Copiem a e ontlnuació -com
a una. prova. que la protesta s'estén
a tots els sectors poUtics i socials,
de dreta. 1 d'esquerra- uns fragments de l'editorial que dedica a la
qüestió el full dels Barbons, cDia.rio de Barcelona»:
«Vista la. alarma reflejada en la.
prensa al solo anuncio de lo que trataba. de llevarse a cabo, el señor
Pich manifestó a los periodistas informadores. hace tres dias, que inmediatamente daria. a. la publicidad
una. aclaración de lo proyectado,
para sosegar inquietudes. Esa aclaración no ha llegado todavia, lo cuat
significa. que el señor alcalde y la.
opinión pública toan quedado por el
memento en la misma actitud en que
Cervantes deja a Don Quijote y al
vlzca.lno a la. termloación de un capitulo de su obra inmortal Tràtase
nada. menos que de sustitución de
servicios públicos t.an importantes
como el de comunicac1ones urbanas,
è.el tra.slado de monumentos de unos
a otros paraje: , y basta se ha. llegado a. hablor de la conversión de
la Rambla de Cataluña en bulevar,
sl bien parece que, en este punto, el
alcalde. ::.tu abandonar su proyecto,
no se muestra en su ejecución tan
c··IJe::Htlvo como en los dc:n?ls. Y

hace bien en mostrarse un poco vacl!a.nte sobre este último proyecto,
porque es slo duda, entre otros, el
que habrla. de acarrearle unt~. màs
enconada oposición.
Pero, sea. de ello lo que fuere, y
llevando el asunta..a. una doble cuestlón de principies y procedimientos
hemos de fijarnos boy, prlnclpalmente, en la (censura) manera de
dar por acordado lo que sólo por su
cuenta. tiene resuelto el sefior Picb.
Al anunciar éste la nota acla.ratoria,
qulsimos abstenernos de comentar la
primera antes de conocer la segunda.,
para fundar màs sobre seguro nuestras razones. Mas, como hemos diebo, la. aclaración no ha. venldo hasta abora, lo cua! constituye un Indicio poco favorable para la resoluclón
de lo que tan lisa y llanamente fué
presentada como acuerdo en firme.
Sin embargo, la primera Nota basta
para formuiar las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible que un alcalde
que se balla en situación exoepclonal, slo precedentes, alcalde interino
dentro de la interinldad de una situación sin Ayuntamiento y cuando
todavia. ha. de designarse una Comlsión gestora, dé a tales proyectos
toda. la fuerza de un acuerdo municipal? ¿Es qué està realmente convencido el señor Pich de que en su
persona., por razón del cargo que
desempeña., residen las atribuciones
propias de una Corporaclón municipal, única en que puede recaer la
plena representa cïón cludadana?
(censura) ni en derecho le corresponden tales atribuciones, ni los intereses ciudadanos pueden depender
exclusivamente de la voluntad (censura) de un hombre, por muy e:.,rividente y blenlntencionado que se
I~ suponga.»

• • •
eLa VeUJI, després del seu silenci

Ahir ens referíem a les noves maneres que s'introdueixen a l'Administració municipal, presidida per Pic i
Pon, en el que fa. referència a personal, 1 recollíem la interessant noticia
del recurs presentat a. aquest respecte per l'advocat senyor Josep Xlrau,
en nom del President de l'Associació
Instructiva de funcionaris municipals,
contra els nomenaments i ascensos
efectuats darrerament.
En l'edició d'ahir, dissabte, eLa Publicitat» es refereix també al que s'està fent dintre el cos de la Policia
Urbana., dintre el qual, sense més ni
més 1 contra. les normes del Pressupost ':~el 1934, prorrogat, aprovades al
seu dia per la. Corporació Municipal,
acaben d'ascendir-se a quaranta-tres
funcionaris.
Reproduïm uns fragments de la interessant informació que «La. Publicitat» dedica a aquest assumpte:
«En un solt que publicàvem en l'edició de diumenge, dia 14 d·abril, titulat «Ascensos de cop a la Guàrdia Urbana», explicàvem com s'havia portat
a cap la signatura d'un decret pel
qual reingressaven al cos de Policia
Urbana. ascendint a funcionaris que,
disgustats o pel que fos, havien mogut cel l terra quan la reorganització
del cos per passar a altres càrrecs
adscrits a la plantllla. d·amortltzació.
Aquesta noticia, que nosaltres do*em el 14 d'abril, va causar gran
1 rebombori perquè era esperada amb
daler pels interessats, però fou una.
falsa. alarma, ja que el decret, fos pel
que fos, no havia estat signat, potser
encara. el senyor Pic no
El tramvia de sant Andreu, la pro.p
dit QUal revertia l'an 1931 a favor de la olutat de Barcelona. era perquè
oficialment governador general
Ara el senyor Plo I Pon hi renun oia l oanYI d'una l'una llnla d'autoòmnlbU'S amb connote per trenta interí.
anya
Com es pot suposar, va haver-hi
(f ~ Puig Fa.7~-:u)
una. gran decepció; calia reprendre
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Molt curiosa la. manera que té «El
Dfa Gràfica» per cobrir el seu propietari. ¿Sabeu quins arguments
aporta per justificar el que va. a
fer-se? No res menys que dos moviments revolucionaris: ¡El 14 d'abril
i el 6 d'octubre!
No és broma:
cCon motivo del c.o ntrato -dluent¡;e el Ayunta.miento y las Compañias de Tranvias, los periódicos lla.mados de izqulerda invoca.n, con fervores de togados, la ley Municipal.
Resulta curiosa. esta hiperestesia jurídica en los bombres de un partido
cuya vida màxima culmina. en dos
ra.spaduras de la ley: la monàrquica,
el dia 14 de abril, bien rasgada, y el
6 de octubre, la propia ley que ellos
se dieron. No ban sido estas màxima.s faltas a la le:v '~ <'lle han realizado las izquierdas. ¿No era, ror U 'l g r up de oubllles aspirants a l tl tol de Ja «Pubilla de catalunya•
(Foto Centellasl
ejemplo. mediante el sufraglo que
deben ser elegidos los Ayuntamientos y, no obstante, la lzquierda gobernante nombró comisiones gt!StoA Alger
ras, contra la. voluntad de los pueblos, imponléndoles un ré"7imen munte' ' •·-•er 'no?»

SOPAR D'HOMENATGE Al
SENYOR ROIG I BERGADA El CAMPIOMUNDIAL DE
a l'Hotel Ritz, i amb asslSténCom van les qüestions de personal, claAhir,
ILLAR A TRES BANDES, El
de gran nombre de comensals, va. B
tenir
lloc
el
sopar
d'homenatge
a
l'exPolicia urbana, etc., a l'Ajuntament President de l'Acadèmia de Jurispru- CATALA PUIGVERT DEFENSA
gestions i, naturalment, salvar el dència de Catalunya, senyor Josep
La policia urbana les
que es pugués, o sigui ampliar els as- Roig i Rergadà.
VICTORIO~AMENT EL TITOl
censos a simples guàrdies, uns centL'acte tra.ncorregué enmig de ta

dtl dos dies, dect' ~:t un curt comentari a. la qüestió, del qual destaquen
dos aspectes: un elo~?i de la Com-

l

panyia de Tramvies - ¡naturalmenti- i el consell que U dóna en el
sentit que sigui ella mateiXa la que
«post fi a. la protesta». Heus ací un
fragment del comentari de l'òrgan
de la Lliga.:
«Nosaltres, que hem defensat les
empreses de serveis públics quan ban
estat objecte de campanyes que, fingint servir l'interès de la ciutat, no
eren sinó un vulgar «chantage»
-que cessaven sobtadament tan bon
punt l'empresa. atacada. s'avenia a
certes complaences ens sentim
amb la. màxima autoritat per a dir
a la Companyia de Tramvies que el
seu conveni amb el senyor Pic és un
pas en fals que a ningú tant com a
ella. interessa rectificar.
No hem d'escatir ara si el conveni és just o no ho és, ni si els
interessos de la ciutat en sofreixen
algun dany. El que sabem és que,
per la. manera com l'acord s'és produït, la Immensa. majoria, sl no la
totalitat dels barcelonins, creuran,
amb raó o sense raó, que l'acord és
beneficiós per a. la Companyia i perjudicial per a la. ciutat.
I un acord que, un dia o altre,
serà anuHat, ja pels tribunals, ja per
l'Ajuntament, sols haurà servit per
a crear un ambient d'hostilitat entorn d'una. empresa que tant ha
contribuït al desenvolupament de
Barcelona i que, des de fa uns anys,
és propietat de l'estalvi català.
Volem esperar que sigui la pròpia.
Companyia la que posi fi a. la. protesta. que l'acord de l'alcalde interí
ha provocat.»

«Per a fer-se càrrec del que tot això
representa cal recordar el que havia.
fet l'anterior Ajuntament, és a dir,
l'Ajuntament, perquè ens referim al
presidit per Carles Pi i Sunyer, ja.
que dient l'anterior podria. semblar
que ens referim al del doctor Aiguader.
L'Ajuntament, en efecte, havia acordat transformar la. Guàrdia Urbana en una. Policia Urbana i una
Policia de Tràfic, I, a més, fer una
política d'amortització que portada al
Pressupost del 1934 havia. afectat 163
empleats, amb un estalvi de 193.640
pessetes en el primer any de vigència. de les noves plantilles, que sl no
s'haguessin canviat les normes aviat
seria. de 600.000. Però s'han canviat
perquè calia fer una sèrie de <n-eparaclonsJ> i perquè caldrà augmentar
els efectius de la. nova. Guàrdia Urbana desmilitaritzada en uns centenars d'individus.
¿Com s'havia fet aquesta injusta
reducció de personal? De la. manera
següent: basant-se en el Pressupost
aprovat pel Consistori, que estava. en
vigor pel mes d'abril del 1934 i ba.
estat prorrogat i traduït al castellà
ara.
Abans de la. reorganització hi havia. a. la Guàrdia Urbana 802 individus, i a les diverses Guarderies (vigilants del Parc, guàrdies de l'Exposició Internacional, guàdies de l'Exposició Nacional, guardaboscos, etc.)
112 empleats més. Total, 914.
De bon començameht, en el Pressupost del 1934 s'unificaren totes les
Guarderies en una sola, i de conformitat amb el Reglament, els individus d'aquesta Guarderia. havien de
servir, fins que s'extingís totalment,

~

per cobrir les vacants que e
stn a la Policia. Urbana co~PrOò.UI&.
féu fins al 6 d'octubre '
aixf t4
D'altra. banda, en el Pres¡¡
1934, 1 de conformitat amb e~Posti
presos per l'Ajuntament
ac
802 individus de l'antiga ci~t~e. e
ba,na. quedaven redwts a
dia l:lj.
els 93 restants PaSsaven 709• ja lllle
d'ésser adscrits a altres a SitUac16
nicipals, i les vacants S'ha~els, lllU.
amortitzant a mesura de n d !lllar
Aleshores el cos de PollctaPrOd.llír-6e,
de Tràfic quedava distribwt U~ana 1
de Policia. Urbana i 259 de ~ : 451
Com es pot veure, l'amort·tz fic.
feia. pels dos caps: per l' 1 ~cló es
titzaven les places de les ~as3tn_or.
encarregats i vigilants del Par r enes,
daboscos i guardacamtns e, &'Uar.
majors i guàrdies simples de lfe~à~dles
Ex_postcions, que anaven cobrin ues
baiXes que es produïen a
t les
Urbana, cosa que simpllfic1a Pollcla
tllles i serveis i reduïa ràpt~!~ Plan,.
personal i el pressupost. p ~t e.l
cap s'amortitzaven definittv:~e~~tre
tes les vacants que es ProdUÏSSin to.
les 93 places que excedien de
en
1
ves plantilles de Policia Urbanaesin9Tràfic reunides.
de
¿Quins resultats havia donat
nou pla? En nou mesos de V1:9u~
del Pressupost, pel que fa a a enc~a
partida (nou mesos del Primer ~~e;ta
al 31 de desembre del 1934) a ril
Guardaria, d'onze guàrdies '~ la
passem a. quatre. Se n'han amorti~,
set. De noranta-un guàrdies ordinariS
passem a. cinquanta-nou s e n'han
amortitzat trenta-dos.
·
En els serveis auxiliars de la PoUe
Urbana: De 53 agents passem a ~
4
Se n'han amortitzat 9. <Reglamentà.
rlament aquesta amortització n
s'havia de fer a. Policia Urbana, ~~n~
a Guarderia, passant 9 guàrdies a"êò!
brir les vacants produïdes.
De la Policia de Tràfic: De 240 agents passem a 120. Se n'han amortit.
~t 20. (També aquestes vacants ha¡¡.
nen pogut ésser çobertes amb person_al de Guarderia, on, en canVi, hau.
nen estat amortitzades definitivament aquestes vint places).
Cal remarcar que si s'hagués segu¡c
amortitzant la Guarderia, 1 no els al·
tres casos que reglamentàriament han
de subsistir, aquella. estaria ja a pun~
d'extingir-se, puix que no hi restarien
sinó trenta. guàrdies encara no adap.
tats a la Policia Urbana. 1 de Tràfic.
Dins l'any que som, la laberlnttca
qüestió de les incomptables i incontrolables guarderies que hi havia a
l'Ajuntament hauria restat liquidada.
Ara tot això toma endarrera. Ttn·
drem un altre cop Guàrdia Urbana
nombrosa i nombrosament manada.
I el Pressupost del 1934, prorrogat,
haurà d'ésser adaptat a. les noves
(censura)
concepcions sobre
l'amortització de personai.l>

cinquanta dels quals, també de la.
plantilla d'amortització, passaven de
guàrdies de segona, a guàrdies de primera.
Afortunadament pels interessats,
les gestions donaren plena satisfacció, 1 els reingressats i ascendits han
de prendre possessió avui, cosa que
ha omplert d'alegria el cos de Policia. Urbana.
El decret es referia a l'anuHacló de
l'acord pres per l'Ajuntament en sessió pública. aprovant la nova. organització de la Guàrdia. Urbana que passava a ésser Policia Urbana i en la
qual se suprimia el grau de sots-oficial i se substituïa pel de sergent. Els
sots-oficials, doncs, passaven a. sergents amb el mateix sou (450 pessetes> i tenien comandament sobre els
caporals 1 els guàrdies, i eren manats
per oficials.
La cosa sembla. que no oferia cap
inconvenient, però els VUit sots-of/i.cials que hi havia sembla que n'hi
trobaren i van presentar una Instància. demanant el seu pas a la plantilla d'amortització, és a dir, a altres
llocs que no eren els de la Policia
Urbana, i hi passaren. Al costat d·aquests vuit sots-oficials hi havia 35
auxiliars que, suprimit el grau d'auxiliar, passa\·en, amb el mateix sou (300
pessetes), a <ii.r-se caporals. Però tampoc no els agradà, i també demanaren passar a la plantilla. d'amortització.
Aixi, ¿els vuit sots-oficials passaren
a sèrgents, I els 35 aUXiliars a caporals? No; com que hi hav1a hagut una
guerra, tots han ascendit per mènts
de campanya; els sots-oftcia.ls, que
guanyaven, com hem dit, 450 pessetes,
passen d'un cop, a oficials, amb 550

més cordial companyonia. Ocuparen
la presidència al costat de l'homenatjat, el President de l'Acadèmia senyor
Hurtado, el President del Tribunal dc
Cassació de Catalunya senyor Santiago Gubern, el President de la Comissió Jurídica. i Assessora enyors
Maluquer i Viladot, el Degà de la Facultat de Dret senyor Boix Raspall,
el del CoRegi de Notaris senyor Par
i Tusquests, el secretari de l'Ajuntament senyor Josep M. Pi l Sunyer, 1
els senyors Duran i Ventosa, Anguera
de Sojo i altres.
Entre els IISSistents també ve~érem
els senyors M. Rubió i Tuduri, Noguer
i Comet, magistrat senyor Pere Co·
mes, catedràtic senyor Josep Xirau,
Hahola, Maspons i Anglasell, Duran
i Reinals, Cardoner Closas de la Comissió de Traspassos, Quero, Adrià
Vilalta, Tries de Bes i altres que sentim no recordar.
El Secretari de UAca.dèmia. senyor
Solom, en arribar als postres, llegi al·
gunes adhesions a l'homenatge, entre
les quals figurava la dels senyors Joan
Tauler, Carra.sco i Formiguera, Joan
Casanoves, Pere Mias, August Pi 1
Sunyer i Pere Coromines.
Seguidament el President de !"Acadèmia, senyor Amadeu Hurtado, oferí
!"homenatge en un bell parlament, cu
el qual glossà l:l. rellevant personall·
tat del senyor Roig i Bergadà, 1 després de parlar breument els senyors
Duran 1 Ventosa, Maluquer 1 Vlladut,
Gubern i Moles, pronunCià un sent1t,
discurs d·agraòment el senyor Hmg ,
Berga dà ne,qaul,s-,hifETAOTh'ETA
Bergadà, el qual, en acabar, f L<J llargament aplaudit i felicitat pels seus
companyas de profeSSió.

Argel, 27. - En el campionat d~
món de billar a tres bandes, ··~oi~
pió espanyol Puigvert, posse1
ba
titol mundial de tres bandeS. ents
demostrat que estava en exceY
condicions per a defensar·l~g\·ert.
Els resultats han estat: promedi
59 punts en 62 tira_d~s 1
/J%(
5
de 0.806. La. major ~ne, d~panvoll,
es que ha. vençut Miró (e ade!.
el qual féu 27 punts en 6?A~trde t
promedi de 0,435; major ""'' •

------ - *- El partit final de la copa
Anglaterra

ES GUANYAT PEL
SCHEFFIELDWEDNESDA~
•
rds s na

Londres, 27. - Aquesta ta vel pS!'
celebrat a l'Estadi de wembf!ierra de
tlt final de la Copa d'A!lg tcld wed·
futbol entre els equips s~e~bioU·
nesday i West Bromwic prinCCP de
Al partit ba asststt t eJoo eis cspee·
GaHes. Es calcula en 92:
·encontre.
tadors que han presenc1at lng!BtfrT'
que han arnbat de tota 11:s o-..¡a·
en els diversos trens especl
nitzats amb l:>l objecte. ~,oot f,tll~
El primer temps ba ~uts a!Jaf..>
empat a un gol. Tres
equJllS ü
d·ncabar el pnrtit, alll~ !Je>~
tnvcn empatats a. dOS ., or::er.~t li
és quan el She!held ba ~able c;t:t •
desenrotllar un atac forr:;t _rnéS I sc:e
ha permès marcar dos g '"re5Ultllt ...e
b6 la gran final amb ~bcffic'd .,.quatre gols a favor del
dos West Bromwich.

