EL TEMPS. - A Catalunya el cel apareix serè o gairebé cobert
pel N. del Pals 1 per les r iberes de l'Ebre I pla de Lleida. Es nebulós o
cobert per la resta on s'observen boires per les comarques d' Igualada
1 conca de Barberà. Els vents solament bufen quelcom forts del N. I E.,
respectivament per l'Alt Empordà I La Selva . S'han registrat a lgunes
pluges 1 la màxima ha esta t de 10 litres per metre quadrat a Tremp.
Gruix de la neu: 3.10 m. a l Port de ta Bonalgua I 2.30 m. a Envallra.
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Laval, Eden

•
I

Suvitch han celebrat la conferència de París

Guió del momentjGil

Robles, després de con- Gegants, na n:-. En una nota es reiteren en la
del 3 de febrer
i patums
ferenci ar amb el cap del
,.
,;,
d""·
DECLAREN l 'ABSOLUTACORO DELS TRESPAISOS EN RELA·
Llegiu LA HUM AN ITAT Gove rn, s'entrevis~a, pet seCIO AlESCONVERSES O'AVUI ABERLIN-- MUSSOLINI, EN
p a r a t, a mb M a rtí n e z de
UN DISCURSDIRIGIT AlES MILICIESFEIXISTES, DIU QUE
ITAUA ESTA PREPARADACONTRA QUAlSEVOl ATACIMPRE·
e I. Velasco i V entosa
Ca t alunya

tLL,
Sembla que tornem,
a l'escenografia religiosa de carrer,
que féu les delícies, durant molts
unys, de les promocions anteriors aL
14 d'abril. Amb el COr a la mà hem
de confessar que no ens encaparra.
ria qaire aixó si no impliqués, en el
tons, l'exteriorització de tota una
polltica. El catolicisme ha estat sempre mestre en atreure's les multltuds
simplistes a base d'espectacularitats
eum Les proct~sons de Corpus, les
palmes del diumenge de rams f les
mones de Pasqua. Cal convenir que
tot aixó és molt menys esverador
que t:•, au: es de je de l'Espanya negra dels Austries o que els -naneiys
subterranis d'aquella Inquisició que
Dies millors s'anuncien per al nostre doble tdeal català t repuencara bellugava sota Ferran VII.
blicd. Hi ha senyals múltiples que indiquen la proximitat d'un nou
o ~~~~~~~~~
Una processó no tan sot.; ès comcanvi d'orientació en la polftica espanyola, urdcies a la formació
llevat et
pletament inofensiva à'una altra onada popular en sentit esquerrista. A Catalunya, el
que provoca en la circulatrasbals
Madrid. 23. - Quan arribà el seAMB REGI M DE PRESO ció - . Es de fet, per a satisfacció
republicanisme auttntic mat no ha minvat, nt en els dtes més do- nyor Gil Robles al Congr~s els pedels anticlericaLs, absolutament anS IM ON DIU QUE ANGLA•
LA NO TA DE LA CONF~
lorosos. I la minva que aquest republicanisme sotrt indubtablement riodistes li digueren que havia esATENUADA
tireligiosa, per tal com el bullici de
T ERRA NO POT TOLERAR
RENC IA DE PAR IS
a Espanya des d e l'am¡ 1933, comença a ésser compensada ampla- tat molt comentada la conferènCia
QUE EL MON VAGI A UNA
la gent, el confetti, les serpentines,
Paris, 23. - Després d'acabades
mati
aquest
sostingut
havia
que
ment pel r essorgir impetuós de la conscitncia democrdttca.
els ¡estetgs de balcó a balcó, esti- les conferències anglo-franco-ItaliaAV ENTURA
amb el cap del Govern, a.lxi com
Londres, 23. -El ministre de l'Exmulats per l'olor de la ginesta, cons- nes, que han ting-ut lloc avui, a PaContra allò que es podria creure mirant només la superficie de la. desfilada dels ministres d'«Acción
titueixen el pol oposat del recolli- ris, ha estat facilitada una no so- terior, Sir Simon, ha pronunciat un
les coses, la ptrdua m és gran, en els últims temps, no ha estat pas Popular» pel domicili del cap de la
discurs, a Guildersoome, prop de
ment i l'abstracció que exiqei...,. una bre el que en elles s'ha tractat.
1
a Catalunya. Act h avem perdut, per un temps que no serà molt Ceda.
unció veritable. Algú dirà que el
La nota diu que al Qua! D'Orsay Leeds. Ha dit que cal que tot el
El senyor Gil Robles contestà que
llarg, el f uncionament normal de l'autonomia estatutdria. Però la en l'entrevista amb el cap del Gopas~eig triomfal del Sacrament. so- s'han reunit el ministre d'Afers Es- món contribuelxi a. aclarir l'opinió
ta el tàlem, és el rovell d'ou de la trangers de França, Mr. Laval, el mi- en el seu propòsit d'afermar la pau
te catalana i r epublicana no s'ha apagat en els cors. Avui, com vern havien par!at de diversos proSolemnitat i que al Déu transubs- nistre del Segell Privat d'Anglater- d'Europa. També ha dlt que Angla<·e l'<tt'lr obrer,
ahi r , ara com el dia 14 d'abril, la gran majoria del nostre poble blema~. especi:u.
tancial li plau d'alló més aue la ra, Mr Anthony Eden I el sots-se- terra no pr• permetre que el món
miels
amb
conversa
seva
la
que
i
República,
t
Catalunya
de
ideals
grans
dos
els
honora
t
$ent, estim':
gent s'humiliï al seu pas f que les cretari de l'Exterior d'Itàlia, senyor
de
una
era
partit
seu
del
rostres
que són el resum t el stmbol de la seva história t de la seva ànima. les freqüents que acoslwnen : nir,
cornetes dels regiments toquin ... Suv1tch, 1 que han procedit a un
(¿què tocaran ara sota la Repúbli- canvi de punts de vista en relació
cQr és natural que tinguin canvis
ca? No és de creure que l'eujória a la situació general d'Europa. Dud'impressió amb els senyors Anguearribi a ressuscitar la popular mar- rant el transcurs de la reunió s'ha
La més gran ptrdua, el més gran retrocés, no han estat aci. ra. de Sojo, Aizpun i Jiménez Ferxa dels esternuts.) En bona doctri- afirmat que la visita dels ministres
nànàez. Acabà numifesl.ant que no
La República no ha ofert mai clivelles pel costat de Catalunya. Si succeïll
na cristiana, feta d'humilitat i re- anglesos a Berlin solament té caràCres d'extraordinari.
nunciament, a cap creient no pot ter informatiu, I que l'ob~ecte i prol' edifici esquerrtsta ha aparegut esberlat, és per l'acció del tort
També els periodi~te> tornaren a.
pòsits de les seves conferencies amb
Madrid 23 - A les dues de la agradar-li que li tributin lwmenat- el Govern alemany són tots aquells
corrent dretista que a les darreries de l'any 1933 portà la riuada parlar amb el cap del Govern, o.l
ormortal
al
escau
no
aixó
st
I
ge.
àe
Direcció
la
a
rebre
'va
es
tarda
l'entre-·
de
l'abast
preguntaren
qual
in/lutncia
la
sentir
va
àel 19 de novembre. Aleshores Catalunya
acordats en el comunicat francovista celebr<tda amb el senyor Gil Seguretat un ofici del Tribunal dl1 dinari, tan petit, menys encara 1'0t britànic, publicat a Londres, el dia
d'un e 1rrent que venia de tora del seu territori. I a despit d'alguns Robles,
Garanties C01L~tttu.ci~»•!!!!, vu,.anz,.. ésser plaent a la Immensitat Divi- 3 de febrer dnrrer.
i contestà:
na, que no pot enorgullir-se amb
resultats adversos, especialment el de B arcelona-ciutat, per culpa
-Ja us he dit aquest mati que
S'ha decidit que, després de les visemblants pettteses.
à'aquell trau del quorum., Catalunya no va ésser inundada en aque- el que havíem tractat no era gens
sites dels ministres anglesos a. Berpor
ja
ens
no
doncs,
processó,
La
lle.:: eleccions per les aigües d'una reacció negra que cobriren gat- noticiable; però de totes manere:;,
ni ens molesta en ella mateixa. Ens lin, Moscou Varsòvia i Praga, totes
en vista de la. vo>tra insist~ncla, us
s6n ben acollides pels gor ebé completament totes les altres terres de l'Estat espanyol.
deixa indiferents i, fins i tot, no les quals
diré que el senyor Gil Robles ha
verns representats a la conferència
1
ens estarem de donar un tomb pel de
Act no hi ha hagut una crist de la República. El nostre poble tingut l'atenció, dedueixo jo que
Paris, es reunelxln novament els
carrer de Fiveller la tarda del Cor- ministres
no sent nt ha sentit dubtes ni defalliments. No ha estat plegada, ni com a conseqüència dels discursos
de l'Exterior de França,
~~ • • confirma t'cs¡;t!c ,. que cirpus,
'
per
pronunciat
ha.
últimament
que
i Itàlia a Stressa, el dia
Anglaterra
uqutnçada, ni vençuda, en el terreny de les lluites democràtiques,
cuia. ¡Fa tan bonic de veure els bal- 11 del pròxim mes d'abril.
proun
en
consultar
de
provincies,
LAVAL
cap de les banderes del 14 d'abril. Sota el cel de la pdtrta i dins grama econòmlo que ha esbossat en
cons atapeïts de dones maques que
Els senyors Eden, Lava! i Suvitch
1 de tot tenen menys à'atribulaàes feren remarcar, amb gran satisfac- es llanci a una nova aventura, n1
el cor dels patriotes hi ha hagut a tot hora els mateixos amors.
ells, i per tal motiu m'ha. anunciat
penitents! Alló que no ens ta grà- ció, la unitat de propòsits que ant- tampoc intervenir en tots els conDiguem-ho ben rotundament: a Catalunya, tora d'una minoria que em remetrà una. ct·pia d'aquest
que pot
cia és la segona int~?:c
flictes que es presentessin. Tot això
negligible, tothom és republicà, i la majoria dels nostres republi- programa o esquema relatiu a ashaver-hi sota aquest salt enrera. Fi- ma els seus governs.
L'entrecaràcter.
d'aquest
sumptes
és contrari - ha dit Slr Simon, al
cans són esquerristes. Un sector important del proletariat no s'artiviestern
ja
tet,
de
que,
bé
xeu-vos
vista no ha tingut major abast poLA REUNIO DE TORNADA sòlid sentit del pobl~ anglès
vint tots en plena processó. Aquescula encara, per dissort de tots, dins el moviment republicà de Ca- lític. Em podeu creure. M'ha parlat
.
ES FARA A STRESSA EL
ta la precedeixen, habitualment,
DIA 11 D'AB RIL
talunya, i volent anar més cap endavant afavoreix de tet l'acció de també d'altres qüestions que es reLA
SEGURA
BEN
ES
NO
uns qegants molt grossos, buits de
Paris, 23. - En relació al resultat
DATA DEL VIATG E DE
les dretes. E l dia que aquest sector esmerci amb més clarividència fereixen a l'atur obrer.
1
, clintre. No pas altra és la contextu- de les converses tripartites celebraen
Rob!e3,
Gil
senyor
el
Després
MOSCOU
A
LAVAL
les seves energies, el pes del seu ideal d'ultra-esquerra serà un rera moral de molts amos dels nos- des durant el dia d'avui a Paris,
un dels salons de la Cambra, celeParis 23. - En referència al protorç, i no pas un destorb. per a les esquerres catalanes.
tre.9 destii!S. Semteixen els qegants entre els senyors Eden, Suvitch i La- jectat viatge de Laval a Moscou,
brà una llarga conferència amb el
serà
ens
no
que
ridículs,
nans
uns
eleestat
ha
si
que
afegir
pot
es
val,
senyor Martinez de Vehsco. Segons
s'ha declarat aquesta nit, de font
gaire di/icil identificar amb certs gida Ja data de 1'11 d'abril per a la oficial, que s'efectuarà, o bé abans
Catalunya, on prdcticament no hi ha monàrquics, on les esquer- sembla aquesta conferència estava
incervell
t
gros
cap
de
politiquets
tritambé
conferència,
la
de
reunió
de la conferència de Stressa, o desres predominen, on hi ha una ultra - esquerra social, s'inscriu ara relacionada amb la que aquest mat!
existent que avui ballen i s'agiten partita de Stressa, ha estat, no so- prés de la reunió del Consell de l'orcelebraren els senyors Lerroux I Gil
les
com sempre en el camp de la República.
de
parlem
n.o
¡I
mai.
que
més
possible
fer
pOder
de
tal
per
lamen~
ganisme glnebrenc.
Robles.
trampes! ... Deixem-lw per a un al- l'assistència de Mussolini, sinó tamPer aquest costat, act no s'ha perdut r es. Quan vingui l'hora
En acabar la conferència els intre dia.
bé amb l'objecte de donar temps
S'ANUNC IE N ACORDS IM·
d'una nova consulta popular que decideixi el gran plet polític del formadors Interrogaren el senyor 1
Una àe les figures clàssiques dels que hagi acabat el viatge de Mr. E·
PORTA NTS DE L GOVERN
rtgim, Catalunya serà al seu lloc, el lloc del qual mai no s'ha mogut, Martínez de Velasco, el qual con- I
tan
folklòrics,
i
tradicionals
Corpus
Pragra,
i
Varsòvia
~en a Moscou,
FRANCES
testà que feia temps que no parlanf en les hores d'alegria, ni en les de r ecança, nt en les de cruel do- va amb el senyor Gil Robles 1 que
interessant, pel cap baix, com aque- 1 1lermetre que a Stressa pugui exaParis, 23. - Aquesta nit s'ha.
documés
amb
situació
la
mmar-se
Temfilm
del
tibetana
desfiiada
lla
lor.
anunciat que el Consell de Ministres
havien canviat impressions sobre
pesta a l'Asia, és la Patum, aquella mentació proporcionada pels resul- es reunirà el dia 26 d'abril i que
Són, doncs, les esquerres espanyoles les que han d'emprendre co>es d'actualitat. I res més.
del
visites
esmentades
les
de
tats
i
queixals
pels
joc
treu
que
Patum
tindrà extraordinària importància
Després d'una pausa, el senyor
ara el gran estorç de propaganda, d'organització i de coordinació
ta les delícies de la mateixa mrrina- «Lord del Segell Privat» britànic.
perquè s'hi examinarà la situaciÓ
Martinez dc ve:asco afegi:
Hom preveu que la conferència de europea., després de les anunciades
da que esporu,'lueix. Enguany no saque els permeti d'utilitzar el nou corrent r epublicà iniciat a Espa- I consti que tot això dintre la
Els
dies.
tres
o
dos
durarà
Stressa
bem encara del cert si hi haurà
conferències i viatges de caràcter
nva, el q~l ha de dur-les a la reconquesta de les posicions poltti- major cordialitat.
LLUHI
processó. El que sí sabem és que la delegats adoptaran els acords preci- <..iplomàtic.
També conferencià el cap de la
ques que perderen l'an11 1933. H an de preparar un próxim triomf que
1a
principalment,
discutiran,
i
sos
Patum és ací, entre nosaltres, t ta
Ceda, al passadís circular, amb l'ex·
ITALIA, PE R PRECAU•
trasllat de dies que balla i treu toc.
anuz.u els etectes de la derrota del 19 de novembre.
data. de reunió del Consell extraorministre regionalista senyor Vento- cant l'autorització per al
CIO, MO BI LI TZA LA LLE•
Catalun11a esta preparada - mat no ha deixat d'estar-ho- en sa A dita conferència estigué pre- l'ex-conseller de la Generalitat, seVa vestida de negre f diu que és dinari de la s. de N.
VA DEL 1932
nyor Lluhí a Barcelona, a fi que
aquest ter reny democrdtic. Nosaltres, republicans de Catalunya, res- sent el ministre de Justícia. També pugui acompanyar la seva senyora un Pare Jesuïta. - No cal anomeRoma, 23. - El Ministeri de la
DESPRES ES REU NI RA
nar-lo, veritat? - Ens resistim a
ponem del nostre poble en qualsevol moment que sigut entaulada es guardà absoluta reserva sobre el que està pròxima a donar Uum.
ha ordenat la mob!l!tzacló
Guerra
EL CO NSELL DE GI NE·
que sota una Re..,úblíca que
de la lleva del 1932. En realitat
A les sis de la tarda, la Direcció creure
BR A
la nova batalla civtca. Quan els republicans de tora de Catalunya que s'havia tractat en dita entreun
vigOr
en
;
Con
u"a
te
vista.
de Seguretat destacà un dels seus
Paris, 23. - Als cercles politics aquesta ntobllltzacló ja s'havia.
puguin parlar aixf, utarà j a virtualment reconquistada la Repúbliagents a la Clínica dels doctors Car- art:cl.:: ?6. qtte no tenim no"cies que frances<?s hom té la impressió que ciats a principis del passat mes de
que
senyor
un
derogat,
estat
hagi
ca del 14 d'abril.
rasco i Carreras en la qual es troba
la reumó del Consell de la Societat febrer, quan diversos contingents de
A. ROVIRA I VIRGILI
el citat ex-conseller pe! tal de co- pertany a una coUectivitat prohibi- de Nacions, a petició de França es reclutes, nascuts el 1911, foren crimunicar-li que podia powr-se erL ca- da, perori i catequitzi, en nom d'a- celebrarà a Ginebra, després que' els dats a files i tramesos a l'Africa
mi en l'exprés d'aquesta nit. Atxi quei.'a o ,,bh'' negar que hi pertany, senyors Mussolini, Laval i Sir Si- Oriental italiana.
ho tarà en un departament reservat disposant ll'1treme"'t de les emisso- mon hagin celebrat la conferència
En ref~rèncla als motius que halustre ex-president dei Consell al
prim era classe, acompanyat del r es que li plauen i donant entenent acordada. per al dia 11 del pròxim gin indi.!It el Govern a ordenar ara
de
front, és un tet. L'estrèpit desafoque
viu
més
és
prohibit
alló
que
dit agent.
que la mobilització de l'al:ludida llemes d'abril a Stressa, Itàlia.
rat dels órgans periodístics de la
mai i es riu de les prohibicions i de
va sigui completa, hom diu que sosituació, llurs jatsedats i argúcies
nosaltres, si no d'una manera franlament obeeix a raons de precaució.
per a presentar Azaña com un
ca, entre dents. ¿Per quin moti•t
vençut pel pes de les acusacions
hom no •'óna les mateixes facilitats
l o A LIA COM PTA AMB
Madrid, 23. - Aquesta nit lla mar a la F. A. I., per exemple, que tamamb què se l'intenta infamar, no
S IS·CENTS MIL HO MES
impressiona ja la gent. Als hoMadrid, 23. _ El president del xat a Barcelona l'ex-conseller de bé és una coUectivitat prohibida?
EN PEU DE GUERRA
(Crònica del nostre redactor
mes de bona fe, a la gent honra. Consell rebé aquest mati, al Minis- Justícia de la Generalitat de Gata- ¿Es que la República laica del 1935
El diari «Giornale
Ro~. 23. a Madrid, Alard Pra ts)
lunya, senyor Lluhi.
da, a la massa neutra, la ven;a,¡,.
d'Itàlia», comentant les decisions de
te ri de 1a G uerra, el senyor Gil RoA l'estació ac:udiren a acCJrniadar- creu més bo un jesuïta que un fais·
a
acostuma
perseguit
el
amb
ça
caràcter militar adoptades pel seta? Nosaltres no.
Calma f desanimació al Parlasuscitar sentiments molt contraris bles, el diputat senyor Armasa, l'ex- lo l'ex-ministre senyor santiago
nyor Mussolini, diu ¡ue Itàlia comp.
ment després de dues ;ornades
Diríeu, davant aque't¡o• arbitraministre de Justicia senyor Cantos casares Quiroga, l'ex-sots-secretari
proes
vengerL
es
que
els
que
als
ta actualment amb GOO.OOO homes
d'emoció intensa i a estones dra.
plegat
tot
que
inconcebibles,
rietats
RaEnric
senvor
Presidència,
la
de
Fanjul.
general
el
1
posen. El ioc és perillós 'i, a la fi,
en files i que no vol ésser sorpresa
màtica. Els comentaris polítics segran
de
ofensiva
d'una
part
forma
i
Covisa
Sànchez
doctors
els
mos,
cap
al
preguntaren
periodistes
Els
les maniobres d'aquesta naturalepels esdeveniments que es poguesgueixen girant entorn dels esdevesa es trenquen per la rnatei.xa del Govern sobre l'abast de la seva. Bejarano i molts amics t periodistes enverqad11ra contra el migrat laïcissin desenvolupar.
niments ocorreguts: el discurs del
senvors
la
els
ells
redimir
a
entre
vinqut
madrilenys,
havia
que
Robles.
me
Gil
senyor
el
amb
entrevista
base. Paraules dels políLics de tots
Afegelx que la sit-uació europea no
senyor Azaña. Les acusacions i la
Pmts,
Alarà
d'heFano,
segles
f
Hidalgo,
segles
de
Gómez
gent
el
nostra
contestà
Ceda
la
de
cap
-El
1
els sectors han expressat, d'una
a considera ningú amb més serenivo_tació contra l'insigne home pút A.mich. gemonia religiosa. Aquesta estrepi-Madrid
Paco
Crespo,
Serra
Ja
a
nít
aquesta
marxa
President
que el Duce.
tat
11umera clara el resultat de tot
bltc t contra el senyor Santiago
El senvor Lluhi va acompanyat tosa patum amb sotana tal vegada
i abans d'emprendre el
aquest assllmpte: l'exaltació d'Aza- Corunya
Casares Quiroga segueixen ocude policia. Conversà l'ex- ha vingut a fer atmosfera per a la
agent
d'un
un
mi
amb
tenír
volgut
ho.
viatge
1ia. Heus act com els senyors LerMUSSOLINI, EN UN DIS·
pant en l'atenció de la gent un
d'impressions sobre coses de conseller amb els periodistes als realització de les procPSSC'n ~- El! ta.
roux i Gil Robles i llurs seguidors canvi
UN
AL.LUDEIX
CURS,
lloc secundari. Les minories de la
que ignorava quan tor- bricrmts de confetti en sabran grat,
dig1Lé
quals
setmana.
pròxima
la
han sabut, potser contra la seva
PAl S. QUE NO ANOMENA
coalició cedo-radícal s'han pogut
El senyor Gil Robles és qui pot 1Laria. La comunicació qu.e li envià per tal com un Carnestoltes els exQU E POGUES ATACAR
voluntat, rendir un servei real- donar a vostès una referència del la Direcció General de Seguretat atLU7!ir, per un motiu més en la sèhaurirà les existències que els quement magnttic a la República.
I TA L I A INSOSPITADA·
neh de poderosos motius que els
que hem tractat en la no3tra con- toritzant-lo marxar a Barcelona no den de l'altre. Els camàlics que fan
MENT
an anat unint, fins al punt ----------~*----------- versac1ó. Jo no els hi dono perquè l'havia llegida, ignorava: per tant si el seu negoci traginant gegants o
Roma, 23. - Aquest mati ha tinmarcava o no termim de roman- els menors que animen nans cantad'aparèixer davant la consideració
no són coses noticiables.
Madrid, 23. - Segons referències gut lloc la gran manifestació de
UNA MESURA QUE OCASIONA
del pafs con~ una mateixa cosa,
Contestant preguntes d'un altre dre a Barcelona.
ran víctória. Peró el poble, el bon que hem pogut recolllr, sembla que «camises negres», amb motiu de
PERJUDICIS
a mb les mateixes responsabilitats
En arrancar el com~oi se li tribu- poble que porta clavada a l'ànima pel l''iScal ha estat tramès un recurs
informador, digué el senyor Lerroux
~o~memorar-.se el tretzè aniversar i
1 les mateixes caracteristiques i
que encara no ha rebut l'infot·me tà un etectuós acomtadament.
l'espina acerada del record de l'es- de süplica a la Sala per haver dice a fundac1ó del felxisme de comsobretot amb les mateixes virtuts
pantosa decadència, àe l'horrible tat aute d'obertura del judici oral bat. Les «camises negres» s'han condel Suprem sobre les penes de mort.
i maneres d'entendre quina és la
Espera el cap del Govern que dit
misèria moral i material incremen- sense obrir el períOde d'instrucció centrat a la plaça de Venezla
r
alt organisme emeteixi un informe
tada al solar espanyol pels corifeus durant el qual els acusadors poden tal de sentir la paraula de Be~t
Junció de governar. A un costat,
L'informador li re~.1icà:
de conjunt sobre les penes cnpitals
ells: els que votaren a favor de
-Però si Consell de ministres. de Roma, aquell poble del 14 d'abril demanar el sobreseiment. Sabem Mussolini, el qual, des de la balco1a proposició. A l'altre costat els
especialment les referents a les deu Segons el president del Consell vós que aspirava a redimir la seva cons- també que el senyor Ossorio i Ga- g:da principal del palau Venezia,
una
a
dit,
s'ha
segons
Atenent,
moamb
pena
d'última
condemnes
Comenta.
contra.
en
votaren
q!LC
prommc~at an discurs Durant
donareu compte de l'informe del ciència de tuteles medil'"'''istes, que llardo, l'illustre juriSta encarregat
co11 r;ava que la llum del conei."Ce- de In defensa del senyor Lluis Com- el transcurs d'aquests parlament ha
ns inter minables en totes les bo- disposició de les autoritats, la Com- tiu dels successos d'Alcaü
Suprem.
Tribunal
Tramvies ha r estringit
l'rial
escrit
un
tramès
ha
panys
Acabà dient el president que el
als
altre
o
dia
un
arribaria
ment
la situació política euroexammat
~~s posen de relleu les circums- panyia de
El ministre de Justícia no donà
...ncies que han flanquejat la pre- considerablement els serveis de ma- pròxim dilluns, al Consell de Palau, cap contestació, sens dubte desco- nostres tiUs sense pàmpol' negres buna! . en el qual se li fa veure que pea, superficialment, sense que en
s~ en consideració de la proposi- tinada en forma que les llnies d 'ex· donarà noticies sobre aquest afer
neixedor del que el senyor Lerrvux que l'obytr,.i.•.~in, oque•t poble, amics, està mcorrent en nuHitat, encara cbap moment hagi profunditzat sore tan Important qilestió.
f~ cedista. Votaren tots els dipu- t raradi utilitzades per obrers, vene- especialment els referents al Min¡; havia remarcat sobre aquest. par- no compartirà l'eufòria regnant t que aquesta no hagi estat deciutadans
altres
i
mercat
de
teri de Justícia.
pen~arà. si de cas. OU" ¡·,¿ni~a pro- mannda, pel fet d'haver-se oblidat
a s de la Ceda, els monàrquics dors
Amb tot, però, hi ha hagut un
ticular.
treball
de
jornada
la
comencen
que
l'escrit
l!omunicar als defensors
declarats i els radicals, oficial~orent, e~ el qual el Duce, rereel senyor Lerroux, en ces.•ó possible i lógíca és la de la de
Aleshores
proseva
la
i
Fiscal
del
resposta
dc
deixen
que
dir-se
pot
dejorn,
molt
UNA INTERESSANT CON• passar al saló de sessions, digué al Bona Mort. De la bona f?) mort de
ment. Els diputats radicals forrm ·Sc ind1rect.ament a la posslbUlposició de prova
VERSA ENTRE EL MINIS· senyor
les essències republicanes.
men un totcú de 72. Votaren 32. d'existir fins a les set del mati.
tat que es prOdufs un atac insospiAizpun:
en
dit
sl1a
dies
darrers
Aquests
ELS
I
JUSTICIA
DE
TRE
les
en
d'immlsculr-nos
hem
No
Tretze d'aquests gaudeixert de
tat per part d'alg;.ma nació que no
-Si; e!s he donat compte aquest
causa
la
de
vista
la
que
diaris
els
PERIODISTES
governal'autoritat
de
disposicions
ha esmentat, ha fet con5tar que
SCA.RAMOUCHE
~arrees públics. Aquestes dades
m ati del Consell del dilluns i d'alGela
de
Govern
darrer
el
contra
solemnement la voluntat
a~ estat matèria propicia a la tiva que c,-an adopta una decisió
afirmava
Madrid, 23. - A un quart de sis guns detalls d'aquell.
n,eral.l tat tindrà efecte el dia 25 dc. pau i de coH.aboracló europea que
ldecur.dia dels co1nentaristes. Et els seus motius deu tenir. No volem, abandonà el despatx de ministres
----------~*----------potser
informació,
Aquesta
d abril.
an1men el poble Italià, per bé que
ebat lz a acabat. El desenrotlla- per tant, discutir la disposició del de la Cambra el cap del Govern. El
una mica prec1pitada1 està manca- amb la mateix.. solemnitat declara:
~ent d'aquesta qüestió comença. senyor governador general. Volem, senyor Lerroux, en veure els perioels
Segons
fonament.
tot
de
da
va, «perquè cal que aixi ho sàpiga
.o sols en l'actuació de la Comis- això sí, que se'ns permetí de maní- distes, digué :
nostres Informes la causa contra el el món, que aquestes voluntats dIl ió de 21 diputats nomenats per- testar els serlooos perjudicis que
-Bé. Això vol dir que no puc dir
q~
la
de
ex-consellers
i
President
tàlm es. troben enfort1des en diveryuè en ella entengui, sinó que aquesta mesura reporta a un nombre res.
neralitat no es veurà abans de la sos mlllons de baionetes
» Alxò _
ambe per a l'opinió púbiic'! que considerable de ciutadans que, per
Com que els periodistes segUiren
maig.
de
mes
del
quinzena
pnmcra.
ha afegit Mussolini _ cal que el
~ seguit atentament el d¡;:<;nrot- aquesta causa, es veuen obligats a e1 senyor Lerroux es creuaren al
món ho sàp1ga.
am.cnt del debat. El final està fer llargues caminades -exemple, passadis amb el ministre de JustiEl Duce ha contmuat; «Itàlia avui
Previst,. car són públics els mòbils els que viuen a Horta- prenent ho- cia. Aleshores el senyor Lerroux diDèit:m ahir, en un comentari del
mostra la :;eva força moral I armaq~e~ ~tan ll.ançat els acusadors res al descans. Perquè és evident gué aU; informadors.
parminoria
la
que
editorial,
nostre
da, 1 restem d1Sposats i enllestits
-El senyor Alzpun us pot dir
d .A~ana a L'acció realitzada. Es que no hi ha cap obrer que pugui
lamentària de la Lliga havia votat
M~d.nd, 2J . - L'ex-President de per a qualsevol evcutuahtat.
dtgne d'observar l'alegria que s'ob- prendre un taxi cada dia per a anar quelcom.
contra la presa en conSideració de la ln.:nerallta~ senyor Companys ha
Ha . seguit dumt que en l'actual
Un informador :¡'adreçà al minis&crva en els sectors esquerrans en al treball.
l'acta acusatòria contra els senyors 1 rbu t aquest mat1 a la. Presó MOdel Incertitud,
1 n1algrat la lmpenetrablEs en atenció a aquests nuclis tre de J ustícia i li digué:
C(Jntra~t amb l'aire de greu preAzaua i Casare:; QU1roga
de
nom
en
Estade,
Rafael
htat de l'atmostera política Itàlia
- Efectivament, segons sembla vós
OCUpactó que ofereixen les dretes obrers de les barriades extremes Per Ull error,. l'agència d'infor- fa ~e¡'lyor
Balear»·
Republicana
zqwerda.
món l'espectaclé de h\
al
presenta
fcam¡;ades al Poder. Milers de te-- hi ha obrer que viu a Sants I treb~V consumireu un torn important el
mació que serve.tX el nostre diari 1
Gaita. Isern, duector dei seva ~eravellosa calma 1 seren!tut.
donu. aixi la notiCia. En real1tat pe- asetiSilnyor
11 1illari «República», de Palma de
J!lran~es arriben contínuament al lla al Clot i viceversa- que dema- pròxim dilluns.
Despres ha dit: eL·e:;devenidor és
omletLi del senyor Azaña i als nem al senyor governador una solurò, la Lliga s abstingué de votar.' Ens Mallr¡rca 1 als sen"ors G ·
El senyor Aizpun contestà, estra. omez HI- nostre. Estem diSposats per a qual"'
'
interessa consignar -ho aix1 per tal dalg
Centres dc ulzquierda Republica- ció al problema plantejat, que per- n yat:
Sabras, L1opisc Vidarte, ca- se'Vol tas['a 1 disposats a eliminar
aquest fet reforça enca.ra més el nos- PCI.tà "·Menendez,
A_dhesions a la seva per sona. judica considerablement les classes
-Si el dilluns no h1 ha sesSió de
· Domenech · Senyal
tre comentari d'ahir.
a unió dels r evublícans. amb l'il- h umils de la. ciutat.
Corts ...
'
'
ars cras i altres.
(Passa a la pàgina G.•)
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VIST--- ITALIAMOBILITZA LA llEVA DEl1932 --l'EXERCIT
ITALIA D'UN CONTINGENT DE SIS-CENTS Mil HOMES ••
FRANÇAREFORÇA LA FRONTERA AMBALEMANYA I OESGUAR·
r~EIX lA D'ITALIA •• ANGLATERRA NO TOLERARIA CAP
AVENTURA, DIU SIMON

El senyor Lerroux assegura que la
seva conversa amb el cap de la
Ceda, no tingué abast polític

Aquest m atí arribarà a Barcel ona i exconseller d e Justícia
senyor Llu ní

La notificació .üel Tri-

• • •

bunal de Garanties

1

I

l

• • •

1n1:

Manifestacions del senyor
Lerroux

otU QUE NO HA REBUTENCARA
l 'INFORME DEl SUPREM SO·
BRE lES PENES DE MORT

Un gran servei
a la República

La sortida

_*_ _____

lA VISTA DE lA CAUSA
CONTRA El GOVERN DE lA
GENERALITAT

No es veuJà fins

el mes de maig
Un escrit del senyor
Ossorio i Gallardo

I

lA RESTRICCIO DEl SERVEI
TRAMVIAIREDE lA MATINADA

*:-------

Interessant infor.. A e I ari ment
mació poJít ca a la necessari•
pàgina
__________7*____________

2a».

Aquest número ha
estat visat per Ia l
censura
I

Visites al senyor Companys

la humanitat

2

:cOMERÇ I AGRICULTURA
MEilCAT DiE
Aragó .............. ... .......
Castella (corrent) ......
Id.
textra) ......
Força . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . .. . .
LOcal, corrent .... .... ....
I dem extra .... .... .......

t6

lli

64
10

65
11

80

116

64
63

65

R egió . ............ .. .........
t;:;
Preus eu ptes. els 100 Quilos.

TO
Ci6

BLAT3

Arl\¡6 ........................
5I.
Castella .............. .......
:.~.
~tremad ura (corrent).
:...
ldem
(crutxer ).
~
Mancha •.. .. •. • .. • •• ... . . . ..
bl.
Navarra . ....... ........ .....
bl.
Penedéa ,................... .
Ur¡ell ••• ,....................
"'Preus en ptcs. els 100 Qul:os.
ARROSSOS
Bomba .. ..... ..............

Idem CtJaspar ""'"....

Bell-lloo O. . ..............
Flo¡·et .......... ........, .....
GranJa ."................... .

Selecta ......................
Trencat ..... ... .............
Parlna d 'arròs . ......... ••

11"
125
6IJ
6IS
6IS
C54

4¡
<L

1:tl.

180

61
b4
IU
66
48

62

MONGETES

castella (corrent) ......
Idem (selecta) ...........

& tran¡eree ......... ,.....
114allorca ••••..... ... •... •• ..
Prat -.......................

Valéoc1a ................... .

11t..
11o
~

IS,)

8U

100
120
bO
b4

CIGRONS

Andalusia ••................
I
t

.... .......... .. . .
• ••• .•••••• ..••.. .

I
I
I

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

DESPULLES
Segones ••..•••...• ..........

Terceres .................... .
Quartes .......... .......... .
Núm. 3 •• .•.• .... ... .. ...•••

bl.

!<4

:.06<.

21

~ij

19 6<.

Marroc .................... .
ILO
Mexicana •••••••..••••••.••.
62
Palaus ...................... .
188
Sauo ...., •..•••••...••••. ....
PreUI! en ptes els 10u Quilos.

verd, de primera, a 126; de segona, de 120 a 122.
groc, de primera, Aragó, a 140.
per 100 quilos.
acidesa, 128/ 130 p tes. els 100 quilos estació Barcelona.

~8

~~
Niun. 4 ••••••••... •.••. •...•
• :et... en ptcs. els 60 Quilos.

Cru (sense envàs). a · 55.
CUit, a 165.
Incolor, a 180.
Preus per 100 quilos.

MERCAT

20
:¡g

DE

VINS

~8

Segueix completament encalmat el mef'cat de vins, però amb certa expectació esperant la solució o so1uc1ons que es donin sobre aquest gr~>u
Menuts prims ............ I ·,s 1!1. 1 18 problema, que per la. falta d e poder donar sortida al suc, podria portar
Segonet . . .. . .. . .. . .. ... .....
17 60
18
una gran batzegada a l'agricultura, ensems que un fort transt.om a l'eSegó .. . .. . •. . . . . .•.... .. .. ...
1J
1S 50
Preus en ruls la Quartera de 70 Utres conomia del pals.
En l'actualitat tot són càbales i r eunions mlnlsterials de comerciants
ORDI. M ORESC I CIVADES
1 de vinaters, però no s'arriba a cap acord. Hom creu que dintre la p roas pera setmana s'hnurà trobat alguna fórmula per a m!llorar la situació
Civada Extremadura ...
84
85
I dem M.ancha . . .. . .. .. . ..
64
45
dels vinaters fent que puguin saber m és o m enys a què atenir-se.
Moresc Plata. dlapon....
44
42
I dem pals . ... .... ... ... ....
40
Les operacions al mercat es fan purament per al coll8um 1 el no.stre
ss 5o
O rdl, Ureell . ... . .. . .. .. .. .
'liS
ol
mercat es t roba proveït sobrerament per manca de poder donar sortida
Escaiola. AndalUllla .. ..
"
adequada al vi emmagatzemat.
.~M I N O U;;
raves AUdo.lusla •• •••••• .
ldem Extremadura .... .
I dem Mallorca .... ...... ..
Favone Andalueta ..... .
Idem Extremadura .... .
Veces Andalusia ........ .
Ictem estrangeree ...... .
Ers pais .................... .
l<lem estran¡ers ........ .
Oulxes .......... .. ......... ..
Pèsols estrau¡ers ........
ldem pais ..... ............ .
LlentUlee Andalusia .. .
!dem Sa.lamanca

...48
4ú

·~
·~

·~.
!1'
h •

I

PREUS PER GRAU I H ECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE•
LLER DEL COLLITER
....
Penedès, blanc, 1'65; ld ., negre, 1'75; fd., rosat, 1'65.
45
Camp d e Tarragona, blanc, 1'85 ; fd., negre, 2'00; fd., r osat. 1'88.
40 60
42 60
42 6IJ
44
, . ... .. '

'·•

PALLA I ALFALS
AUaJs 1.• ........... .. ... . .

~

Al!als 2.a •••• .......... ....
w
Palla d'Urgell ....•..•••.•
:.
I dem curta . .... ... .. .... .
8
Preus ~n otee eltJ 40 qutlos.
Cast.euo. ne¡ra ... . .. . . . . .
Eivissa .. . .. .... .......... .. .

J

4

AUTO- CONDUCTORES

d8

ss 50

28

28 6U
:-G
82

Mallorca .... . . . .. . ..•... ....
:.a 5<.
Matatera. negra .........
o1 bL
RoJa ...... ....................
fj(¡
Vluaroç, negra ............
liS
Preue en rnls ets 42 Q ullos.

Conca de Barberà, blanc, l'50; rosat, 1'50.
Prior at, negre, 2'50.
Vilanova 1 la Geltrú. negre, 1'70.
Igualnda, blanc, 1'65; negre, 1'65.
Martor ell, blanc, 1'80 ; negre, 1'85.
Aragó, n egre, 2'20.
Mancha, blanc, 1'70.
Mistela, blanca, 3'90; fd negra, S.
Moscatell, 3'90.
1

GARROFES

•••• ••• ••• ••••••· ·

• ••••••·••••• • ••• •

PREUS

9(¡

110

Color
Color
Preus
Baixa

~

gg

CAPITONE

per n vlat~es r àpids dint re I fora de la capital 1 estranger, aenae
necesaltat d'embalatge - Transports en general - Mobles - Catxes
Especialitat en Pianos I Caixes de Cabals
PREUS EC ONOMICS

Mudances VALLS
Despat x.

Consell de Cent, 185

Telèfon 35301

BARCELONA

Impremta J. VILA
Treballs comercials - Llibres, Revistes
SEPULVEDA, 79

BARCELONA

TELEFON 34574

Rà dio Station «ALGA»
TALLER ESPECIALITZAT EN REPARACIONS
D'APARELLS DE RADIO I CINEMA SONOR

ASSEGURAN CES RADIO AVARIES
DEMANEU PROSPECTES A

RONDA SANT PERE, 40, PRAL.

e o n f i t er i a

TELEFON 15058

M o n eI ú s

e o mp. L t d.

DOLÇOS SELECTES - CONFITERIA FINA D'ART PER A OBSEQUIS

Rbla. Catalunya, núm. 50

Forn

OBJEOTES

BARCELONA

Pastisseria ANTONI MAGRIÑA

PA DE VIENA - CROISSANTS I ENSAIMADES
GRAN ASSORTI MENT DE RE BOSTERIA I PASTES SEQUES
BOMBOMERI A SELECTA- XAMPANYS
PLAÇA MERCADAL, 19 - BARCELONA (San t Andreu) - T elèfon 65938

JOSEP SALVADOR PORTA

•

MERCAT D'OLIS
Cap variació digna d'esment han sotert els preus dels olis en el nostre mercat. La impressió dominant es d'encalrnament tant en olis d'oliva
com en olis de pinyol i de llinosa. Es fan les operaCions pròpies per al
consum.
La. tendència general dels mer<:ats internacionals é.s de fluixedat,
C1esprés d e la puja experimentada degut a compres per a l'exportació per
Jonnar els stoks suficients. Passats aquells moments han tomat com ja
fem constar, a flulXejar per la manca de transaccions.
Com que creiem d 'mterès per als que intervenen en els negocis d'olis,
publiquem a continuació el Decret d 'intervenció del mercat exterior
'd'oliS.

*

OLIS I SABONS
Servei acurat a domicili
Colomlnes, 6 Telèfon 21432 - Plaoa 8ant Agustl Vell, I
TELEFON 14948
B A R C E L O N A

1--------------------------Forn
Pastisseria O L

1V E R E S

Gran assortimen t en dolços de qualitat 1 xampanys 1 vln.a
de totes lea marques - Secció de bomboncrla

Galileu, 65

Telèfon 30923
«WONDER»

INTERVENCIO DEL MERCAT EXTERIOR D' OLIS

DECRET

BARCELONA

TINTES ....... GOMA LIQUIDA- LACRES- PASTA BLANCA
TINTERS

uCAMPANYAt

FRANCESC

B A R C E L O t~ A

MILANS, ll

SOLE
TELEFON 23760

Article primer. - S'autontza a la Comissió Mixta de l'Oli a efectuar
una intervenció al mercat exterior de l'oll d'oliva, que consistirà, fona.rnentaiment, en la compra d e quantitats de l'esmentat oll, el seu dipòsit
a. E~panya i la seva venda exclusivament per a l'exportació quan aixi ho
CORREDORS D 'OLIS D'OLIVA
decideixi, d'acord amb els p rincipis revalorats que inspiren l'esmen tada
ESTABLERT L'ANY 1907
lntervencló.
Via
Laietana,
30
Telèfon 25040
BARCELONA
L'oli dipositat podrà romandre a Espanyo. per temps indeterminat, dun.n~ el qual, nixi com a l'en trada i a la sortida del territori nacional o en
el seu transport, estarà lliure de tota percepció duanera y de tot tribut o
impost de l'Estat, de la Provincia, del Municipi, de Junta d'Obres del
(ABANS FAURA)
Port, etc., amb la sola excepció del gravamen ja establert d'un cèntim de
pesseta plata per quilo que s'exporti.
MAQUINARIA, UTILLATGES, TRANSMISSIONS I CORRETGES
Les operacions realitzades per la Comissió Mixta de l'Oli, derivades Carrer de lea Flors, núm. 7. B A R C E L O N A Telèfon 11795
d t: la lntervE:nció, e~taran exemptes de la contribució d 'Utilitats.
Article segon . - Per a la realització de la Intervenció es constituirà
un <Jom1tè dfJ Gerència, nomenat per la Comissió Mixta de 1'011.
Article tercer. - El capital necessari per a la intervenció es preveu
inicialment flns una qt.antitat de deu milions de pessetes, i serà obtingut
MIDA
CONFECCIONS
en la forma que es convingui, m itjançant aportacions d 'efectiu o crèdit
Salmeron,
134
I
136
Telèfon
72677
Barcelona (G.)
bancari, cle la Comissió Mixta de l'OU 1 dels sectors interessats en la revaloració de la. producció nacional d'oli que desitgin collaborar en la intervenció.
Article quart. - Pel Centre Oficml de Contractació de Moneda es donaran als E rmes financers les facllitu ts necessàries.
ArLicle cinquè. - Les pèrdues qt.e pugui causar la intervenció seran Espeolalltat en t i ntes d'escri ure I l acres de tipus corrent 1 d'aplicació
~portades per la ComiSsió Mixta de l'Oli fins un import d'un milló de
Industrial. Alta qualitat
pes:¡etes, i l'c."cés si n'h1 hagués, pels sectors que collaborln a la inter·
Per a vendes a l'engròs :
vencló, en la forma que amb aquests s'estipuli. Dels beneficis es destinarà,
BARCELONA
Telèfon 55179
com a primera partida, 200.000 pessetes a favor de la Comissió Mixta de Consell de Cent, 428
l'Oli, i la r esta es distribUirà entre les altres aportacions en la. forma que
a'estipull.
Article sisè. - L'admlnlstraclo de la. lntervencló serà organitzada pel
VISTA INCOMPARABLE DEL MEDITERRANI ESPLENDID8
Comitè de Gerència, que podrà valdre'a per a això de l'Oficina de l'OIL
JARDI NS - SALONS ESPECIALS PER A CASAMENTS 1 BANQUETS
La comptabilitat es por tarà per m itjà de l'Oficina de l'OU. 1 el Comitè de
SERVEI DE COB ERTS A LA CARTA Gerència acor darà les n ormes particulars de la s eva pròpia actuació.
CUINA I M MILLORABLE
Article setè. - El Comitè permanent de la Comissió Mixta de l'Oli
TELEFON 21222
sotmetrà seguidament a l'aprovació del Ministeri d 'Indústria 1 Comerç, MAXIM CONFORT
un Reglament fixant lea normes d'aplicació d'allò disposat en aquest Decret.
Article vuitè. - Queden derogades les dlspo.slclons legal.l anterlort
~ que s'oposin n allò disposat en aquest Decret.

JOSEP CASACUBERTA BOFILL

Maquinària i ferramentes RAMON PRATS

Sastreria PORTET & ORDEIX

UNIVERS

RESTAURANT MIRAMAR

LLUIS FONTBERNAT

PREUS A L'ENGROS -

FI.

SASTRE

OLIS D 'OLIVA

Corrent, 167'50.
Superior, 174'00.
193'00.

Extra, 207.
Preus per 100 quilos.
ARRIBADES Dl LA PRESENT SETMANA
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VISITES POC AG RAD A BLES
:a DEFUNCIO :: ESPORTS
A L TRES NOVES

S'han apropat fins a. nosaltres diferents compradors del Mercat del
Forum protestant de la diferència
de preu que demanen els ven~01·s
en aquest Mercat de carn d'anyell
(xai) en contraposició dels dels del
Mercat Central.
Aquest abí:s arriba a l'extrem de
demanar fins 0'50 pessetes més del
preu establert al Mercat Central.
Segons diferents dades recollides
ara que ht ha un inspector de Mercals, ve resultant que tothom fa el
que vol en perj udici del públic.
-En sospitar-se que unes paralles
tingudes a Mora d'Ebre entre un Individu francès anomenat René X acaria. 1 uns altres espanyols anomenats Antoni Blanca 1 Josep Amador
foren per motius sospitosos. En ésser
detinguts els tres s'esbrinà. que els
motius de les baralles no eren altres
que el mal repartiment que s'havia
fet d'uns efectes robats per la quadrilla.
El René hagué d'ésser hospitalitzat.
-El proper dimarts La Fllharmònica ha. anunciat una gran so1rée de
gala en la qual seran presentats en
trio els nostres grans artlstRs Josep
Catal~1 violinista; Joan Glbert, vloloncelusta 1 Xavier Gols, pianista.
El concert ba desvetllat gran expctació
-Avui als cinemes Teatre Tarragona 1 Modern es passaran els fUms
«Una semana de fellcidad.» i «MouUn Rou e:t.

NOTES LOCALS

A Badalona tam!Jé gairebé ja h i
són tots. Des de fa uns dies hi tornem a veure passejar el rostre eufòric del qui fou a lcalde la Dictadura,
senyor Pere Sa baté. Pronostiquem
un duel per l'Alcaldia i tenim l'esperança d e senUr aviat parlar de
milions per a fer obres... a lc.> rieres.
- Ha mort la senyora .to:ulàlm Vidal 1 Codina, marc dels nostres
runics Pere i M iquel Giralt. L'enterr~ment, que t 1Y1gué lloc n.hir, diSsabte, constitui una sentida manifestació de dol. Rebin els seus fa~
mlllars el nostre més sen tit condol.
- La Gener alitat ha concedit
due3 mil pessetes com a subvenció
per a. les exca vaolons que es porten
a c:.1 p a la nostra ciutat. al Olos de
la 'forre.
- AVUi, diumenge, lo. Lliga té
funció de gala. Celebrarà un mlting
en el qual prendran part, mtre altres, els senyors Trias de Bes 1 Ventosa 1 Calvell. Es d e suposa\· que no
sentlr em cap fàstic dirigit a la Ceda, car hi ha qui diu que en un
mes ha plogut molt. Ens asseguren
que més que miting polltlc s~rà un
acte d 'afirmació catalanista.
- Aquesta tarda el Badalona. celei>rarà al seu camp de joc un partit de futbol contra el F. C. Alemàn
<selecció) 1 una &eleccló del Badalona.
- Ens comuniquen que, després
d 'acabar els combats que té a Ma-drid, el nostre amic Frances Grúol
e.s traslladà. a P aris, on a ba estat
fet un contracte per a lluitar contra alguns atletes france<os. També
CONC URS LITERAR I INFA NTIL
es diu que celebrarà. un combat de I Les
qu~ han de regir per
lluita greco-romana contra el cam- aquest bases
Primer Concurs que organitpió de F rança.
za el Patronat de la Biblioteca Polular per homenatjar el Llibre en
t\ seva !asta, 1 que patrocina l'A·
juntament
de Sant Adrià, són les
El millor aparell?
s egüents:
1. Podran participart-hi tots els
nens 1 nenes de les Escoles nacionals 1 municipals de la. població, a
més de les legalitzades.
3. Els treballs no podran excedir de quatre quartllles, escrites a
mà, amb lletra corrent i clara.
3. En aquests treballs haurà de
figurar-hi adjunt un justlftcaUu del
Venda exclusiva a Badalona,
mestre o mestressa de l'alumne que
a comptat i a termln.ls, dlrll'hagi fet perquè el Jurat Ungui la
gluvos a l'agent de la casa.
certesa que el signant n'és el verit able autor.
E. ARIMON
4. El Pat ronat de la Biblioteca
S. GRIFOL
Popular atorgarà tres premis per escola.
Per optar al primer premi seSant J osep, 25 - Sagunt, 56
rà necessari descriure de la millor
B A D A L ONA
manera un fet ocorregut en la Història de Catalunya en els sebles vn
(setè) 1 vm (vuitè).
6. El segon 1 tercer premis seran atorgats als dos nens o nenes
(o nena i nen) per escola que presentin el millor treball, sobre tema
lliure.
N OTES DIV ERSES
6. El Jurat que cla.•.~ificarà els
Ra estat traslladat a la Presó Cel- treballs rebuts, I adjudicarà els
lular de Barcelona el nostre amic llocs d'aquests, estarà integrat per
Josep Oliva i Rey, reclòs fins era tm mestre 1 una mestressa de ; .1és
al Saló de Sessions d'aquest Ajun- edat entre els locals, 1 un element
del Patronat C:e la Biblioteca Poputament a rran dels esde\ eoiments lar.
d'octubre.
7. Els trebaiis hauran d 'ésser tra- La gestió humanitàna realit- mesos
abans del dia 15 d 'abril a la
zada durant l'any 193t per la Prime- Biblioteca
Popular, en sobre clos i
ra Delegació del Patronat de Benefi- amb la inscripció
següent: «Pel I
fència I ct·Homenatgc als Vells, que- COncurs Literari Infantil,
1 en full
da resumida aixi: Bons de carn, a part, dins el mateix sobre clos,
2.215'70 pessetes; bons de pa, 8.H3'75 nom 1 cognoms, adreça. eda t i escola
pessetes; bons de gallina, 1.69-!'25 a nuè assls!Pix el concursant. Els trepessetes; bons de llet, 2.338'70 pes- balls han d'ésser escrits en català.
setes; bons d'arròs i mong~tes, pes-L'Agrupació Ciclista Germanor
setes 2.504'10; bons, en metàllic, 319 oreanitza per al dia 31 una prova
pessetes; medicaments, 1.528'30 pes- social de cinc quilòmetres en cursetes; serveis de llevadora, 330 pes- sa contra el rellotge.
-La Lliga treballa per aconseguir
setes. Total, 19.073'80 pessetes gastades en bons que han estat repar- el total comandament a Catalunya..
tits entr e l'estament ultra necessi- Vegi's, sinó, que quatre d'aquests
tat del primer i del segon districte. senyors han cursat sollicitnd per ob- Fent-nos r essò de ia justa insis- tenl.r la fiscalia o el lloc de suplent.
-En un r -¡ne<rod f~;s.im bar els llatència del nostre company el corresdregots !eren de les seves. El vaponsal d'acl a «El Diluvio», referent lor
del furt·· t ,;s Pscàs.
a l'anòmala actitud de tancar a
hores Intempestives l'accés a l «Pont
J ordàt, que s'utilit za com a mitjà
d'enllaç entre les ba rriades de Santa Eulàlia 1 Collblanc-Torrassa, hem
de dir que estem disposa ts a secun- N OTICIES O'I N FORMACI O LOCA L
Aquests d1es han estat molts els
dar la seva iniciativa, per tal de
sut>sanar aquest problema que tants turistes que en retornar de lea faperjudicis reporta als ciutadans de lles de València han passat unes
hores a aquesta ciutat, molts dels
les susdites barriades.
Hem de fer avinent que el nostre q¡;als han aprofitat llur estada enAjuntament popular, tan dignament tre nosaltres per tal de visitar tols
presidit pel nostre amic Ramon Fron- llocs més importants que hi ha.
- Als cercles poUtics d'esquertera, quan emprengué els t reballs per
r a el recent dlscurs del senyor Azatal de resoldre la peremptòria neces- f\a
ha estat objecte de molts cositat de constm 1r aquest pont, no ho m entaris
i ha produït molt entuféu pas sota l'esguard de pr otegir siasme.
exclusivament els interessos d'una
La pluja d'aquests dies, a pecompanyia, ans ho féu, en primer sar d'ésser una mica lleugera, però
terme, per a evitar els manifestos persistent, ha estat força benefiper ills que els ciutadans incorrien ciosa per a les oliveres 1 garrofers,
en ""'""r de tra<;passar la via ferra- en el secà, 1 per al blat i altres conda per a tr aslladar-se d'una bar- re.JS, a l'horta.
riada a l'altra. Aquesta fou la idea
El movUDeu t demogràfic d'adel nostre Aj tu:ltament popular que, questa ciutat, des del dia 3 al 10
seguint les veritables normes demo- del corrent mes, ha estat el segUent:
cràtiques, considerava, molt justaNaixements, 10; defuncions, 15 1
'
ment, que la seguri~at dels ciutado.ns m atrimonis, 8.
El proper mes d'abril s'Inauestan molt per da munt dels Interessos, molt r espectables, de la Com- guraran les noves oficines de la sucursal de la Catxa de Penslons per
panyia del Metr o Tranversal.
Criden! l'atenció a qul correspon- a la Vellesa 1 d'Estalvis installades
a
la casa núm. 2 de ia Plaça de
gui l'arranjament d'aquest afer altrament insistirem en proper es ' crò- la República.
-Quan r etornava de França amb
niques.
bitllet econòmic Perfecte Alemany
- Indiscutiblement, el senyor Se- Alemany, de 35 anys d'edat, naturet esta te pega. Cinc mesos ron- ral de Forna (Alacant), en arridan t la mal prou estimada pubilla bar ~mb el tren «sevillà» a aquesta
de la ciutat, donya Vara, afalagant- estac1ó, fou obligat a baixar perquè
la ass1duamen t sota les finestres de no podia vlatjar amb el susdit bitla Casa Gran, nmb efusives cançons llet. L'esmentat senyor fou socorque exhalaven encisadors enuvls pas- r eg-Jt a l'Ajuntament, i com que
sionals 1 sofrint estoicament el fred mancaven algunes hor es per a arrlles pluges 1 la neu, perquè a la fi bar el tren de la matinada, en el
11 donés carabasses com un bocoi qual tenia el propòsit de continuar
és tot un commovedor a rgument dig~ el seu viatge, dormi al quarter et dels
ne d'una novella per entregues. Qui detinguts; abans però, advert1 a un
ho havia de dir, però. que tots g!làrdi~ que sl s'adormia el desperaque.;ts sentimentalismes acabarien tes a .1 hora del cor reu. Poca estona
en una mena de facècia per a dis- desprt·s, el dlt senyor es produí ditreure el públic? Què eren, sl no, verses ferides amb un ganivet la
totes aquelles presumpcions pretèri- qufll cosa tou advertida per un tr'-.~àr
tes? On és aquell document en què dla pels gemecs que donava el ferit
donya Vara li adreçava aquell «sl» Aquest tou assistit pel metge senyor
l el forense; els quals en
tan dolç com un ¡;ot de confitura i ~allada
de la gravetat de les ferides el
ensems li testimoniava que solament VISta
feren
traslladar
a l'Hospital on movivia pels seus ossets- On para aque- rf el dimarts a la
t Rrda. '
lla patètica lletra que fa cinc mesos
el senyor Seret, deia tenir a 1:1 butxaca 1 en la qual constava l'haver
estat anomenat promès oficial de la
pubilla dc la Casa Gran? Pobre senyor Seret l T ants preparaUus per a
la boda. tan ta benzina en anades
i vingudes per a rebre semblant
desengany? Tanmateix sl aquell omnipotent personat ge del «Partida
por el Eje» no veu d'arranjar-U satisfacLòr lament aques nuviatge ja tenim un suggestiu argument per a
fer-n'hi un divertit sainet.
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BARBERA
UNA PROCLAMA

El senyor Jalull;o Va..s ens tramet
una vibrant aH.ocució dirigida als
catalans en la qual els r ecorda la
neoossitat d 'allistar-se a l'Esquerra
R;ePubl~cana de Catalunya per tal
d acona u!r Catalunya pel carni del
seu retrobament .

SIGNIFICA QUALITAT
l ECONOMIA

~

LLEIDA

-

VISITA D'ESTUDIS 11 ROa

Lleida, 23 • - A l'obJ Ato1u1
d1ar l'organització d'alguecte d'estu
establerts per la Generau~ t arb¡~
talunya, 1 a f1 d'lmplan a de ca..
Diputació de Saragossa ~-lo.s a ~
Lleida una comissió coniPOS~estat ,
putat senyor Xammar el llei dl.
de la Corporació, senyÓr secretar¡
cap del Negociat d 'Hisent.alcó, i el
Basconos. 11. la Colllissaria f 8enytt
tesos pel secretari senyor • A:!:~~- a.
l'Interventor ~enyor Isat El y""l'.l I
s.'\rls han sortit molt (:0 s COllli8l'amabilitat amb què han ~~ts de
sos els seus desigs. Han ti t ate.
raules laudatòries per la ~t pe,. l
ganltzació que han pogut comna or.•
en les Oficines de la Gene.raEta
rovar
-B'ha descobert un ¡ru
t.
el més gran dels quals Ptéde ll~
anys, que es dedicaven al P&Ulnzé
S'ha pogut comprovar que h atge,
mès nombrosos robatoris, en~ co.
han robat 28 coloms de l'horte ella
pietat de Teresa. Valls, 13 slfo Pro.
Cafè Suls, llibres 1 sabates de~ del
so.s alumnes de l'escola, 6 ga~r·
de la torre anomenada «Vllla ~
resa». El producte d e tots els ~
t orts era venut a les cases "";.~
lars.
.--.....u.
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Ha. estat inaugurat el nou 1

de la Unió de Coopera tives a l'A~
guda Ferrer 1 Guàrdia, del quat f ·
coll.ocada, durant l'estiu Passat, ~
primera pedra pel nostre Aj
ment, destitUI t a causa dels unta.
d 'octubre, 1 amb assistència del ~
seller d'Economia senyor Comorera,
Aquest edifici té unes senzill
alegres Unies dintre l'estil m:~
1 és obra de l'arquitecte local sen,y<f
Brullct. Està dotat de tots els ava¡¡.
tatges 1 té una capacitat 1 un
condicions com cap altre de Matar~
Per a celebrar la inauguració el ~
sat dissabte, dia 15, a la nlt, s'or.
gan!tzà un acte de concert, i la sala
resultà insuficient per a tota ~
gent que va acudir-hl El diumenge,
al migdia va haver-hi un venn\1\
o. honor als associats. Acompanyant
a la Junta d'Unió de Cooperatives,
a la presidència h1 havia els dipu.
tats al Parlament de la República
senyors Comes 1 Calvet i el del Par.
lnment català senyor BUbeny.
H1 hagué diversos oradom ela
quals enaltiren l'activitat de la 'uru6
de Cooperat ives i tots ells !oren molt.
a plaudits.
A la tarda es celebrà, al saló d'aotes, un:\ vetllada de música, al final
de la qual h1 hagueren altres par.
laments a favor de la propaganda
dels treballs de la Unió. El dilluns,
a la nit, es celebrà un altre ball 1
finalment, el dia de Sant J osep, 'ht
hagué una audició de sardanes. Tot.
hom s'emportà un bon record de la
inauguració del nou local.

LA BISBAL
- Avui diumenge, a l'Ateneu Pi
i Margail, se celebrarà una grandiosa vetllada. La benemèrita «Agrupa..
ció Teatral Romeat de Sant Feliu
de Guíxols, classlflcada en segon
lloc al Concurs d e Teatre Català
Amateur, posarà en escena la fina
comèdia de . Carles Soldevila, «Un
pare de famllia:t. Acabarà tan sim·
pàUea festa à'tnb l'execució d'lm
lluxt programa de Ql\lls a càrrec de
la cèlebre orquestrina «L'As d'An·
glèst.
- A uL'Escub elegeixen Mlss.
-Fins a nosaltres arriben els ru·
mors, que recolllm a titol d'informs.cló, que els empresaris dels Cinemes
Olympla! Mundial, s'han r eunit1 que
ben aviat solament es donara e¡¡.
pectacle en un sol local - al Mun·
d1al- 1 que serà apujat el preu dt
lea localitats.
Prou dolents que són els progra·
mes que vénen projectant-se nomé3
ens mancava això 1 I amb aquell
parell desastrós, que emet tota e:..
sons menys el que caldrla, del
«Mundial». Vajal, que perquè el pú·
bllc estigui satisfet hom es preet&
a tota mena de sacrificis (11)
Els plauria que per p art de qui
correspongui hom aclarfs sl la nova
éacerta
-Dies passats va. efectuar-se l'en·
terrament ciVil d el senyor Emllt
Pujol. Rebi el seu fill, el testunonl
òel nostre condol.
-com que <'I senyor Portela no
les nomena, encara no tenim oomlss!ó Gestora. Els pobres aspiranfa ja
comencen a preveure que lfaire!íé
no h1 seran a temps a manar. Impera entre e lls un fort nervi()S!.sliit.
perquè «la solución»... qui sap quan
vindrà.. Per la nostra part, que s'a&seguin 1 esperin tranquils.
-Hem reservat com a fi d'ac¡~
ta crònica, una nova agradabllls81ma, una nova que ve a ésser UD
nou acte enaltidor que pot afegir
l'Ateneu Pi i Margall al seu blltorial. A primers d'abril ocupen
la tribuna de la n~tra entitat J'Jl.
lustre president del dissolt Pat;rooal
Universitari, doctor Pere Bosc Gllll·
pera. El doc Bosc GJmpera, ~
tarà sobre un tema altament ln..ressant 1 atractiu: «Cultura poPll'
lar».
Const!ltem. joiosos, la tasca ~!i
nuada, que ve portant a terme I 1·
teneu, l constatem, dolorosamen..
que l'exemple no es segueix!. Es t~
que amb l'elecció d 'una MJss, to
demés queda compensat amb escreiX-

CASSA
DE LA SELVA

El veredicte del Concurs fotogr~
fic de l'Ateneu Cultural h!l estat u.
següent Primer premi, numero
«Capvespre», d'Enric Gencher;
gon premi, núm. 60, «VelersJ, ~e 3
mon Vinyes; tercer p~~pfut01 :
c:Estudi de núvols», de Ml<l"'l
dé
quart premi. núm. 44, eP aça
Rupit» de Joan Gener.
al te>~·
-Demà, dilluns, tindrà. lloc l'IW
tre Centre Unió Republicana
6
te mutu~llsta que dies enrera ba~e
de susr: •- ndre's a causa ~~t¡es¡ocs.l
vades, organitzat pel Co~Awllança I
de la Villa de Snlut L
ense.
Junta de La Fraternal Cassaillari•
-Ha pres possessió de la No Ferd'aquesta població, el notari
1and Obms Santlnlquel.
t ut
Ens plau saludar-lo desltJnn s!~ul
el viure t'ntre nosaltres
plaent.

J!:

MORA D'EBRE

sa¡
fo

.
d'Evarl.!'
A la tell\la de queviUres . s·el]l·
ta Sardà, entraren lladreg~ts, 1de 75
portaren gèneres per va %_ :1iC que
pessetes 1 a mes, 40 en rn~ 1
n 'hi havien al calaix.
egt:e cD
La mateixa nit desapar rob!l·
un altre lloc un core ple ~~aquest~
S'ognoren els aators
malifetes.
ntertr.•
Diumenge donà una e0 senYor
ela al Centre de cultura el obre d
M. Ca rraseo i Form!~uera. ·~ns del
tema «Les noves on entacl
catalants• ne»
¡;zar.se
- Continua sense normal1
la vida municipal.
esos•
I ja fa íJf OP de :¡is tn
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FIGURES DE L'ALTMA BANDA

Goicoechea i Coscul uela

-A la. darrera. reunió general ordinàr!a. de socis de la Unió d'Industrials 1 Comerciants de les Corts
11
Pohtica, el nou setmanari de les ambajadorcs lntluyentes entre la nofou elegida. la. següent Junta direc~
tltulndn.
esquerres espan11oles publica una bleza
tiva: President, Vicenç Nanot; vicelmpremta.
El primer pensrunlento de Oolcoeinteressant semblança del divertit chea
Heus act com comenta La PubliEls monàrquics sempre han essecretari,
V!ger;
Domènec
president,
echar con cajas destempladas
!ué
4 8 Miquel Felipó; vtce-secretar!, DoN U M
T A L t. l: fi li,
citat el resultat de l'acusació conlfder borbonista que aquests dies a los emlsnrlos que Acclón Nacional le
tat ajtctonats a aquesta mena de
l elèto n 1444ti
Qutroga:
Casares
i
Azaña
tra
òrumans
les
tenen
això
per
quantes
jocs:
unes
dir
de
permès
s'ha
Miexpedia pldlendo su concurso. Pero
mènec Grimau; ca.ixer, Ramon
Escriu La Veu de Catalunya.:
impertinències al senyor Azaña retlexlonó y sc dectdló por pactar.
ró; comptador, Agusti Rub!ralta 1
«El debat, deixant de banda l'efecte
tes. Els republicans, però, no han
amb motiu del debat sobre el con- ¿Qué pell~ro hnbin. en ello? En cuanto
pREUS OIE 'lURSCAIPCIO:
d'estar per jocs i n.an de vtgilar. saludable que ha causat entre els hovocals, Joan Pi, Camll Cals!na., Jull
«Després de tres sessions dlurnes 1
los Mecenns de Acclón Nacional oyetraban d'armes:
Aixó és el que ve a dir El Di- mee de tendències esquerrlstes, n'ha nocturnes, I d'un debat que ha om1'6U ~tea Tubella. Ramon Rusií'lol 1 Miquel
sarçeli'llll. un meo
tlngu~ un altre de ben slgnlt\catiu. plert catorze bores ba estat aprovada
luvto en el seu editorial:
Heus act uns apunts per al reJuncadella..
''60
Fora un trlmettre
trat de Gotcoechea i Cosculluela,
cBajo el absolutismo de Femando En entaular-ac formalment l'nspecte per 194 vot11 contra 49 1 nomb1-oses
-La Societat Oftalmològica de VII,
Amer1ça Llallna 1 Porto&a•
blsabuelo de Alfonso xnx, los parlamentari de l'acusació, els radi- abstenclon.~. la presa en consideració
figura màxima dels mondrquics de
Catalunya. celebrarà sessió c1entif1- constltucionallstas tueron víctlmas de cals es produfiren amb manl!esta apa- de
lfla proposició acusatòria contra. els
un trimestre
la Derecha de Cataluña i altra
vetlla.
la
de
10
les
a
26
dia
el
ca
seva
Ja
posar
interessava
els
no
tia;
los
de
y
presangrlentas
màs
Qulro¡a,
burlas
Casares
las
1
Aza.tla
senyors
18 ,. 11181 0 q¡so• un trimestre
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En ella. el doctor J. Casanovas pre- màs lnlcuos enga1l.os. Aquel monarca, signatura al peu de la proposició acu- sentada al Con¡rés pels grups que Insentarà les comunicacions segilents: el mAs miserable y criminal de todos sat.òrla, I no la hi posaren; el senyor tegren In majoria parlamentària. Les
«El 14 de abril, cuanoo oy6 el e~
s'acontentà amb la deela- altres proposicions acusatòries, sl¡nn- tréplto del alud popular, Golcoechea
«Hemorràgia expulsiva», <contribu- los de la depravada dinastia borbóni- Oil Robles
del senyor Lerroux 868Cgurant
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pels
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1a puerta de su casa, como
atrnncó
ció anatomo-patològlca) 1 «Retini- ca• tu vo a ga1a su einismo Y au proca- ració
que el partit radical s'avenia nmb l'a- Espafiola» I pels tradicionalistes, foren
Jos monàrqulcos, que, por no
tis exudatlva externa (Coa.ts).
cusacló. Després d'aiXò, l'interès de la retirades a darrera hora, considerant- todos
cldad.
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Juró, cuando !e convlno, la Consti- Ceda a tirar endavant l'afer s'afeblí
-Avui, diumenge, a dos quarts de tuclón,
les refosel' en l'anterior.
'1 la rasgó en pedazos cuando
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El tema, Jn. personalitat polltlca dels de postura. Pero, pasado el susto, y,
una carta !erma per a ju¡ar-la. en un
que sus enemigos.
professor Capo donarà una confe- fuerte
1 dels acusats, la. !orma ma- percatad<> dc QUe I «¡Vae vlctls!» no
Lo mlsmo que con los partldarlos del moment o~rtú contra. al¡u de molt a acusadorP
en la qual s'han desenvolupat !lsuraba entre los grltos con que benteixa
ben
de
«Como
tema:
el
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rència
No trobaven el gas i de sobte lntctarse clentlficamente las curas réglmen constitucional habla procedl- la vora d ella, I Ja proposició acusa- les discussions,
han avivat la discòr- dia los aires la ln¡¡:enua muchedumbre,
l"ernando VII, procedló después su tòria, amb les conseqüències que se
entre els partits 1 els nuclis d'opi- el rostro de Oolcoechea recobró su coes produeix una explosió que de naranjas y las curas de llmón do
hlja con los progreslstas. Los modera.- n'esperaven, 11 venia a. la mida per als dia
del pals. Quan el pals necessita lor sonrosado
evttar fracasos en el naturis- dos secundaron sus planes 11bertlc1- seus desl¡nis. Darrerament les coses nió
llarg perlode de pau espiritual 1
Oln.s despul:s, al ver que Ja Repúbliconverteix el pou en un volcà para
das, basta que, entre la reelllfla y el havien canviat: «El DebaLe» ha.vla un
mo». L'entrada serà pública..
ve aquest nou procés de res- ca se empachaba. de le¡¡:alldad. que
repòs,
de
od!o del pueblo espado!, vió arrastrada acordat que no podia. haver-hi erts!, i
A EnZcrsdorf, al Sud de Viena, on
-El dijous, dia 28 de març, a les su trono por torrentes de cleno. Impll- dona<la aquesta situació, a la Ceda l'a- ponsabilitats a enfondir la discòrdia !ban volvlendo a sus tertullas de la
espanyola eu Gran Pefin y el Nuevo Club los palacompanyia de Gas d'Europa rea- set de la tarda tindrà lloc a l'Es- dien y corromplda. como tantas des- cusaci6 li feia més nosa que servei I 11 que divideix la societat
enclaustrada ducola d'Assistència Social, Corts 669 cendientes de la borbónlca estlrpe, tué hauria costat ben poc de deixar-ho dos grup~ antagònics I Irreductibles. cle¡os QUE; se hnbfnn
~ftza treballs de perforació per
Processos de responsabilitats I La rante una semuna y, sobre todo, al rcmonàrquics I els
)'extracció de gas mineral des de fa pral., una Interessant conferència a a poner térmtno a au divertida. exls- córrer. En canvihtelstenien
de uno de los
convocn.torla
una
clblr
grans espe- monarQuia tlneué el dèl desastre d'Aen medlo de las or¡làstlcae de- tradieionallstes
dos mesos, sense gran èxit, ha. ocor- càrrec del senyor J. Rubió, el tema tencl:~o
del alegre vivlr parlslno... ran ces i e6taven disposats a sostenir-la. nual, contln¡¡ut en l'expedient Picasso ConseJos de Admlnlstraclón de que
de la qual serà «L'acció social de pravaclones
egut avui un greu accident.
1 que tou el pròleg polltlc de la Dic- rormaba parte, 11\ tranqu11ldad del ex
Tras el tugaz penodo revoluclonarlo !os com tus.
r s·ha produ'tt una. explosió que ha. les Biblioteques».
Tal com s'havia posat la qüestió tadura Després de la Dictadura 1 pro- ministro maurista se veteó de opti·
de 1868 a 1874 relntegróse en el trono
destruït gatrebé per complet un dels
Les invitacions a la. secretaria. de de sus ln!ectos mayoree Alfonso XII. calin. tirar al dret. NI els radicals ni clamada la Repúbllca, vingué la ra- mlsmo cas1 Jublloso.
De tal palo, tal astllla. Pocos aaos vi- els seua coalitzats bo reten amb gaire mosa Comissió de Responsabllltats de
¡A vet s1 habm salldo ganando con
pous practicats, 1 han quedat des- l'Escola.
vió aquel calaverón empedemldo. Las convlcciO; ja es va veure en obnr el les Corts Constlf:uent.s. Els homes de la. lnstau•aclón de la República¡...
GOICOECHEA I COSCOLLUI
t.rUits tots els treballs que ja s'ha-Autoritzat per l'autoritat militar conttnuas trancachclas, los amorfos debat, pero un cop Iniciat 1 obll~tat el Ja. Dictadura aue !oren Judicats i san- No
es que fuera a pe<1tr sltlo entre los
vien realltzat. El pou tenia una. fon- el funcionament de la. Caixa d'Es- fàcUes y los desentrenos depravados, senyor Azafia a defensar-se, era fatal clonats per aquelles Corts, 1 que evi- renegaaos
Si los sucesos hubleran todària de 600 metres.
talvis del C. A. D. C. I., el Patro- consulllleron su médula. y royeron rà- que passés el que ha passat. Els radl- dentment havien lntrln~tlt la Constitu- rnado otra embocadura y se hublese sen un als.;u.rso suyo, votverlan a. arrlnsobtadament, del pou començaren nat de la dita. Calxa. posa a. conei- pldamente sus pulmones, llevàndole cals s'han picat 1 els cedlstes els 11an ció I les lleis aleshores vigents, seuen constltmdo. en ve~ de un Goblerno, couar a 011 Robles en la secretaria do
coreJat amb tot el seu fervor mlnlste- avui als escons del Congrés dc la Re- un Comlté de Saiud Publica, ¿qué re- un Ju:c:ga<.o municipal.
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Estos càlculos lallal·on. En la pr1Después de Alfonso XII, la regencla rial. Alxi, doncs, allò Que podia. actuar públlca, on els ha portat el vot po- mcd1o le nabria quedado slno claud1dres 1 terra, seguides d'un gas bla- des del dia 28 del mes corrent, tots
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d a.¡rtutlnant¡ cedistes 1 radicats,
blcnte bonuchón con el «A 8 C» vocl- Nacwna1 •a tests de Oil Robles -tedurant cinc hores, 1 que posà en vpit a. das quarts de nou del ves- que el autor de sua d1ll8 y màs des- davant la defensa del senyor Azana
!erando a dlarlo su al!onslsmo, ¿qulén sts oportunista. anlbtgua, con el vis1gr u per111 la. vida dels engmyers l pre, podra.n, d'acord amb els Esta- preclable que él por lo amblclosrunen- s'han sentit més compenetrats que
ble murctmmo J. H. S.- trlun!ó por
pensaba CD abjuraclones?
mayona. Claro que no se haobrers, degut a. la lnfiamabllitat del tuts, efectuar noves imposicions o te que pretendia u nretorno al abso- mal; Cina el senyor Anguera no h1 ha
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nars de metres, sense hom trobés de la. totalitat de les quantitats que repetldamente a los elementos avan- l'abraçada cedista-radlcal. Alxl, els que
republicans ja és un jet. Acompa- Anuella lnhlblclón tnvoluntarla 1e for- ma. .reclurada entre los lulses,
los
el mitjà de poder evitar l'escapa- hi tenen dispos1tades.
zados. BaJo la regencla de la antlpà- dies abans se sentien molt freds damlembros de la Asocluclón de San Est t
nyem als monàrquics -als mondr"
Jò un prestl¡¡lo de esplrltu uer e en- tanlslao ce Kostka y -elJo sacó de
abadesa austríaca lmplantóse on vant la qüestió ll.an votat la proposiment.
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El domicili de la. Caixa d'Estalvis ttca
tre tas damas otofiales que, en los lncló acusatòria amb un entus1asme ln-1
Els esbrinaments que més tard fo- és el mateix que al carrer de Pela.yo, EsP afia e1 s ui rag10 un1versa¡ • pero O.Pe- sospitat·,
tervalos de tas partldas de ¡olt, llora- qulclo a Oolcoechea- entre los vàsen el sentiment:
en canvi, els monArntllcs
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pueblo, vllmente se !e prostltuyó. y els tradicionalistes,
cident es produí en canviar Ja. direc- Pennanent de Socors Mutus.
conQuista del Palnclo de Or en e de 1931 ~levaban trazas de malo~arse.
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La policia ha prohibit la circuladerechos que lntcgran la cludada- seva proposició, perquè, se¡¡ons han lnlcló en la. casa de eLa Llbertad», ese taba fellcltaclones y devolvla madrl- cas- de Puerta de Hlerro, de la Gran
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ció pels camins als quals s'ha estès tarda,
18, tercer, lo. senyora. Maria Pi de
gales cursis. La plutocracla. mon rQu • cléndole curantofias a Golcoechea, peTodas las tentatlvas de llberallzaclón que els interessa¡ sinó el procés de tot pugnando con Incansable tesón- ya es ca
el gas¡ i ha ordenat als habitants Folch, parlarà de «Concepció Arepudo reslgnarse a que el Borbón
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se ma1·chara devorando kUòmetros. ro cotlzaban. casi todos, en Acclón
d'aque ls indrets que apaguin tota nal i el problema. social».
La. maniobra ha finit; cap deis que nobles, ¡¡enerosas, deslnteresadlslmas camino del dest.lerro, pero no con!lana Nacional velan en Oil Robles al BU•
ron. Los politlcos Que llltlmamente tumena de !ocs 1 flames, per tal d'evivleron la candldez de rtgurarse que l'han Iniciada pot sentir-se'n ¡¡aire sa- palabras con que el Sr. Martlnez Ba- jamàs un plelto ni decoraria ntnguno cesor patentada de Donoso Cortés, f
d'EsCa.ixa.
la.
de
oflcines
Les
tar l'explosió de l'enonne quantitat
podlan lntroduclr al~unas retormas de tistet. Pel una banda, els repúbllcans rrlo lntervlno en el debate del Con- dc sus consejos de Admln1straclón con hasta atrlbulan dotes maqulav~llca.s a
de gas estesa, que, en Inflamar-se, talvis i Mont de Pietat de Barcelona, caràcter tlmidamente antlvatlcanlsta, d'esquena n'han sortits tortitlcats; greso. Desde ayer, ¡al tlnl. hay de he· las
Martlnez rte Velasco. Era dolorosamen•
gentt>s del nuevo réglmen.
te natural Oolcoechea se babia QUepodria produir una terrible catàs- Central 1 Sucursals, e.<¡taran ober- !ueron barrldos por la dictadura prl- per l'altra, les paraules del senyor Aza- cho un ampliO !rente republicana que
Y ¿a qulén acudir, sl los que no ha- dado sln acta en las Constltuyentes, f
t!.a han tingut la virtut de fer molt se contrapone a los enemlgos de la
tes de nou a una, dilluns vinent, morrlveresca.
trofe.
blan buido estaban aún alebronados Y su voz crlstallna y su verbo adll>OBO no
La dictadura arrastró en su calda al més !eixuga la solidaritat entre els República de AbrU.
No es tenen noticies que hagin dia 25, per a tota mena. d'operahomes de la Ceda I els del partit raSobre Romanones se aglo- se oian en ninguna parte. Hab1a QUe
t rono d e Al!onso xnl· P ero aun no dlcal.Jt
¿ven las derechas como acertamos aletargados?
clons.
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cPorQue es el caso que hasta allora
eapatloles que lmpunemente nos sea
Sln embargo, tué preciso contempo.
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mos que del réglmen lmplantado en repub11canas al es!uerzo generoso de rencias y unan las manos en un mlsmo Bergamln y los restantes constltuclo- pular 9 aguantar un1do
mecha, basta que
abril de 1931 sólo aueden las aparieu- a.Jgunos hombres, la unlón de los a-ru- anhelo de concordin.
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Esperàbamos que así sucedlera. En los monàrqulcos cien por cien. Y los dlrlgldas por un Comlté en novlembre,
clas Y Que se nos relegue en Europa a , pos lzqulerdlstas no acaba de plasmarel Que Of\o
Una. de les tasques inicials de els mercats es va. fer amb pulcritud ~0 1condlclón trlstlslma de Orecia, de so en una realidad re11z. Los ¡rupos las columnas de «La Llbertad» menu- competidores
màs terribles, como el denaba el gllrobllsmo.~. le permltleron
de izqulerdaa reparaban mè.s en lo po- dean los testlmonlos acredltatlvos de maiTullero Bu~allal
on1a Y de Portugal?»
l'Ajuntament anterior en el vast1s- extrema.; la. venda ambulant, sinó
Y el runblcloso Cal- alcanznr un acta por vuenca.
en to muco
alm sector de proveünents va ésser ellmina.da. totalment de segulda., aAntes ocurrló un becbo trascenden•
per- nuest ras esperanzas. y e1 h ech o me- vo Sotelo, hablan escapado en tropel a
disgustos
unia; en losQue
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tal: el pronunclamlento monàrqulco
sonales que en Ja necesldad de tevan- morabl~ se produce preclsamente Paris.
la d'anullo.r determinats aspectes na.va essent reduYda gradualment i
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t ar un tuerte dique de contenclón a cuando
10 de agosto, en el aue Oolcoechea
del
de
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cómoda,
màs
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monopolitzador¡¡ que imperaven a al cap d'un any d'exercici d'aquell
hora que podia tener ta màxima e!lcaDe segundón lrredento as- no tuvo pape! ostensible, y, de tener
las audacias monàrqutcae; en las dis- ela. una. intutclón cordial nos nevó a. imaginar
l'Escorxador, amb evtdent perjudici Ajuntament hauria estat Pràcticasefialado, se lo tra¡ó sin mledo
alguno
pr!a
dias,
pocos
en
Oolcoecllea
cendia.
crepanclas pru;adas, que en la comunl- vatlclnarlo. y hoy sentlmos ta tnmensa me1a Hgura. Quedaban, entre los veto- a indlgestarse,
de noves corporacions professionals ment extirpada; els transports de
cuando Blll>O que a Cadad de tdcas Y sentlmlentos de boy. Y alegria de ver que conocemos a rondo ranos y los nuevos algunos poslbles ri- valcantl lo babian
que no podien desenvolupar lliure- carns per l'interior de la. ciutat, ronllevada en cpyja.Per Jt, els republicans s'uneixen. rnlentras las derechas campaban por el esplrltu de desinterés, de vtgoroso vales. Por e)emplo, Pradera, que, po- ma• a los calabozos de ta. Olrecclón
ment certes 1 profitoses iniciatives vertits en servei a.curat que en etaLa República bé mereix aquesta sus respetos, en tanto se agltaban al- patrlotlsmo q,ue impulsa a 101r perso. cos mese~ antes del derrumbamlento, General de Se¡¡urldad. En aquella ocaencaminades a un assortiment eco- pes successives ba.uria. esdevingut un
borota<1ora.s las falanges monàrqulcae, neros dl" las I.ZQulerdas.
unió
hnbla camblndo su dudosa virglnidad slón, antt- las menopàuslcas monàrquilos grupos republ!canos daban ante el
.
· ald
nòmic de tota garantia sanitària. a exponent d'higiene 1 modernisme. I
Se¡¡uros estamos de Que toda Ja Es- tradiclonallsta por una lnvttaclón a cas, que 10 comparaban con el cabs_Her 0 de ~adrld d 6na la se- I palS, que deesaba la unlón, el trlste
en estudi ja avançat, amb mires a
favor del consum.
una cRarden party» del Palaclo de Ml- llero Sayardo. Oolcoecbea blzo una de-espectà.culo de su dlvlslón lncompren- patia. republicana, toda, stn dlstlnclón ramar.
güent rejerèncta:
Una. a.ltra qüestió crònicament di- integrar un prcssupo3t autònom 1
Pero ¿podria ser Pradera, bron- plorable rta:ura. Lejos de reivindicar su
dc matlces acogerà hoy con júbllo ln- co, apalurdado
cCuando termlnó ayer el debate par- slble.
.JeU era. la dels Encants en l'aspec- especial per a la. mateixa operació,
seboso, un serio anta- condlclón de sublevado, se parapetó,
Todo eso, por fortuna para la Repú- men~o las palabms con que el sc~or
lamentarlo puede afirmarse que era
11
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te conoret de l'anomenada. Fira. de el projecte de nou Escorxador,
Alcalà Oallano y otros que boy se maBcllca\re. (Vell-caire). Un acord con- grandiosa de la. dinàmica. barcelo- de cordlallàad republicana. hecho res- . blenhechor debate1 se ha l)Odldo llegar para la concordin. En realldad, como y !lor'do?
qmllan dto lntrépldos ¡uerrllleros, traa
• • •
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guel Maura Y las palnbras emoclonadas I ~... )zaulerda. Y ayer, Martinez Barrlo ul'nlttlemlll!enreculanieórna ncroessaldyldaal~ra~laSern. All~
ROCH
rectrius que per.,ona.Jment va impriTodo contrlbwa a ravorecerle. ~ tensora de a tradlclón. Ellos eran in.,... ..
"'
••
Y slnceras de don Dlego Martlnez .,..,...a Jevantarse eu el Parlamento pat d
ï
liti d
-•· 1
ra proclamar a los cuatro vlentos la bornoz Pero faltaba el hccho públlco los prlmeros aflos de la Dictadura telectuale!!, razru¡ erttdltas, no c<>mba.Barrlo.
..... a a po ca. e prove men 'esse entrentó con aquel ge- tlentes ..
I Hace mucho ttempo -unos tres absoluta tman1mldad, Ja estrecba com- '1 solemne Y ayer lo hubo, corrobo- Ootcoechea
querra el nostre admirat Josep Es• • •
neral divertldnmente narcisista aue se
do ~aen1~atae~fA~asd rmep~nbll!lclacasna ehxapblos,dlasonelas Jwgaba
\i Ull~ afios- que .~!eraldo de Madrid» co- P,eneltr&dclon de todos los lahombres
cofet, havta. vingut a. agreujar aquest tXPO~
Pero e. 111 de noviembre del S:r
de clencla infusa Y no
dotado
avalancha
contener
L 1 LIJ 11 menzó la cruzada dc la concordla re- zqu er a, para
L
¡J 1
problema, que també fou resolt ela. antltesls del 14 d\
Oolcoecbea.
para
Egecn.,ia necesltar a su lado nln!as
primera tarde del debate.
publlcana Este anhelo, compartida e de las huestes monarQulzantes.
qultativament pel darrer Ajuntament
Con lo a gusto que Oolcoechea abril de 1931. Otra vez se encontraba
Nue~tra satlsfacctón es tnmensa. y rlaa.
anteriordcctmos
como
fortuna.,
Por
democràtica
oplnlón
la.
por
tmpulsado
Creaci'ons
de
Saló
·
del poble, amb l'nprovació expl'cl·ta
servldo de asesor, mlentras restltutdo a su medlocridad de segun.
1
1
nacional, se ha mantrestado desde en- ment e no ha sldo sólo esta la conse- purc, porQue no la empa~a el màs !e- lc hublera
"'
Antonlo Maura se le olvldaba dón lrredento. 011 Robles tenia ya una
lnstitults nnr <<El Dia GràfiCO)) tonces hasta. hoy sln tregua. En nue~ ! cuencla a~radable del debate. Hay, ve egoismo. Hemos querldo, como to- ala don
del públic i dels Interessats.
y se encerraba en la aureola meslànlca sobre su testa precorrespoudencln
la
que
espaftoles,
republlcanos
los
dos
estrechrunente
llgada.
ésta,
a
paralela
prueba.
la
està
colecclones
tras
.
,
,...
Com a. llavor de futurs mercats,
cozmente calva. A Martlne:G de VeHoy, pensllildo en Espa~a y en ta. con ella, la reacción popular, la ex- unlón espiritual, lograda prè.ctlcamen- càrcel a Osaorlo Y Gallarda. . .
del 30 de març al 14 d abril
per tal de rendir un servei de proque en- lasco, pasado al moro, se le conslderaOolcocchea
cabo
a¡
Pera
XImitat a. important nuclis urbans Palau nu'm 1 de Montj'uïc Republlca, vemos con lncontenlda sa- I plosiOn de llberallsmo, de antl-monar- te en los pueblos ante la contempla- vlaba a la Prensa terribles' dlatrlbas
ba presldeuclable. Y Calvo Sotelo, jotlsfacclón y serena ale!!na c:ue ha erts- 1 qulsmo, de anslas Y deseos de volver clón de las desdichas del ré¡lmen. tu•
de famílies obreres, com a inici de
1
contra la toma de Alhucemas que la ven, tlmldamente tasclsta. y pretendlel vlgoroso
de vlera
partida del
punto
t1empo
por tanto
lo auenuestra
tat.=do
---------------•
re- censura tachaba de arriba abaj'o, y QUe damente europelzado, se aprestsba a
de los hom bres que
Ja unión robusteclmlento
le daria
pasaerrares 14
los¡¡lorloso
paradeenmendar
abril,
libe- al
de bubo
lluslón
constituir
• de
de l'atur forçós 1 recolzant la. poUdos, para no perder el tlempo como presentatlvos de la República de abril. estuvo tamblén en trance de prlslón: regresar, poco monos nue sobr ela cuaraies y demócratas
tlca enèrgica que es va emprendre •
Es un logro màs de la cnco- al cabo. Oolcoechea pldló el camàn» y drlga del caudillo vencedor. ¿Qué màs?
1 aestableclda la. éoncordla republlca- se perdló la otra. vez, para no llevar Ya està.
per a assolir l'extenniru de la venna, la democracla espaflola sabrà da.r màs al pueblo la desesperanza y la de- nada persecuclón desenvuelta contra ocupó un puesto dc la Asamblea Na- Hasta. el hiJO de Prlmo de Rlvera, erda ambulant, es va. aprovar un proel Sr. Aza!la por sus encarnlzados ene- clonal, junto a Clerva y Gabriel Mau- guldo sobre una demagogta cultlparno solo una Jecclóu <1e ètica polltlca slluslón.
Ject e de «Mercndets)) d'emplaçament
Mala ha sldo, en verdad, la Jornada mlgos. Ahore si que puede considerar- ra que se haclan. todos, Ja !luslón lante Y acorazado por los «bravilt, dea sus enemi!rOS delmterlor, slno un alpara las huestes monàrqulcae. Espera- se como <"ercano el térmlno de la pe. de ser los herederoll de Prlmo. El que sertores del albltlanlsmo, se le subla a
to ejemplo de sercnldad al Mundo.
estratègic que no perjudicava, sinó
no le huolesen dado una cartera en el la sotabarba. .
las ban que el sumario, aue el debate por sadWa
"i as!, lle¡;-amos hoy a ver a
que en el fons afavoria l'interès greiTerrtble fiasco! ¡Para esta cosecha,
aliJo de armas !uera de consecuen-1 Ante 10 que boy uena de ardlente Ooblerno Beren¡¡uer ni eu el del almlel
selos
dirlgon
auc
or!l'nntzadus
rue!'2as
Rebem la nota. següent;
m!al de la. gran ma.ssa d'Industrials
..T 'Associact·ó per a recollir 1 col- .tlores Az<.fia Martlnez Barrlo, Sànchez clas !unestas para la Republlca. Y con re¡oc!Jo a todos los hombres del 14 rante A:mar autorlzaba a Oolcoecbea tanto esfuerzo, tanta retòrica despUestable_rts en els mercats existents. I
tanto proyecto maravUlosol .. ,
la
Viva
!arrada,
a
y
comentaria·
Integral
solo
un
monàrc¡ulco
Abril
de
eóp¡·ocJamarse
a
contemplan
limites,
sin
asornbro
vinculaRomAn y Maura (D. Mlguel)
....,
din
t
""'
t
en bot
1
-~loca.r en tamíl1e3 tnfants desempa- das estrecJ1amente en torno de la Re- mo la República sale llmpla de toda Repllbllèa.l La de la constltuclón La recabru· para sl la Je!atura de los re- La orator1a de Oolcoechea, relamlda .,
tgues que am...., en raven
redé
ha
Que
La
pueblo.
el
trajo
que
gestos y ademanes de aguCómo
sus
barroca,
slduos al!onslnos.
tre un acurat projecte de reglamen- rats segueix amb entusiasme els pública y su CoilStltuclón. Lle¡¡ado el mancha renovada Y rortalecida.
l!.sta radiante satls!acclón se anubiO, zanleves -un balanceo de caderas cotaMcló que s'~va. elaborant. Els 1 seus treballs encaminats a aconse- momento de una lucha electoral se no se puede arrojar la menor sombra dlmlr a Espatla 1
· ··
formarà una runpllslma coallclón, que sobre la polltlca internacional de Esercadets en quest1ó haurien nascut
de pronto Inoplnadamente aparccle- mo remate de cada pàrra!o-, sus 1rregulr cabals per a. socórrer els nens lntegraràn con lzqulerda Republicana pa.fia. Y como ellos, con su ceguera
¡ r
ron un con¡lomerado y un hombre prlmlbles celos de 011 Robles, sus cauncionat sota el. cont.rol sever de d'Astúries 1 alliberar-los de la situa- Unlón Republicana. republlcanos na~ con su estultlcla, con sus odlos, han
lnédltos. Acclón Nacional y 011 Robles, careos lrrltados. mueven a risa en el
1es disposicions serutàrics m~c!pals ció miserable en què es troben des- clonales y republlcanos conservo.dores, conseguldo agrupar a todos los homOolcoecbea no les concediO demaslada Congreso
1 sota un règim de f!sca.litzacio cons-, prés dels successos d'octubre.
otras fuerzas adlctas al réglmen. Claro bres de tzaulerda en un ap1·etado haz,
Sólo llU coqueteria slempre alerta le
lmportancla. ¿Qué sombra le podia
està aue prevtamente ha de determinar dtspuestos a Que el 14 de abru tenaa Contra l'Estatut de Premsa hacer el mozalbete salmantlno, por hace no abandonar la batalla. y revetant de pesos, mesures, etc.
Màs bonda, màs glo~
A més de les lllstes de subscrip- la democracla sl està dlspuesta o no una repettclOn.
tal como es: un personaje de
El Mercat central de Frmtes i Verlarse
lgnaclalos
amparasen
le
que
mucho
i a participar en la lucha, se¡rún que se rlosa mà.s revolucionaria Que la otra
nos? Pero Acclón Nacional dlsponfa de trngedia grotesca, una vida truatrada,
vez. Pornue abora la ¡ente no peraerà
dures, perjudicat per un frau siste- ció que s'han Obe r t per a aquest f • deshagan o no clertas anomall11s.
QUe los tracasos se travlsten de
la
en
de
legtones
Movlllzaba
dlnero.
mucho
Serà después del momcnto electoral el tlempo en càntlcos jubllosos, y por.
màtic en molls i estacions fou ob- dita Associació compta ja. amb un
sotanas. Estaba atlncada en los medlos vlctorlas, ln.s canas se tl~en y la grasa
jecte d'una preferent atenciÓ. Es van nombre de familie$ que s'han ofert cuandv se pertllen le.s orlentnclones q.ue ahora habrà Que llevar basta sus
Y -cosa lnsóllta-- tenia se comprlme bajo una raja de goma.»
plutocràtlcos
prendre a.cords 1 d' sposicions d'efi- per a. acollir en el seu sl infants partldlstas de las tuerzas republlcanas. ultlmos limites aquella mngnl!lca
-Eutonces -nos decla esta tarde transformaclón que el pueblo esperaba
càcia quP. es trad ï n immedtata d'Astúries orfes de tot empar per don
Augusto Barcla-- se formarà la el 14 de abrU y oue no se llevó a cabo
.
U re
•
lllent en augment d'ingre;;<;OS per a , haver mort llurs pares en la llwta gran trilogia: Azatla, Martlnez Rarrlo por exceso de generosldad hacla las
uu... u uc¡;cncla Josep Grau 1 •.•a rl'Erari ensems que es vigoritzava la ,. o desemparats temporalment per y Sànchez Romàn. Don Mlauel Maura huestes altonslnas, que ninguna conco, que ocupava en aquella època el
trobar-se aquells empresonats o a ya rtJarà oportunamentc su poslclón. slderaclón mereclan »
Vigilància sanitària.
càrrec d'agutzil del jutja.t de la poHastn este momento no habrà un
l'exlll
• .
,
Ult ra. 1 esmentada regla.men.acló
sector pol!tlco con tendencla izquler·
blació esmentada..
Al Centre de Lectures de Reus.
Aquesta Associació està fent les dista or¡:~nlzado en Ja República.
de botigues, a.fer complicat i espinós
1 sota el patronatge de l'Associació
La prova no fou n1 acusatòria n1
Este nucleo rep~bllcano de _lzquler~
que es caracteritzava per un anàr- gestions necessàries per a portar la
donà
de la Premsa. d'aquella ciutat,
favorable per al processat, 1 el fiscal
QUic desacatament a. l'autoritat mu- 1 pròxima. setmana un grup de nens da es de vital lnte1és para el 1égtmen,
l'Essobre
l'anunciada. conferència
considerà contra. Josep Grau una
pero que Fea el Quo tmpulse una labor
t
·ó
t
t
Hi
1
nici 1 1
AUDIENCIA
que a 1nte gen ac uac1 a. Catalunya amb la segure at que de a11rmac!ones democràtlcas nevadas
pa
tatut de Premsa. el diputat a. Corts
accJó que afavoria. l'evasió dels predel Conseller Regidor senyor Hurta- seran ben a.tesos per les famflles a la ley El mlsmo Lerroux -recordesos.
de CataluRe'lublicana.
d'Esquerra
PRIMERA SECCIO
do havia. orientat ja cap a solucions que s'han ofert. El nombre de pe- mos sus palabras- decia que echaba
nya, Marian Rubió i Tuduri.
El defensor discrepà de les a!ifEstafa. - Acusats d'haver estafat macions
def!mtlves s'havia fet ja. l'estudi de tits que ht ha soHicitats és reduït de menos tal ruerza. Con ello querin
del Ministeri Públic i argua su
dar una ju;;tlflcaclón, por lo vlsto seria
fh la pre- a. una. dona pel procediment de les
ts
Sentis
Joan
senyor
ta Ió d M
El
' 1
la no
erca 1 encara, i cal f~r els e3!crços m~ces- colaboraclón con la Ceda. ¿Cuàl
e
va. reg amen e
mentà en contra.
conferenciant.
del
sentació
davant
a.hir
comparegueren
misses,
un
ante
radical
pnrtldo
del
mls16n
la
en
~e encara es regien per textos de saris per a. pOder proporcionar
El Trlbunr> condemnA el processat
Seguidament el senyor Rubió féu el Tribunal d'aquesta secció, els proterres catalanes, el pa 1 l''tfecte fa- Parlemento venldero en el que ap:u·eg segle enrera.
un estudi minuciós del projecte cessats Llorenç Qulrós 1 Navarrete, a la pena de dos mesos 1 un dia de
Es va haver de lluitar amb lnte- miliar dels quals es veuen privats clcra robusteclda la lzqulerda? como
presó.
ressos contraposats en dos delicats els fills dels treba!ladors asturians. grupo de centro, tendria que fluctuar
d'F.statut de Premsa. Res no fa es- Artur Sànchez i Garcia i Fèlix Dotntre aquella ruerza y la Que prt'senassumptes· les parades de melons
perar - digué - ,.... IP dintre ,. l'ac mènec 1 Benedito.
elementos conservadores del
que l'en tus; a • , que ta ran los mlslón
E·tem s: .1 •
• t .. d
la. via ·b.li
tual Parlament de la. República. eseria concll1adora a
p:us. su
~
pu ca 1 1 en rth•ll e carns
El fiscal demanà per a Llorenç
NOTICIARI
esfresques de porc. En ambdós, hom • anima les ~nas que formen aques- veces, y 31 tas fuerzas nntagóulcas
xisteixi un nucli d'homes decidits a Qulrós la. pena. de quatre a.nys de
P<ldia fer ressaltar en certs moments ta Assccia.ctó pro inf~nc!a trobarà taban ponderadas, a veces seria dlrlCUCA RAS EN EL CONGRESO
impo¡;ar la votació d'aquest Esta- presó, per ésser reincident; dos meCausa per atraoamont desarxlvnda,
una. aparent pugna entre els inte- ressò en el cor de mo.tes llars ca- mente. Todo elio es aventurado aún
tut oue, int ernr!'tl> !' • ··o~trlctlvamen t sos i un dia per a Sànchez, per ésser - El jutjat número 11 seguia una
ressos de la. ciutat pròpiament dits talanes, que no dubtaran a Inscriu- preclsarlo puesto Que depcnde de ac- Esfuerzos desesperados por vor qulén la Constitució sotmetrà el pafs en menor de 18 anys, 1 un any per al causa. per atracament portat a cap
1
con le llega, por lo menos, a la olntura matè11a de llibertat
en relaclón
.. ··~
I els de caràe t er pat n<'
d'impremta a Domimec.
en un Con!ljar¡;c
habrlan deaue
el tema deflnldas
' P"enera.1s, re's també en les llistes peticionà- tltudes
al carrer de Diputació, l'any 193:1,
<De «La Llbertnd»)
de CAtalunya. Amb seny 1 pondera- rie> per a rebre un infant per a. un greso nacional del p:lrtldo.
un règim que no hem conegut des
a.l despatx de la Companyia de Fer• • •
C!ó es van resoldre aquests proble- temps més o n:tenys llarg, f1ns que
de l'any 1850.
SEGONA SECCIO
rocarrils Catalans.
Esta maaana hemos conversada bretnes plantant cara. decididament a. acabi la. situanó anormal que traFéu despr• arnb motiu d'aquesta
Un que s'hi conforma. - Miquel
Darrerament s'ha practicat la
tradlcions monopol:tzants i rompent vessen els fills d'aquella. regió espa- vemente con el llustre ex presidenta
manifestació, un estudi detingut d" Bono 1 Fernàndez, processat pel su- detenció de Vicenç Mateu, que
motlles suspectes, harmonitzant ar. b nyo:a. o per ·aportar el seu ajut eco- deko~o~;:~~~e~::¡~gfó:~~ael dl~
les lleis de premsa que s'han cone- posat delicte de robàtori de diversos fou un dels que fugiren de la PreCOmprensió 1 patriotisme les conve-¡ nòmic per a tan humanitària obra. curso de don Miguel Maura:
o:;:J.i~. remarcant que efectes d'Una parada. dels encants
gut al •: ·,
só Model .
-Ha pronunciada uno de los dlsDiriP,iu-vos a l'Ateneu Politècnic.
nlèncle3 urbanes 1 les necessitats eun dua!lsme en- es conformà, ell sabrà perquè, amb
'\~·
semp1
han
se
Que
admirables
màs
cursos
dle3
els
tots
27,
Pere,
Sant
de
Alta
COnòmtquE-s de la Catalunya nova.
L'esmentat' Mateu 1 l'altre procesrelativament
Constitucions,
les
tre
la pena. de tres mesos de presó que sat Josep Pérez han pres part en
oldo en el Parlamento. Completo.
lAI. licitació de lloc· de vrnda en feners, de set a. vuit del vespre»
avançades, 1 les lleis d'Impremta li- 11 demanà el fiscal.
-¿ Y el Sr. Martlnez Barrlo?
altres actes· delictius, 1 el primer
-Hlzo un dlscurso lrreprochable. En
mitattves de les ::ibertats con.stitufou condemnat en rebeHia per l'atrala !onna y en el !ondo. Hemos de toI quan les llei> no han nst!!.t
clonals.
1'ERCERA SECCIO
mar muy bucna nota de su ¡¡eneroso
cament a. la. casa. Serra 1 Balet.
d'impremllibertat
ls
òe
limitatives
contenldo
- Per causes diverta - segui - els estats anonnals sesSuspensions.
-¿Està usted satlsfccho?
es suspengueren les vistes anunde r:uerra o de suspensió de garan-Plenamente.»
ties han fet inoperants les llibertat~ ciades en aquesta secció.
en IE'~ C0nst1tuclons
·
AZARA ENTRE LAS DERECHAS reco' ,
QUARTA SECCIO
Es com si el pafs es donés verAccident de la circulació, - A la
Gulllver en el pafs de los enanos gonya de no reconèixer la. Il!bertat
QUALSEVOL LLAR BEN AD•
d .l,1 p:·: .n•a i per això la consigna cruilla. 1els carrers de Viladamat
coe Heraldo)))
M!tUSTRADA NECESSITA AS·
L•ap¡>,rador pot I cal que tingui SUPERABLE, TOTA VEGADA QUE
que
camioneta
una
toparen
Urgell
1
en els textos const.!tuclonals que.
Una viva expressió, I no n'hi ha POT VENDRE, ADHUC EN AQUE·
SORTIR-SE A
i
Almagro
i
Trias
Manuel
menava
per Ja. seva solemnitat tenen una d·
Prou quo so 11 presti la mà de l'a· LLES HORES EN QUE L'ESTABLI·
vulgaoió major, q~e arribi a. l'ordre un taxi conduït per Antoni Gómez
dorntsta . Per tal que el mateix or- MENT HA TANCAT LES SEVES
Internacional. Però, un cop satisfet 1 Pasqual Resultà de la topada ~a.
PORTES.
nap ment cridi l'atenció del públic, és
aquest anhel lnteHectunl, sembJQ dona morta 1 diversos transeünts
drecis que la lllumlnacló do l'aparaEs el venedor que ma1 no recla·
com si el pals en tingué~ prou dr contusionats.
1~r sigui perfecta, que no solament ma el descans I el que millor Influeix
En el moment de la. vista el fisllibertat, la. qual de fet no existeix
Umlnl per un igual tots els ob- en l'ànim del client, d'aquest client
· ?;..atut perquè no cal aprecià que els dos processats
ni. cal fer ur.
f&ctes exposats, sinó que el focus de potencial que el comerciant ha de
eren igunlment culpables de l'ocorCXISteixi.
Jum arribi directament a l'observa- c!msiderar a. to! transellnt.
per a cada un ct•ells
or. Es precfs, també, que la llum
I és c~:e Th1>anya com ha. dit Sal· regut I demanà
pena. ll.'un any i un dia de presó
La (<Companyia Baroolonesa d'E·
dqe l'aparador assoleixi més potència
v_ador Madarlaj!a és un poble de pas. la.
.~ - o,')OJ:ents
,.,.,,,mnltzn~·o~
les
i
ue la del seu voltant per tal d 'a· lectricitat» ofereix, gratultament, als
Sló i aq;.¡esta posa al que governa en
treure l'atenció del transeUnt.
seus abonats un servei tèonlc d'iHu!a impos;ibEitat de respectar la. llideCap comerciant no acceptaria un mlnació per a assessorar-los sobre
bertat dels altres, quan fereixen el<;
TRIBUNAL D'URGENCIA
P<lndent sense recabar previs In· el que els convingui. Amb una sola
· 1cnts 1!(-r"Vlt'>'"
.·.t d'ha.
fet~ d'octubre. Els
~W'es de les seves aptituds de tre- trucada telofònlca al mlmero 165-15
sió.
PRIMAVERA
IR POR LANA
ver obli!!at al guàrdia de la presó
1, • Per oonsegllent, més encara a (Int. 51•), un agent especialitzat
~.
..
ap;
i
felicitat
molt
fou
L'orador
Hasta la oarablna de Ambro&lo
de BergA a deixar en llibertat els
.:Pilrador oal exigir-li garanties de paS'Sarà a visitar el comerciant que
¡Carayl ¡Qué primavera l
dit en el curs 1 al final de la .eva presos Qlie hl havia la nit del 6
llorece
_.. seva efloàola, perquè és més que ho desitgi, sense que pér això adqul·
~. ',~ ..:_·
..
.·
. ~~
<11C>Prtac1ó.
·
t
~l
.•
-·«~~:..
••
n
brilla
Diluvio»)
«El
(De
Sol»)
tEl
(De
- ..
oompromts.
.
de
mena
. . ..... - .1cap
relxl
~dor1 ES Elo VENEDOR IN·
d 'octubre, comparegué davant el TrioHOA
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El resultat
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PER ALS INFAN•I S VICTIMES
DELS FETS D'OCTUBRE
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UN APARADOR HA D'ESSER ALGUNA
COSA MES QUE UNA INEXPRESSIVA
I MUDA EXPOSICIO DE PRODUCTES
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CONFERENCIA DEL DIPUTAT
MARIAN RUBIO I TUDURI,
AREUS

La Justícia
*

PER AlS AMICS EMPRESONATS

LA

OST A SUBSCRIPCIO
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Suma anterior .. .
C. .l\larín .............. .

F. D .................. .

Josep Pi .............. .
Un grup de modelistes (segona vegada) . .. .. . . .. .. .
El nen Pere Martml'Z ...
Una àvia de 80 anys, a la
memòria de Macià ... . ..
Dues s::ermanes d(• Sabadell
a b memòria de Jaume
Compte ................ ..
Marta canut I Furio ... ...
Els mateixos de cada setmana .............. .
Josep Panè •... ,........ ..
Emili Miravitlles ....... ..
Telm Monte rde .. . .. . .. .
Un matrimtmi català, amb
dues nenes (3.• vegada).
Dc Ja guan.!!ola de dttcs
germtmetca . . . . . . •. . .. .
p, PeiU ................... ..
C. N. P...................

SEGONA VEGADA;
Josep Falcó . .. . .. . .. .. •
Ram ou Mart! . . . .. . . ..
Elisa Botey . .. ... .. .
Fc. C'ullerc .. . . .. .. .
Joaneta Mercadé .. .
Leandre Garayoa ...
Un glrOlll ........... .
Albert 'romàs Ma~ or ••.
Montserrat BrO'J: Viver
Joan V1ver ... ... .. ....
Enric Cast1llo . .. . .. . ..
Fc. 'Iomlla Mayor ..... .
Jaume •romàs Mayor .. .
Jacint Tomàs Curta .. .
COMPAN:iS DE BORSA
Cl.• lllslll) :
Antoni Mntcu ........ .
Pere Bort ........... .
Albert Gual .. . .. . . .. .. .
Un esquerrà . .. . .. .. .
J. l'arnies ........... .
Anton.l Navarro ... •..
Eduard Gusta .. . .. .
Pt>re Sa la, esqu('rra ...

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

Altet ......... .........
X. X .... .............. .
Herrera ........... .
Felip VIla. ... . .. ... .. .
Gustau Portolés ... . ..
LO?.'lno ... ........... .

R. D .......... ....... ..

Enric Ronsó .............. .
Tom.\s Arboes . .. .. . .. .
Un compsny Borsa .. .
l\1artí ................. .
F. P ...................
S. Garcia ........... .

E. A. O. , ....... .

53.901\'15 Llbre Sallés .. . .. •
1'- Ramon Bonastre ...

2'- Bartomeu Galbany
1' - M~quel Salt.ó . .. ... ...

9'1'-

5'2'5'7'75

1'-

1'- Germans Latorre ... .. .
Un carter .......... ..
10'- Els fills de Stalin del
B . C. C. núm. 2 ......
1'-

1'-

1'-

5'2 '50
2'50
2'50
2:>0

l'1'2'50

2'50

r-

1'1'1'1'-

1'0'35
0'20
0'20
0 '50
1'2'1' 0 "25
0'25
o25
0'25
O'iO

O"JO
0"30
o-so

l'-

o ·5o
1'0 25
0'50

1' -

A . A. O .... ............

0'25

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

A. C ..... . ........... .

0'35

Un grup de republicans
d'ALENTORN;
El n~n Jordl Bre3C6 ......
La nena Ramoneta Brescó.
La mare Tero~a María
Brescó ................ ..
El pare, Marcelll Brcscó .. .
El cap de familia Fraucesc Borescó . . . . .. .. . . ..
Ramon Srescó . .. ... . .. .. .
Antònia Brescó .......... ..
El nen I~mon Ing!nda

Bresco ............. ..

Dolors Bresco .. . .. . .. . .. .
La nena, Antonieta 1nglada Btescó ........... .
Joot. Brescó Torres ... ...
Joan .Brescb Lladós ... .. .
Joan Brèscó Figuera ... . ..
Antoni Figuera ........... ,
Antoni Mas ........... .
Antoni Roca ... .. . .. . . ..
Benvlnt::nt Tugues
Denjt mi Lladós ...
Domènec Armeugol ...
Domènec Mmengol, fill
Emili P"ui<l' .. . .. • .. . .. •

Francesc Puig . . . . .. ...
Frnn<;esc Caubet ... .. .
Jaume Berenguer .. .
Jnumc Porti... ... . ..
Jawne Porti, fill ... .. .
Jaumr: Uadós ... ... .. .
Joan Porra ...
Joe.n Vidal ........ .
Joan Porta ........... .
Josep Bull art .. . ... . ..
Josep Serantlll ... . ..
Josep Coma Bosch ...
JOS'l> Coma Solé ... . ..
Jo.,ep VUella ... ... .. .
Miquel Coma .............. .
Miquel Figuera . .. .. .
Mam uet Figuera ... . ..
Pere Coma ..... .
Ptre Gabarra .. .
Perll Bobé ..... .
Pere GHiet ..... .
Pau Mas .. .
SOU>ONA (2.• vegada):
Pau Caabet ....... ..
Lluís Sorribes Pallarès
Lluís Comella. . .. . .. . ..
Joan Planes ... ... ...
Pere Sudnc .. . .. . . .. .. .
Cel<lom Pla ........ .
Enric JatTeny ... ... . ..
J<.&ep Mosella !santa ......
Lh ü.sa Planes I \1endrell.
C1\rles MOJella Planes
Mana Mesella i Planes
Francesc Piulat . .. .. .
Juli Martln .. . .. . ... . ..
Ramon Plau es ... .. . .. •
Climent M.olms .. . .. . .. . .. •
Jonn Sant ... ... ... . ..
Pen· Mosella 1 Besora
(;srme SOrribeS ...
I: à e... H.abassa . .. ... .. .
A:;sumpció Sorribes ...
Jo.;;ep<~. Balasc ........ .
Miquel Balasc ........ .
Jo&ep Queralt .............. .
JOtiC:P Uon ... ... .. .
Ra.l.aou Bnes .. . .. .
Josep VIII\ ... ... .. .
J::uune Sublrà . .. ... . ..
Pere M.as ........ .
Avelt Cacllcs .... ..
Mana Víladric .. .
Josep M.• Re1g .. .
Vatent1 :M.assana ... .. .
Roscnd Orau .. . .. . .. .
JWC!J ColUles VUadric ...
Jaume Espt.nal .. . .. . . .. •...
Antoni Ton-Jella ... .. .
Josep Fl¡;als ... .. . .. .
C..'arli!S Pallarès ... . .. .. .
Josep Mancunill ...
Joan Padullés ... . ..
Siinó Mlr ........ .
Domènec Xandri .. .
Ramon Caelles .. . ... . ..
Joan Caelles ... ........ .
Josep Pinlats ... ... ... .. .
Valent¡ Jeu .. . •.. ... .. .
Josep Ret art ... .. . .. . .. .
Leopold Vtcenç .. . . .. .. .
Joan Cost.u .......... ..
Josep Argerlc ... ... .. .
Pere llalasc .. . . •. .. . .. .
Antom Jusmet ........ .
Murgaríd:l Jusmet... . ..
Jobep Coromines ... .. .
F'mncesc Montañé .. .
Josep Collies ....... ..
Domènec Sonibes .. . .. .
Domèr.ec Padullés ..... .
Francesc Jasguell ......
Lluís Ventolrà ...... •··
Pere Ollveras ... ... ...
un grup d'amics de LA
GARRIGA (2.• vegada)
oastò eomere .. · .. · · ..
Estevo Boix ... ••• •••
Josep cnsetes ... .. . •..

U>1dre Mas .. . ... . .. .. .
Josep Ca$ais ... .. .
Joan Pareres ... ... .. .
Ja;.¡me Ventura ... .. .
R. G . ............. .
Domènec Rosselló ... .. .
Esteve Oliveres ........... .
Miquel Oliveres ... ... .. .
Pere Galbany ... ... .. .
Esteve Cnsala .. . ... . ..
M.iquel Crusats ........ .
Pere Jo'igucres . .. .. . .. •

1'-

EchegO)en ............
Amnro .............. .
Un company ... ... .. .

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

Joan I'ot'tuny ........ .

0 "25
0'25
050
0 '50
2"05
1'0'50
0"25
0'50

025
0'50
0'25
o·:;o
l'-

Un grup 11'e;querrans d&
VILAVELLA, a la. memòria dr. l'Avi (segonu llista);
Una d',na 1 una nena ...
Au ton: !::legú ... .. . .. . . ..
Mate 1 Busq:.1ets ... .. . . ..
Josep Gatell .............. .
Anton Prtm .. . .. . .. . .. . ...
Carles Coca ... .. . .. . ...
Bartomf.n Serra <segona
vegada> ........... .
Dolors M\lclpe ... ... ...
Un esquerra de Prades de
uoal Punarró» ... ••• .. .
Una vigatana ... ... . ..
Els nens Soler Cerda, a
la memòria de Macià .. .
Jo.:;epn-Dolt•r!l ........... .
10 dones d·csquerra del
c11rrcr Munt de Sarri!\
a la memorla de .Marià.
Una de Gràcut ... ... ...
Unn uena q;.¡e rcs!dcix a.
la Colònia de Berga ...
Faruiltn Parts ........ .
Ealrlu ................. .
M. Badenas ...............
Fauúlia Alb1 . .. . .. .. . . ..
Josepet ..................
Un esquerrà d'Esplugues ...
Un esquerrà ... ... ... . ..
TrPs germanets, Francesc,
Ramon 1 Jaume Acedo,
a la memòria de Macià.
D•1es genn!<n f' Nio.rdancses ( 2 ~ vcgadn l

.. • .. .

Un manresà d'esquerra <segona vegadnl .........
A la memòrta de .Ma,.là ...
E~ presos del s1s . .. .. .
Uns ~uerrans d'Igualada.
Un mmyó de muntan,ya,
d'Iguulada ... ... ... . ..
Un 1101 d'I!{ualada ... ...
Un grup de cntalnnl~tes
d'esq;.¡caa de Pl'emià. de
Mar 16." \'egadal
Un mestre ........ .
Una. mest rccsa .. . . .. .. . .. .
Un estudl:.mt de Medicina
i Wlll Normalistn .. . .. .
Pau Munt de Tarragona.
Un grup de diVUit amics
sastres ................ ..
A.

e .................. ..

Francooc Balaguer ... ... ...
l'"a.milia catalanista, federal 1 lluca (2." vegada).
Pau Sarrii. . .. ... .. . . ..
Amadeu Vall verdú ..... .
R\lmon Vallverdú .. .
A gusti Mec las .. . . .. ...
Edo .............. .
Maria Rusell . . . . .. .. .
Júlia Oli\nr ... ... .. .
Teresa Saba té .. . . .. .. .
Msria Sellarès .. . . .. . ..

o·3l) Un grup d esquerrans del
0'25
1'-

o·so

1'1' -

0'25
1'-

0'50

2'1'2'1'-

o-:;o

0 '50

0'50
0'50

1'1'0'50
1'-

1'1'1'1'0'50

0'50
1'1'-

1'1'-

0'50

0'25
0'50
1'-

o·so

1'-

1'1'-

1'-

0'50

0'50

«BAR BONASTRE' de
la R1era Alta:
Familia Bonastre ...
Joan Mar~1 Dal.allé
Josep Querol ......
Antoni AmaUler ...
Salvador Vives ........ .
Antoni Parra mon . .. .. .
J<n:ep Artu ro . .. ... .. .
Pere Bisbal ... ........ .
Un reusenc ..... .
Josep F'erré ... . ..
U.¡ socialista ...
Josep Renart .. . ... .. .
Antoni Riba . .. . .. .. .
Ja.ume Esteve ... ... .. .
Emili Cabañes ... ... . ..
Jaume Lleona. ... ... .. .
Josep Munné ....... ..
Rafael Fontanet .. . .. .
Agustf Sublrós .. . . .. .. .
Miquel Roma . .. .. . ...

Un grup d'empleats del
Metro Transversal (4.•
vegada.);
Una catalana d'esquerra.
P. Moler .........
c. Tresfi ........ .
Una esquerrana ... ...
Una catalana . .. .. .
C. Dalmau ...
A.M. Mas ........ .
C. Collado ........ .
M. Arrufat ........ .
M. Angel ........... .
Una la1ca d'Hostafrancs
S. Espona ........... .
J . Llort ....... ..
J. Reverter ..... .
Francesc Rull .. .
J. Ribó ........ .
J. Güell ................ ..
J. Rovira ................. .
C. Andreu ...............

1'1'1'- x. x ......................
1'- J. Mardà ................ ..
1'- A.'Ribé ........ .
1'- F. Pa::.cualena ...
1'- E. Sànchez ..... .
0 '50 J. Gimeno .... ..
0'50 J. G. Ped.rero ... ... .. .

1'- A. Casamro . .. .. . ... .. .
1'- Un azañlsta .. . .. • .. .
1'- Uu altre azañlata .. • .. .
1'- Francesc Rou ra .. . •..
0'&0 J. Cars! .............. .
1'- V. Aleumndre . .. ... .. .

0'25 c. Robert ........... .
1'- M. Sansà
...............
2'-

Perera ................ ..
5'- R.
o·5o C. Baqué .............. .

o·so R. Ag¡.1adé .. • ... . .. .. .
1'-

0'50
1'1'0'50

o·5o

1'-

MANLLEU
Jaume Guàrdia . .. ... .. .
Joan Curós ... ....... ..
Ramon Riera ... . .. .. .
Joan Roera Carceller...
Miquel Hams .. . ... . ..

1'- x. x ................
1'- Francesc Corrons ... .. .

1'- Didae Anglada .. . . .. ...
1'- Jaume Mlarons ... •..

1'- Màrius ...............
1'- Agusti Casany . .. ... .. .
1'- R. rua ......... .... ..
1'- Antonl Pous . .. ... .. .
1'- Ramon Munté .. . ... .. .
0'50 Marta Prat ...... .... ..
1'- G~par Ri!à. ...... .... ..
0'50 J. R .... ...............
1'- R. H. LI. ......... .....

0'50

1'1'0'50

2'-

1'-

1'-

1'-

0'50

a·-

Ramon Sitja .. . .. • .. •
Elena Marti . .. . .• ......
Josep Huciacb ... ... .. .
J. S. R ............... .
Melcior Manubens ..... .
Pere Candes Balmes .. . .. .
Jo&'p Canudas Codonacb .. .
Macià Canudas Codonacb.
Rossend Parladé ... . .. •..
Josep Riera. ...............
Manuel Codina ... ... ... .. .
Josefina. Con~a. a. la memòrh de Macià .. . .. . ...

1'- Narcis Toneu ... .. . ... . ..

1'- Dolors Toneu, a la. memò1' ria de J. Compte ......
2'- Josep 'l;oueu, a la memò1'ria de J. Compte ..... .
6'- Josep Sellés ... ... ... . ..

0'50 Ll...................
1'- Ramon Planas .. . . .. .. .

1'- Climent Prnt... . .. ... . ..
1'- R. B................. ..

0'50 Jaume Jo!ré ... ... ... .. .
0'50 Josep Pujol ... ... .. .

1'1'-

MONT-ROIG
Ramon Faura ... ...
Rosa Nogués ..... .
Josep Mestres . .. .. .
Francesc Sabater ... ...
Josep Aragonès ... •..
Fc. Nogués .........
Miquel F"racés ... .. .
Fc. Escoda .... ..
Pere Boronat .. . .. .
Un Independent ...
Amador Figures ...
~stanlslau Roca ...
Jaume VIlella . .. ... ...
Un incògnit... .. . .. . .. .
Josep Colet ..... .
J. A. B ......... .
Pere Sa vall •.. . ..
Josep Anguera ...
Em.lli Tost .. . .. .
Miquel Sabaté .. .
Benet Boronat ... .. .

1'0'50

2'-

1'24'15

l'-

21'15

1'-

s·-

3'2'-

1'0'50

1'25

MARTORELL
Grup ferrovians M. S. A.
<segona vegada)
Fc. Perpinyà ... .. .
Salvador Martorell...
Domènec Roche ... . ..
D. Tort .............. .
Eusebi Roche ... ... . ..
E. Rochc ............. ..
Enric Lópe7_.. . .. . ..
Josep Gras ............
Joan Olivè .......... ..
Ezeq\liel Gargalla ... .. .
Alfred Mitjans ....... ..
Oswlad Canales... ... .. .
As~ustf Eutiñan ........ .
Miquel Vallé .. . ... . ..
Rafael Valls ... ... ...
Un d·uuiforme, a. la memòria de Macià .. .
Miquel Altaòill .. .
Ramon Yous .......... ..
Josep Cost.ey .......... ..
Carles Formosa .. . .. . ... . ..
Un d'un.lforme a Ja memòria de l'Avi ...
Eugeru Querol... .. .
Ri!'fl.rd Pau... ... .. .
Pere Prats ....... ..
Pere Dalmau ... .. .
Rogell Sans... ... ... ... •..
Un d'uniforme a la memòria de Mflcià ........ .

1'25

1'-

:r3'2'10'2'-

1'-

5'1'1'-

2'1'-

1'1'-

6'3'0'50
2'-

5'32'-

5'0'50

Estrella.........

Pa.sr.uaJ Monfort

25'-

F. Biarnés .... ..

5'~

,Tost'p Garcia .. .

5'- Josep Duran . .. .. .

. ..
Antoni Folgué ... ... ... .. .
5'- Ulq1,1el Margalcï ... ... .. .
2'~·- Fca. Font. d~ Granol111~ ...
2.,
R!lmon Torné de Calaf
10'2'tse¡;ona vegada>... .,. ...
un grup de rabass..'l.lres de
._
Na\'arclés ............. ..
12
1'- Ricart l"ic:as ............. ..
l ' - El S l'U fill Pere .. . . .. .. .
l'
UI'a brodadora. d"Esc:¡uer:a
1 .- <segona ve¡:act:1.> ... ••• •..
o·50
Llut, Ftgueres ... ... ... . ..
,50 ~milla Pla, a la memò0
1.
na de- Mt~A'Ià ........... .
o·25 1Un d'Hnstafrancs ... ... ...
0'50
B . ............ ........ .
Ramon Bossa .. . .. . .. • .. .
Ut.a. admiradora d•Azai'la,
de Saba<leU .. . .. . . . .. .
Un J;!"nlp de dones d'Es5,_
querra. de La Segrera, re2._
taptació setmanal) ..... .
1'- P. P. I P .............. .
2._ Un pagès de Bnrcelona ...
2 ._ Pere .Azaiw.• <lc Sant Fe2'liu de Guil(ols ... .. . .. .
2'- Un nnl català <segona. setl'mana) ..................
l ' - P;oducte
venda. postals
2' _ . A1aClà. .. . .. . . .. .. . . ·. · ·.
r-I ELs 18 obrers (6, 7, 8 I 9
l'setinaua> .. . .. . .. . ... . ..
3'- Eis 18 obrers (producte
1'd'un sorteig}... ... ... ...
l ' - Un azafiists català ... . ..
2'- Is.ldre Ferrer (3,• ve¡;ada)
2'- carme Jover Aguilar .... ..
2'- Joan Sc.brés .............. .
2'- Maria. Miró ... ... .. . . .. ...
l ' - Salvadora
Massana.
de
Pastor ........... .
Carme Pastor .. . .. .
Familia Grau de St. Adrià
Ducs esquerr¡¡nes de l'Has·
l'pitalet .. . ... .. . .. . .. .
1'- Ramon Corominas, a la
1'memòria de Marià. .....
0'50 Una familia d'esquerra a
l ' - 1 la memòria de Macià. ...
0'25 Uns promes?S ... .. . ... . ..
0'50 Aurora Pages .. . ... ... . ..
Jaume Olivé .............. .
1'- Rosa PI Ohvé ... ... .. . .. .
0'50 Josep Ramon Castells <sel'gona ve~arta)... ... ... . ..
1'- Maria Ramon (2.• vegada)
1'- .Mercé Ramon C2.• vegad!\l
l ' - Gregòria Sa.ntalnès (segol'na vegada) ... .. . .. .
l ' - Pere Corominas ... .. .
1'- Josep Maimó ... ... .. .
1'- Fc. Ferran .......... ..
l ' - Andreu Torren ... ... .. .
1'- Una esquerrana... ... ...
1'- Vda. 1 fills a la memòria
1'de Pere Biosca Ravcn0'50
tós (2.• vegada)... . ..
O'liO Un català .. . .. . ..T ... • ..

Iv.

1'- 1

0'50 A. P. C .................. .
1'- Famflia Petit. .. .. . . .. . .. .. .
l ' - Bonaventura Duran Al'!lna

0'50 Uns talladors camisers
1'- Antoni Tondo ...
0'50 Agusti Abós. .• . .. ... . ..
0'25 Isabel Posses .. . ... ...
0'50 .Arnàlla Escoda .. . .. . .. .
0 '50 Assumpció Barrios... .. .
0'50 Antoni Ventura ... .. .
g:~ Antonl E·.roda .. . ...
1'-

2'1'1'0'25
1'1'1'-

SEGONA LLISTA·
Joon Sans ...... ...... .... ..
Victor Palau . .. .. . ... .. . . ..
Joan Barrarhina . . . .. . .. .
Climent Garcia .. . .. . ... .. •
Bartomeu Andreu .. . ...
El nen Jordi sans ...
El nen Lluls Sans .. . ... . ...

1'- Joan Palau <gestos) ...
2'GRUP DE XOFERS DEL
1'GARATGE AMERICA
1'1'- Ferran Rovira .. . . .. ... .. .
1'- Jaume Oarganté . .. ... .. .
:¡'- Eduard Ar¡enté ........... .
1'- Martfnez ...............
1'- J. Ll......................
2'- Ramon Xlmeno.. ; ... ... .. .
1'- B. B ......................
1'- Josep Castel ............ ~ ..
.. .
1'- Joan Sànchez ...
l ' - Albert Garcia . .. ... ... ...
1'- Alexandre Cortés .. . ... .. .
1'2'- Un lmlP de Perrovia.ris de
2'l'Estació de Papiol
1'- Pere Maslp ...............
1'- Ignasi Fol~n~erea .. • ... .. .
1'- Jaume Veciana. ......... •·•
1'- Pau.lln& Puy6 ... ..... .. • •••
Ramon Jull"... ;-¡; m m •••
0'150 Joan Presal ... •.. ... ... •••

3'1'50

5'2'1'1'1'1'0'30

1' -

1'-

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

1'-

ó'-

1'1'1'-

Marian Garcia .. . ... ... •••
Eloy Bertran .. . .. . .. . .. . .. .
Atagi ~gades ........... .
Joan Carulla ...............
Narcis Batllorl ... ... .. . .. ·
Un grup de republicans de
Tossa de Mar <segona.
vegada)
J. H .................. .
Salvi Boada ........... .
Francsec Riera ... ... .. .
J. s .................. .
Jaume Dorina ... .. . ...
H. H ................. ..
J. P ...................
Josep Casabó .. . .. . .. •
Jaume Lleonart ......
Fèlix. Bota .. . . .. .. . .. .
Joan Filbregas ........ .
Lluis GameU ............
Enric Soler ... .. . .. . .. ·
Lluis 'l'ranis .. . . .. .. . . .. . ..
Rafael Riera .. . .. . .. • . ..
Victòria Soler . .. .. . ... .. .
Joan Bancells Xiberta ..... .
Jaume B:mcells S!illés .. .
Joan Bancells Xl berta ..... .
:F'ell u cases . .. . .. .. . . ..
Claudi castanyer .. • .. .
Pere Baguer .. . .. • .. .
Jaume B:ls .......... ..

s. s .................. .
J. s ................. ..

Esteve Aulat ... ... . .. ... •·•
Alfons Arbusé .. . . .. .. . ...
Alfons Soler... .. .. . .. . ...
Xavier Calatayud ....... ..
.Jwll Oon:.n .. .
Josep Soms ........... .
Jaume Busquets ..... .
MarceJ.li Gotarra ... .. .
Josn Rocafort ... ... ...
un que entra en files
Pere Oor!an . . ... ... .. .

1'2'1'CARDEDEU
._ corresponsal . .. ... .. .
1
Pere Comes ........... .

Francesc Bes.'>CS .. . .. •
Domènec Soulé . .. .. . .. .
Joan Masuet ........ .
Andreu Ricoa .. • .. • •..
2·
- Josep Janer .. . ... ... . ..
·2,
VIcenç Puig... ... .. . ...

0 50

0'50
0'50
0'50

o·w
0'50

0'50

1'1'0 '60
0 '50

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

1'1'1'0'50

0'50
1'-

1'1'l'1' -

1'1'1' -

o·5o
0'25
0'50
o·5o

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

0'bO
5'2'1'1'1'1'1'2'-

g:~g ~iw:;· Foriü'nY" .::· ::: :::

0 '50

0'50
l'1'1'-

1'-

6'5'1'1'l'1'0'50

0'50
0'50

0'50
2'-

2'20
1'-

0'50
1'-

1'0'30
2'-

2'0'25
0'25

0'25
0'25
0'25
0'25

5'3'-

15'1'l'1'~0

2'-

9'1'5'5'25'-

,_
15
10'·3

Enric Cullell . .. ... .. .
Salvador Roses ....... ..
Rafael Farget .......... ..
Romà Obiols ... ... ... ...
Un català ... ... ... ... .. .
un repuhlicà .............. .
F,9.mon nac;anoves ........ .
Joan Sallés ............ · ..
Carme Morera ... ... . ..
Angellna Sallés ........... .
J rouuim Llobet .........
senyora de Llobet. .. .. .
Rafael pas('ual ... ... .. .
Anton Grífuls ... ... .. .
Antoni Rua ix. . .. ... .. .
Esteve Pous ... . .. ... . ..
Amadeu BuLxó ........ .
J osep xuclA ..........~ .
un Indn!ltrial ... ... .. .
Antònin Sallé~ ........... .
Mi!iUnts i slmpatltunts
de Joventut Republlca·
na d'Esauerrs Catala·
na do ,.,olleruss (avui
clau:.urada):
Jaume Donato . .. .. . . .. · ..
Tere<;a Haun .............. .
Florentina vonato (a la
mrmòria de Josep Colldeforns>
.
Bruniselda Ï)oMto..
memòria d'Tgna.sl Iglésies) ................... ..
Carme Franganillo ........ .
Antoni Fran~anillo . .. . ..
Francesc Tenias Descàrrega .................... .
carme Barrnhés de Tenias
Antonia Teni:1.S ...... · .....
Jooen M. Tenias (a la memòria de Francesc Lairet> ... ... ... ... ...
Mateu Capell Plró ...
Rosalia de Capell .. . ...
Francesc Codina ... .. .
Teresa Rey .. . ... ... •..
Josep Castells ........ .
Elena Vall Roca ... .. .
Ramon?. Bamau.~ Polou
JOSE'p Castell Vall .... ..
Joan Besora ... . .. .. .
Jaume Besam .........
Teresa Barcons ....... . .
Teresina Besora . .. .. .
Maria Besora ........ .
Joan Besora ca la memò-

ca· ia

F'i~~ ~so~ci~ ~·~em~

10',
r1a de Macià ... ... ...
0 50 Ram ou Farré . .. . .. .. .

Maria Giu de Ferrer ... ...

15'- Josep Bosch ... ... ... . ..

· - Africa de Bosch ....... ..
52
Joan Bosch (a la memòria de Francesc P1 1
241:3100
Margall) .. . .. . .. . .. . . ..
Rm~

Bosch <a. la memòria

1'd'aquell Avi) ............
6'1'- Africa Bosch ........... .

1'1'-

1'1'1'3'3'-

s·s·-

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

.
1 50
1'1· 3,_

,_
2 ,_
2
·31'1',_
1,_
1,_
2

Maria Llombart Capell
Francesc Clvit ............
Mercè 't'alavera de Civlt...
Remei Cívit <a la memòria dl' F. Maell\) ... ...
Ramon Civit •.. ... . .. . ..
Andreu Civlt .. . ... ... . ..
Manuel Bertran ... ... .. .. ..
Manuel Pujol ... ... ... .. .
Josefa Padnlles de Pujol ...
Anton.l Rovira ......
Josep Martínez... ... ...
Manue! Prns ... ... . ..
Salvador Poro.s ... . ..
Maria Pons ........ .
Dolors Not ......... . ..

,_ .tnc:Pn f!P<!'né... ... ... .. ....
2,_ Romà Regué ..........
..
10._ Pere Llombart Serret ..... .
1,_ Natàlia Amorós .......... ..
5 ' - pprc> TJ.omh~rt Amoró!' .. .
1
Casimir Llombart Amorós
15'(a la memòria de Macià)
5'5'- Francesc Cirera .. . ... ...
An~rela de Cirera .. . . ..
~:= Un catal!\ ñ'esquerra .. .
,_ Pere Solsona .. . .. . .. .
2,_ Dolors Miquel ... ... .. .
1
1'Ro~ ta f"olsona ... .. • .. .
Anton.l Rodts ... •..
Maria Ar¡relic . .. .. .
Pau Pineu .............. .
2'- Antònia Mitjana de P1neu
0'50 Antom Arbonés... .. . . .. . ..
1'- Teri'.'l!\ ,..,1, de Arbonés ...
1'- Magi Novell ... ... ... ..,
0'50 Pere Vilaburges... ... . ..
0'50 Josep Capell . .. ... . ..
0'50 Josep Capell Vlllamajor
Dolors Vilamajor .. . .. .
0'1!0 FeUp Castcllseguer... . ..
Elisa de Castellst'gUer...
Antoni Castellseguer ...
Joan castell~eguer... ...
1'- Teresa Castellseguer ...
1'- M.• Antònia Castellseguer
r- Francesc Pinyol .. . .. . .. .
1'- Ramon Rivera .. . ... ... .. .
r- Carme Segura de Rivern .. .
2'- Maria Sendrós Soler ...
1'- Antonl Simeon... . .. . ..
1'- Francesc Lard.lez ..... .
1'- CecUJa Famell ... . .. .. .
11'- Rosari Lardiez ... ... •..
!•- Ramona Lard.les ... •..
Josep Lardlez ... ... •..
LluJs Ballarln ........ .
Francesc Roca ... ... . ..
Robert Mauri ... ... . ..
Jaume Mato. 1 famflla .. .
1'- Josep Capdevila ... .. .
t'- Josep Garrof6 ... ... ... •..
0'110 Domènec Oarsavall ......
0'110 J'Uomen& «El Nostre» ......

l:
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A MAL TEMPS •••
ASPIRINA

o·25

1'-

I~ OTI CIAR I

L'Associació de Profess
dants d'Instituts de segon °:~ AJ~~o
ment. - Avui tindrà lloc al se~~t·
social d'aquesta entitat nalxe~~llllcUi
rer de Moles, 26, principal un' car.
unió general de professores' aju~ re.
d'Instituts de Segon Ensenya ants
per a continuar la tasca e ment
per l'Associació.
lllPre:sa
Preguem a. tots .l'assistència
són importants els acords que S'haca:
CURSETS
de prendre.
n
curset d'Educació I crianoa de la 1 , Important A~embiiHl del Pla d
1ntanc1a. - E! d1jous pas11,t, con- I any 1914, a G1rona, - Conro e
unuam ~! curset subre <<Educació I s'anuncià degudament, a l'Ate:e
criança dc la lnfàncil\ll, que ha or- SociD.l Democràtic de GlrOna es u
ganitzat la Societat Naturista de lebrà, el diumenge passat l'assece.
Barcelona, lilllers, 22, segon aegona. blea de mestres del pla Ío14 F~
vn donar-se la tercera conferència molt concorreguda. Els m~tr
que va anar a. càrrec del doctor J . conscients dels seus dC4res acud· es,
S.'\la Alegri, el qual va tractar so- a la crida de la. Comissió ~rgan¡~
bre el tema. cEl que tota mare ha dora. per tal de protestar d'uns
de sabt>r per a educar bé als seus sets espcc!nls que són la verg cur.
tills~t.
del ~glsterl 1 demanar la seva ~;¿a
El conterel!Ciant va fer notar els titució pl'r uns altrf!S general · ¡reus perills que per a ~a vida de limitació.
•
I sense
l'infant compol't!\ una . V!da Insana
E~ èe remarc~u (1 des d'a
dels pan'S que han d engendar el co!umt1es les facilitem) l'lnteQ~estts
nou ~sser.
.
t
d
•es 1
va donar e."ll:plicaclons detalladur en usi~me e 1es mestresses. L'e!e.
siml's cie la conducta a segu.lr per men~ tement no, StllS féu acte de
als futur pt:res, tant pel 9ue es re- ~rtsencla, sln~ que p:engué part ac.
lcrüx a hig1ene, com a. alunent.aCló, t1va en lr.s Vl\es I lntert'SSants diaprocurant qu~ sempre 1 en tot r.1o- cusslons que servlr~n per a redactar
ment l'estat. mental Olgui satis!acto- les conclusiO!lS següents:
rt 1 evitant tots els perills que rela Demnnar la derogació del
porta un estat de malbumor.
d.::crct del 4 dc gener dd ce:rrcn any
'lnmoh es dlrlt;\ a la dona en ¡..'1\r- que convoca cursets especials ¡ su~
ticular, i 1.1 donà consells plens d'ex- tltuir·l03 uer uns altres ge;erals
1
peuenCla, tant pel que ra a la sew. sense !Imitació.
vida. com pecquò procuri mant~mr·
2.a r'ormac16 d'un Comitè Pr().
~ tldcl als prm~_:ip!::; bàstmcs d una vinc1al, integrat pels companys Esveritable maternitat. . .
teve Rius. Francesca Planas 1 carRebutJà. oom a pem1c1osos I con· les Mort!.
traproduents totes. les «manles» t
s.a Unir-nos Rmb els Comitès d!
prejudicis que pat~,.e~ les pers_one~ lea altres comarQues, per tal de con.
en alxò que fa xclercn<:1a a 1 cdu tribwr amb el nustre esforç a 1
ca.c 16 de la Infància, prmc1palment Cftmpa~ya nacional
'
a
1\q:.! a Ellpanya estan molt- rètardats
·
·
m !.et el quE' es refereix 'a hlgH>ne
4.a 'l'ramctre un telegrama c~l·
t:lnt scclal com individual
lectiU 1 unes targes mdlvlduals a
· Lo. 'ségona part de la conferèn- l'~xcm. Sr. M~llstre d1nstrucct6
cia va ésser dmgida vers l'MSmnp· Publica ~er tal d l'Xpost\r-11 la. nostra
te de l'educació dels fills després cr1tica s1tuacló 1 els nostres legt.
d'haver-se efl'ctuat el part.
t1ms desigs.
va mantft!Star que els banys dia·
5.a Demanar als diputats que re.
ris l'alimenl.:tció consistent en l'a· presl'nten a les comarques girontnes
l!etament matermal, el voltar-lo qt e ¡¡'interessin pel nostre probled'un ambient agradós sena d'un~ ma.
gran infl1.1èncla tant ifstca com ps16.11. Enviar una circular a tots els
qu.lcs. per al '-futur caràcter de 1 in- caps de les minories parlamentàries
fant.
,
explicant-los el nostre cas i demaDesprés va ter esment de, molt nar-!os també el seu ajut.
que pot fer la mare en el desell·
Per últim, es llegiren les nombr().
volupnment del seu, nn. si durant ses aèlheslons del~ compar.ys que no
1
el temps que dura I embaràs. tam- varen poder asslrtir-hi, la qual cosa
bé abans I després, té en la ment demostrà eJ•cara m!s la unió I "<mA..
una idee. fl.ta de les quaUtats que
·
t
........--vol que adornin el caràcter del .seu rança de tots els ~s ~ que ens
Ull
trohcm en aquesta s1tuac1ó.
Recomani\ insi~tentment el fer una
Hom va pre¡tar ais ,Pocs m~stres
alimentació vegetariana, el més sen- que mancaren que s adherlssm _a
tilla i pura possible, el viure en els Rquest moviment I que ho fessm
medis més sanitosos possibles 1 que dintre la major urgència.
sempre es tim;uel!'ñn presents l'hiL'acte es clogué enmlg d'un gran
giene del caràcter, com és el bon entusiasme.
humor 1 l'alegria. noble 1 sincera.
Per a adhe!!lons cal dirigir-se a
Acabà la l't'va dissertació, respo- Esteve Riust ProgréiJ, 7, Girona.
nent a diverses p~ntes que 1.1 folna ·~uracló, - Avui, a dos quarts
ren fetes pels concurrents a l'acte. de cinc de la tarda, tindrà lloc l'acte
aclarlntrlos·bt tots els assumptes inaugural de les Escoles del Pat~
particulars que desitjaven Stl.ber. Fou nat Escolar Bor! I Fontest.à, al sau
molt aplaudit en finalitzar ls. SO?\'a estatge del carrer Marià Aguiló, n
interessant dissertació.
Poble Nou. Hi prendran part els
La propera conferència, quarta senyors Ale:mndre Gall, Manuel Fol·
d'aquest curset, se celebrarà el prò- guera 1 Dura.n 1 Albert Bartardas,
xinl dijou..c;. dl~> 28 del corrent rnes, per l'Associació Protectora de l'Enal d1t local i anirà a cè.rree del doc- senyança Catalana; eis senyors RI·
tor Jeroni Moragues, el qual par- card Vives i J. Riera. 1 Punti, pel
larà sobre t'I tema «L'infant edu- Patrooat. I el senyor Rafael Bort.
cnt per la. .N::. ura!P.Sa».
en representació de la familia Bori
Com les anteriors, aquesta conte- 1 Pont.està. Com a n de festa tindrà
r~ncla strà pública i comencs.rà a. lloc un recital de poesies. a. càrrec
dos quarts de nou de la vetlla.
de diversos alumnes de les Escoles
que s'inauguraran i una presentació de fUms culturals a càrrec de
l'equip sonor del Com.ltè de Cinema
CONFERENCIES
de la Oe:nernlitat de Catalunva. ce«EI Joc a l'espo;t». - Dimarts, a dit gentilment, done.da la finallta~
les vult del vespre, a l'Associació cultural de la testa. Es pr~ als
o Iddlitlltes Pràctics, el senyor Josep que vulguin as~isttr-hl retlrm les
l'el.lisa. donarà una conferèncla so- invitaclona a la secretaria del Pabre el tema; «F..! joc 1 l'esport». 1tronat.

0'25
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1

sca personnhtals 1 ha redactat l
tramès a la Ccmlssarl.a General
d'E.nsen~amrnt de Catah:nya un extens document, en el qual s'ht proposa una solucló molt viable, encaminada a què els estudiants lllures
no hagin de trnsllndar-se a altres
poblacions per n. examinar-se amb
els programes de les Universitats
que eacollirrn en començar el curs.

0'25

:no

~;:. ~~f; 1%~~~ge;:,elÏ

ENSENYAMENT

1:-

2'- Emili Estadella . .. ... ... . ..

Pere Felip ............ . ..
,_ LInis Pons .. . .. . .. . .. .
2
Francesc Cantú ........ .
Providència Pascual .. .
5'- Jaume Llombart Serrrt

D'Interès per als estudiants que
acaben els saus estudis aquest curs.
- Have11t e.-.;a~ 1\nomenaua per l'As:iOCiacló d'Alumnes de la ~.<'acuitat
de Dret una Comissió !omlada pt>l.s
senyors Joan Puig i Sdrra, Josep
Pujol 1 Berga 1 l''ellu Jolre 1 i\r~
qués per a tenir cura de la rormac10
da l'Orla d'enguany, es prega a tots
els que e.cal.>in els seus estudia aquest
curs 1 que vulguin figurar-hi s 'udrcC!n a quabcvol dels aHurtits membres
de la Corn~~>Sió per a rcb:o detalls I
proc.edir u la E>eva tru.:t,pció.
Una nota del Rectorat. - Ahir,
al mi~dia, al Rectornt lliuraren als
periodistes la següent nota:
cAtcnant a la lrregulanu•t de l'a.ssistencia a. classe que es ve obser·
vant per p1ut dels alumnes en toLS
aquells dies festius, segons el costum.
que hn.n estl\t suprlmlL.'I en el calendl\rl escc.lar. el Reclorat ha dlspusat que el proper dilluns, dia 25, sigui de vacança. a la Universitat i
als altres centres docents sotmesos
a la seva jurisdicció. aíxi com a.
totP.s les escol~s d 'enseny~unent primari.
Malgrat això, podran efectuar en
l'esmentat dta, tot;s aqu(!Sts actes de
caràcter cultural que haguessin e~
tat ja anteriorment P.nunclat~ en
tls centres d'ensenyament suJ)('nor
u secundari.ll
El &o.è aniverlllrl del descotmment
de la vacuna antlcolllrlca del doctor
Ferran. - ~devt>nint-se el d1a 30
del mes que som el 50.è aniversari
del deSCObriment de la \'UUna antt·
ool~rlca realitzat pel nostre glor1os
compatriota el doctor Jaume Ferran. es commemorarà dit t.anscendenlal esdeveniment amb una lllçó
c·xtraordiniu la a d1ta càtedra 1 es
desenvolup.<l.rà el tema. «El descobrl·
ment de la. vacunació ant.icol~rlcll».
L'acte tindrà. lloc a la Facultat de
Medicina, n. dos quarts d'onze del
mati.

AssoóliaGió Proteoiora d l I'Enson·
nynnça Catalana (nou cLOrs de ea·
talà) , - Dintre de breus dies comen·
~ un cur:> mitjà de català a drrec del senyor Jaume Aimà, i serà
0'75 continuacio de l'elemental que ac1'- tual~mt professa l'esmentat pro1'- fessor. Dies de classe: els dl.nulrts
5'- i dijous de cada setmana, de vuit a
2'- nou del vespre. Els preus de matri2'- c¡•la són: dot?e t>es&etes pels no
socis i sis pels socis.
Per a ínsc.ripcionl$ el lfl('C>i dfl l'Aslloclsrióf Protectora de l'En~enya Catalana, carrer dels Arcs, 1, princi2,_ pal. Telèfon 18.852.
1'Escota d'En~inyers Industrials de
Barcelo11a, - Es posa a. conelxeIT'
r!F1~ r~erc~l auc durant els
0'50 cllt-9 compresos entre 1'1 1 el 15 del
p1oper mes d'abril, de Ics 11 a les
13 hores, restar. oberta a la Secreo·50 tarin de lR dita Escola, la matricula
2'- d'ensenyança no oficial <Lliure).
2'Els drets d 'inscripció 1 altres requisits n~essaris ~er a veri!ica.r la
2'trtcula són els que s'expressen
1'- al 01 adre d'anuncis de l'esmentat
1'- Centre.
Ens:myament Lliure. - Durant el
promer nH·~· d'abril s'obre
~rtcu la
1'-¡mure a totes les Universitats de
2'50 l'Estat.
L'Associació d'Estudiants
2·50 Lliures aVIsa als seus associats 1 els
e~t\!t.llants l1"11res eu gcueral, que du~.- muL l'esment-at mes d'abril funclo.- nerà una oficina especial per a. fer
g.~ la matricula dels estudiants de Ba.t0,25 xillera..,t, d~ Dr~t. ~Iedi~lna, Fa.rmà9,60 eta, -lèn~.;:es l Filosofia 1 Lletres
,
que ho soH.Icitin.
2,50
Pel que es refereix al problema.
~.- d~ l'ensenyament 111ure a Barcelo,- na, .ha format una Comissió amb
1l'únic objecte de tn;.;:¡_Jlar aquest
as.~umpte, In qual ha visitat a. diver-

1'0'50

._ Miquel Gabarra ... ... . ..

UNIVERSITAl

2'1'1'2'1'-

,_ Magi Segura .............. .
1
Bernarda Escalé .. . .. . . ..

... ...
1'- Teresina Sem•ra
~ .. -

•

L'organisme turmentat i debilitat
per un refredat, catarro o la grip,
necessita una poderosa def".,~~ :
l'ASPIRINA. Convé tenir-la sempre
a casa

0'50

0'50

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

0'50

0'50
0'25
0'25
0'25
0'25
1'0'50
0'50 J. v't.ptlevlla r·errando... .. .
1'- Ramon Ferrer Oulsart ...

1'- Maria Mauri de Ferrer ...
1'- Jaume Ferrer ta. la mem~
0'25
ria de Macià) .. . . .. . ..
o·2s AnLònia. .Io'errer <a la me0'25
mòria de Mucià)... .. .
1'- Ll. B ...................

1'- Pca.ncesc Pinyol ... ••.
0'50 Antònia Ctvit ... ... ...
0'25 Emília Vilés ... ... ... .. .
0'25 Maria Codina ........ .
Josep Martí ............
0'25 Ramon Serret ... ... .. .
0'50 Ramon Solsona. . .. ... .. •
0'50 Josep !bars ........... .
0'50 Josep Ampurdanès... . ..
0'50 Bartomeu Ampurdanès
0'50 Romuald Pallàs .. . .. . .. .
0'50 Joan Vigatà ...... ....... ..
0'50 Antoni Motilla ... ... . .. . ..
0'50 Carme Montala. de Motllla
1'- Ramona Montma Montala
0'50 Josep Daniel ... ... .. ...... .
0'50 Ramir Bosch ·- ... ... .. .
0'50 Ramon Vigatà ... ... .. .
1'- Ramon Pons ............
1'- Ramon Bonjoch ... . .. •..
0'50 Manuel Cardona .. . . .. .. .
0'50 Encarnació Vilamajor Tll0'50
sies ........... .
l ' - Salvador Cardona .. . ... . ..
o·50 Josep Cardona ... ... ... .. .
0'25 Non.lto Gasset ... ... ... .. .
0'25 Ramon Ga~set Codina. .. .
0'25 Josefa Gasset Codina .. • .. •
0'25 Antoni Llombart Serret
1'- Maria Escalé ... ...
0'50 Baptista. Ra.bascall...
0'50 Angel Vidal... ... .. .
0'50 Josep Pons ...... ..... .
1' - Laura. Baró... ... .. .
0'50 Joan Slmeon Gerlc
0'50 Manuel Vergés... ... •••
0'50 Ramon Castellà .. • .. •
0'50 Maria Bonjom . .. ... ...
o·50 Teresina. Castellà ... •..
0'50 Jaume Sangrà . .. ... ... .. .
1'00 B. GUart ..................

Raznon Centelles ... ... •..
Josep Vallés ... ... .........
Maria Vallés . .. ... •••
Jacint Codina. Serre~ ...
1'- Salvador Mateu ... •..
0'50 Tomà.s Labella •.• ... •..
0'50
2'00
1'0'50

0':>0 Joan Pons Serret ... ... ...
1'- carme Serra José ... ... ...
0'50 Ramon Fontanet ... ... ...

Secundi Cirera ... ... .. •

0 '50 Mana Cirera .. • .. . ...
0 '50
1'50
0'50
0'75

0'50

0'25

1'-

1' 1'1'-

1'1'-

2'1'0'50
0'50
o·50

o·so

0'50

o·50
0'50

0'60
o·50

0 '50
0'50

0'50
0"25

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

6'0'50

0'50
0'50
0'50

0'50
1'-

1'-

Pere Solans ... •.• ... •..
Domènec Miquel .. .
Ramon Felip ... ...
J osep Miquel ... ...
Magdalena Trullàs...
Josep Texldó ... ... ...
M.aríU. Guàrdia . .. .. • ...
Paull Serra .. • ... •..
carme Jornet ... ...
Pere Miquel... ... ...
Isabel Huguet ... •••
Jaume Vilanova ...
Pau serra . .. ... •••
Ernest Morgó ... ...
Petra Oulllem ... ... ...
France.sc Codony ... ... ...
Mercè Bosch de Codony...
Joe.n Codony ... ... ... ..•
Miquel Codony <a la me.mòria de Francesc Lai
ret) ... ... ... ... ... ... ...
Josefa Codony (a la memòria de l'Avi) ... ...
Enrtc Escolà ... ... ...
Antònia. Bonjoch ... ...
Miquel Pola . .. ... ... •..
Felip Ribelles ... ... ...
Josep Felip Pagés ... ...
Angela Biosca .. • . ..
Pere Martorell ... ...
F'lavlà Torres ... ...
Neus Montserrat ...
Jaume Braqué ... ...
.rosep Braqué .. . ...
Prancesc Braqué ...
Ramon VIdal ... ...
Carme Mol gosa... ...
Marta Tolosa ... ...
Gabriel Llane:ot ... •.. ...
Jaume Llanes .. . . .. .. .
Josep Casancn·es ... . ..
Asc.ensló Gomls ... ...
Josep Casanoves Gra.ells ...
Deoçàcies Ro.qell Verdlé
CsP.gona vegada.)... ... ...

1'0'50
0'25
0'50
0'25 Lluill Texidó . .. ... .. . ...
0'25 Josefa Fe.rran de Texidó...

o·2s Dolors Texldó Ferran... ...

0'25
0'25

Suma I

a~ueix

0'25
0'25

La cria del cuc de seda

1'Amb el ü de donar impuls a Cs.0'50 talw1ya a la erta del cuc de ¡;eda,
O uO Divulgació Serlcicola (carrer
1'- naventura Muñoz, núm. 5, (au"•-

de,!!>;;

r:

0'50 Pallars), post\ a coneixement de
0'50 els interessats amb aquesta ln dl.
0'50 tria casolana, que, peis grans ren •
O'liO ments que porta pot arr1bar a ésSer
0'50 una de les bases de l'economia~~
0'50 talana, que fins el d.la 30 de rac an
0'50 do deu a una i de tres a ctne, J:)Odr
0'50 proveir-se de llavor de cut'.'i de seda
0'25 i de plantons de morera.
O'Ui
En el moment actual de llul:
0'25 econòmica, no podem roman~ ó0'50 d.ltents davant de l'exemple que dol
1'- na. al món. les potències
poS·
1'- permetre per niés temps que eR edill
1'- s.lbllitata de la nostra. terra qu !a
1'- inexplotades, I és per a.Lxò ~ esn~
1'- necessari que produYm la
!ents
tural, ja que tenim tots els e16.....
que són precisos.
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0'25
0'50
0'50
0'60
0'60
0'25
o·25

2'0'25

0'25
0'25

...... SS,101'75

INAUGURAREM AVIAT ELl
NOSTRES MAGATZEMS

fi~

ou~

··~I

p

la humanitat

DIUMENGE, t• DE MARÇ DEL 11S5

~

•

TEMES SOCIALS

EL TREBALL •

Biblioteca per als
obrers en atur forçós

Temes socials

LA CONVERSA
Revisió del valor de la Pro· STALIN
~ WELLS
Temes socials
pietat Urbana per a rebaixar El que diu Ramon J. Sender
el preu dels lloguers
LA UNITAT INTERNACIONAL
DELS TREBALLADORS

Sota l'estat
de guerra
*

PUIG•
DETENCIONS A
CER DA
A Puigcerdà han estat detinguts
Al!ons Carrlllo 1 López 1 Benign$
Diaz 1 Gonzàlez, acusats d'haver
pres part en els successos ocorregutS
a. Astúries durant el mes d'octubre
passat.
Probablement seran traslladats a
Barcelona.

La publicació de la conversa Stalln-Wells ha despertat molta curiositat 1 torça Interès entre els homes, de totes les tendències obreres,
NOVES APORTACIONS
s'interessen per les qüestions so·
La. propietat urbana està a bas- Casa Bloc per a obrers que cow¡trui que
clals. Nosaltres, amatents a tot el
Alexandre Deuloféu ena ha tra·
tament detew¡ada. per estaments la Generalitat de Oe.talunya.
que pugui interessar als treballadors
rnès un volum del qual éa autor,
oficials tals com la Cambra de la
Aquest~· senyors són propietari.S de
casa. nostra, recollirem la contitulat: «Catalunya I l'Europa fu·
Propietat Urbana, declarada entitat cases mancades de les més elemen· de
versa sostinguda a. Moscou ente Stade
dictadura
la.
de
temps
en
oficial
cobren
1
tals regles de la h1g1ene
lin 1 Wells -veg1's LA HUMANI·
,<'! ANIFESTACI ONS DE
tu~~\' Liceu Dalmau:
que obllga. a tots lloguers exorbitants.
TAT dels dics 24 i 26 de febrerA França la unitat del proletarta.~ anys no pot ésser el fracàs que ens Prlmo de Rivera., tpropietaris
L'AUDITOR
Quinze exemplars per a estudiar
urbans
grans
i
petits
els
Berferen
h1
que
manies
i els comentaris
han pintat els escriptors d'extrema a cotitzar 1, és clar, a associar-se,
Ahir, al migdia., en rebre els ínforIdiomes, escriure documents, caHigra· és un fet. Aquesta unitat
Al II Congrés d'Esquerra Repu- nard Shaw, J. M. Keynes i el prod'una manera potent en el sl dreta.»
na mecanografia, estenografia, càl· festa
celebrat el juny del 1933, pi Wells -LA HUMANITAT dels madors, l'auditor de le. Divisió els
bllca.na,
eXactament
penyorats
són
a.ltramf:nt
&OCiallsta
1
comunista
part1ts
dels
Ens plau veure un home de dreta
cuÍ, tenedurla, banca I borsa 1 esque imposa la pe-~ uns mllltants del partit presentaren dies 15, 16 I 17 de març-. Avui, manifestà que havia a.probat la sen·
d'una banda, 1, per l'altra, les or¡a- com és el senyor Tallada raonar ai· igual que 111 elentitat
tadfstlca.
veritablement una ponència., que fou aprovada, eu no voler privar els nostres lec- tènc.la. recaiguda en Consell de guerfos una
nyora
esque
sembla
sindicals
nitze.clons
arripodrlem
manen!.
D'aquesta
xi.
o •un leotor, ala volums:
amb relació a la. propietat urbana. tors del comentari del vigorós es- ra celebrat darrerament contra. Rl·
oficial, una autoritat.
moviment
el
fusionar
de
punt
a
tan
negar
a.
val
s'hi
No
acord.
un
a
bar
Martlnez.
Leopold
do
«El plante»,
Aquests senyors propietaris s'es- Per considerar-la d'interès la reJm' criptor R. J. Sander, publiquem in- card Altabas, 1 que sobreseïa. lr.s caula realitat. I Rússia, amb els seus garrlren
«ldiHI&>>, d' ApeHes Mestres.
250 l 297, per ésser
davant la construcció de la duïm a. continuació:
tegra l'opinió de l'autor de <<Imà.nJ): ses número 285,
SoViets, és una rea.lltat amb reperdesconeguts els autors dels fets que
1 pom de cançons», d'Apelles MeacEn l'entrevista Wells-Sta.lln, ce- motivaren la seva Instrucció.
món.
del
paisos
els
tots
a
cru¡sions
tres«La sublevación de Jaca)l, de Gra·
lebrada ta poc temps a Moscou, el
Els probleme& ooJ. estudiar-los ausgran novellista Wells exposa un punt
pesant-los; mai negant-los. Nege.r
UILIGENCI[!S DE PLEN A•
00 Marsà.
de mira que voldria ésser conciliaun fet advers és idiota.
«Un alio de consplraclonesll, de
RI ENLLESTIDES
lntel:l.1gènla
I
tècnica
la
entre
dor
Per això ens plau constatar la deS POU I J. R. Magrlf\à.
El comandant jutge senyor nrlc
el
i
nord-americanes
1
angleses
cia.
claTació del diputat de Lliga Cata.·,,poema de Cllnlca», de R. Suri·
capitalisme d'Estat. Es a. dir -per Blblano ha enllestit les diligències
lana.
nayc senties.
a traduir-ho als seus veritables l de plenari en la causa instruïda amb
¿Creieu que és lntelllgent comba·
uAnuarl de Catalunya 1917».
expressius termes-, entre el motiu dels fets d'octubre coutra els
més
juny
de
16
data
República,
la.
de
Govern
del
Decret
el
amb
cD'acord
tre la construcció de la cCasa-bloCll,
eLa nostra gent. Angel S&mblan·
en la seva. fase més al- senyors Pere Sala i Menéndez, Bacapitalisme
per exemple, com ho féu el «Diarlo del 1932, la taxació dels lloguers actuals ha de ter-se tenint en compte ta 1 el comunisme. Wells, que ho dta. i Guarner, els quals es troben
oatJ>, de Llufs Capdevila.
del Comercio» en un article pubil· per a fixar els nous preus, la contribució, despeses 1 intFês del capital, sap gairebé tot, ignorava el que sa- en rebeHia..
Esperem noves aportacions a la
nostra Redacció, Ronda Universitat,
cat el dia 8 de febrer, només perPRESENTACIO
Plantejava. en la
ben a Rússia.
què creu que és contrària als inte- atenint-se a l'època de la construcció
nllm. 25.
Ahir es presentà al Jutge senyor
seva hlstònca. entreviSta questíons
Creiem nosaltres que el Govern no ba de fer res més que posar a. la que considerava noves, feia proposi· Bibiano l'ex-agent de policia. del ron·
ressos de la propietat urbana?
«En nuestro pe.is toda.via. no se pràctica. l'esmentat Decret, i com a dada demostrativa de la proporció en cions amb el posat de l'lnventor di especial de Miquel Badia, senyor
Del món del treball
ha hecho ningún ensayo en serio què pot ésser feta aquesta rebaixa, ve determinada per les xifres que es que Insinua els seus secrets més Joan Sanxo, el qual no pogué fer-ho
de esta nueva forma de ataque a. la
preats. l Wells, que s'ha acostat a immediatament d'ésser alliberat per
les velles cultures desaparegudes, hnv :: ro:nts detingut governatlll uns
propiedad, pero ya. hubo alguna in- deta.llen a. continuació:
que ha tractat de penetrar a la sel· dies.
tentona en este sentfdt, en Barceva del futur, ignorava. l'entranya
ELS FETS DE MANRESA
1932
en
Urbana,
Cost i rendiment de la Propietat
i l'essència de la nova cultura soAhir es presentà espontàniament
seseus
els
tots
qual
la.
en
viètica,
CLASSE OBRERA
al jutge que instrueix el sumari pels
erets de gran inventor, les seves
365 340 te
9,2
11!3.128 estatges a 50m2; 7-656.420 m2 a 127 ptes. el m2
El dia 4 de març la. República turP s. proposicions 1 les seves insinuacions fets de Manresa, que és el tinenb
' · ·
ca va. celebrar el desè e.niversar! de
conciliadores ja fa. temps que han coronel senyor MartillEw Peñalver,
CLASSE MITJANA
1a seva proclamació. A aquest a.nl·
746.500.950 ptes. estat analitzats, estudiats 1 resolts. el vei de Sampedor Joan Ruiz i Ca·
63.803 estatges a 90 m2; 5.742.315 m2 a 130 ptes. el m2
La. falsa posició d'un home com sandàlia, el qual estava reclamat
Tersari s'e.dheri RÚSSia trameteut
CLASSE RICA
Wells en una qüestió tan elemental per l'esmentat jutg~o com a suposat
un miSSatge a Islnet Inonu, preslcomplicat en els !ets ocorreguts el
803.924.100 ptes. és la cosa més especial del cas.
38.282 estatges a 150 m2; 5.742.315 m2 a 140 ptes. el m2
dent del Consell de ministres de la
LLEO BLUM
República turca, 1 un altre a TeoA Wells li passa el mateix que a passat octubre a. Manresa,
TAL COM ES PACTA EL LLOGUER ACTUALMENT, LA PROPIETAT
La declaració durà més de dues
flk Rustu Aras, ministre d'Afers sindical representat per la C. G. T.
molts grans escriptors del seu temps.
ES VALORA EN 2.522.790.30 pessetes.
El bosc que plantà en la. seva jo- hores i en acabar aquesta fou trasEstrangers de la jove República.
- F. S. I . - 1 C. G. T . U. -LS. R.-.
ventut ha crescut, s'ha. espesseït 1 lladat a la presó a. disposició del
AquestB dos homes tenen per a Són aquestes les dues torces més poli priva de veure al seu voltant. senyor Peñalver.
\a u. R. S. S. una importància. ex- deroses del moviment sindical franestatges
dels
anual
Rendiment
EE curiós -el mlllor de l'entrevis-cès. Les altres, alguns slndioots auLA CAUSA PELS FETS DE
CLASSE OBRERA
ta- que Wells no s'hagi assa.bentàlems, estan disposades a. factlltar
BADALONA
119.440.152 ptes. tat d'allò que hores d'ara la gent
la unió lngresant en el s1 de la cen153.128 estatges a 780 pessetes l'any ... ... ... ... ._
culta de menys de trenta anys ja.
Se'ns assegura que en la causa que
tral sindical que és creX després de
CLASSE MITJANA
sap a. tots els països. I que amb s'instrueix pels fets ocorreguts e!
l'acord.
95.705.250 ptes. aquest mo assabentar-se» digui a. passat més d'octubre a Badalona,
63.803 estatges a UOO pessetes l'any ........ .
Resta la C. G. T. S. R. (ConfedeStalin: «Em sembla que en comp- ha estat sobreseguda la part corresCLASSE RICA
ració General del Treball Sindicates d'accentuar l'antagonisme que
al processat Joan Manen 1
lista Revolucionari!, adherida a. la
38.282 estatges a 2.700 pessetes l'any ........•
103.316.400 ptes. actualment exiSteix entre l'oligar- ponent
Penas. També se'ns diu que el jutge
A. L T., que agrupa, a tot França,
hausoclallsme,
quia financera 1 el
Instructor esmentat ha decretat la
uns tres o quatre mil treballadors.
318.506.802 ptes. riem d 'esforçar-nos, contràriament, llibertat provisione I. sota fiança, del
TOTAL RENDIMENT DE LA PROPIETAT URBANA
Aquest nombre reduït de sindicalis-a establir, dins de l'ambient ac- processat Pere Canó 1 Barceló.
tes de la A. I. T. serà absorbit per
tual, un Idioma comú per a totes
la fusió de les dues centrals més im·
les forces constructives,.. I Wells oLA LLIBERTAT DEL SE•
Estatges fets del 1910 al 1930
portants.
fereix l'exemple de l'ceoonomia diNYOR FRANCESC VIADIU
CLASSE OBRERA
La reunió del Ple Nacional Conrigida», que tracta de limitar els
Sl bé el jutge senyor Biblano va.
federal celebrada. els dies 18 1 19
L O. FROSSARD
298.780.200 ptes. guanya dels grans Trusts i monopo47.072 estatges a 50 m2; 2.352.600 m2 a 127 ptes. el m2
d'aquest mes, que ressenyàvem ¡¡.hir,
lis als Estats Units. Les respostes decretar la. llibertat prov 1stuual del
CLASSE MITJANA
ha. d'exercir una segura l profunda lona., con la pretendida con.:.-trucclón
de Stalin, correctes i exactes, no senyor Francesc Vta.dlu, diputat al
19.605 estatges a 90 m2; 1.764.450 m2 a 130 ptes. el m2
influència entre ris trE''nlladors fran- de la «Caserbloc.»
229.378.500 ptes. són una «lliçó socialista», sinó al- Parlament català, aquest no fou pocesos.
guna. cosa. més important: una. re- sat en llibertat fins ahir, dissabte,
La construcció de cases per a oCLASSE RICA
La C. G. T., amb mires a. la uni· brers és considerat com un atac di· 11.363 estatges a 150 m2; 1.764.450 m2 a. 140 ptes. el m2
247.023.000 ptes. acció incontestable del bon sentit. a. la tarda. Esperaven el senyor Via•
dels
creac1ó
la
rebutja.
sindical,
tat
Wells representa la fantasia liberal diu a la sortida de l'ttUruguay» bon
recte a. la propietat pri.,. ' pels seSindicats Unies.
d'un home culte que ha arribat a nombre d'amics 1 correligionaris que
Els homes representatius del PlO· nyors del «Diarlo del Comercio». Ai- VALOR DELS ESTATGES FETS DEL 1910 AL 1930
775-181.700 ptes. creure en un cert poder màgic de el reberen amb mostres d'entusias·
letariat francès se.luden les decl$ions xò és quelcom inconcebible, ensems
la tècnica Industrial I de la tècni- me.
CAUSA SOBRESEGUDA
ca financera., capaces de viure per
del Ple confederal com un auguri que mostra e. bastament com era
elles mateixes independentment dels
de ferma unitat proletària.
Ha estat sobreseguda. la. causa. que
impossible que la monarquia abans
O
191
al
887
1
del
fets
Estatges
interessos politics gue les animen. instrula el tinent coronel senyor
Els dos partits de classe ja llui- 1 ara !e:¡ dretes realitzin una poliCLASSl<: OBRERA
Stalin, home d'aCCió, d'experiència Martinez Pefialver per homicidi de
ten Wlits des de fa temps. Ara es tlca social humana, d'acord amb els
m2
ptes.
63'50
a.
m2
1.410.150
m2;
50
a
estatges
28.203
89.544.525 ptes. i de responsabilitat, fixa les vague- Ramon Bassagafia 1 Nurt.. de Tordetracta de fusionar-los en un Partit principis essencials de la convivènde l'escriptor anglès 1 les pre- ra. Sembla que aquest fou trobat
tats
Unte Revolucionari, per a. oposar-se cia.
IBMET INONU
CLASSE MITJANA
President del Consell de Ministres al felx1sme i a la. guerra.
68.743.350 ptes. senta en ordre dla.lèctic per tal mort després d'un tiroteig que, en
estatges a 90 m2; 1.057.590 m2 a 65 ptes. el m2
11.751
que el mateix Wells vegi la seva companyia d'altres, sostingué amb
de la Repllbllca turca
En una de les reunions del P le
, CLASSE RICA
inconsistència o la seva impossibi- la guàrdia. civiL
Nacional de la. C.G.T., Jouhaux do74.035.500 ptes. litat. Però Wells no les veu. I setre.ordinària. ca~· Ismet Inonu féu nà lectura. d'una carta de la C.G.T.U.
7.051 estatges 1\ 150 m2; 1.057.650 m2 a 70 ptes. el m2
gueiX en el seu tema.
-possible el Tractat de no agressió adreçada al Ple reclamant la untó
LA CAUSA PELS FETS DE
Entre els comentaris a aquesta
entre ambdós països el 17 de desem- sobre determinats punts.
TELEGRAFS
sigmolt
de
1910
dos
AL
ha
1880
n'hi
DEL
FETS
entrevista
ptes.
ESTATGES
232.323.375
DELS
VALOR
bre del 1925.
Jouha.ux digué que no estava. d'a·
El jut¡ze ttnent corc.nel senyor Ma.rnificatius. El de Bernard Shaw, el
El 1926 Teofik Rustu Aras va ce- cord amb el text de la carta, car
tinez Pefialver ha declarat conclús
es«haver
no
de
Wells
acusa
qual
lebrar una. extensa conferència a. entenia que la unió no havia de
coltat», de no saber escoltar, de el perlode de plenari en la causa
Estatges fets del 1855 al 1887
Odessa amb el comissari del Poble realitzar-se sobre alguns punts I per I
que ho sap tot 1, natural- que instrueix pels fets de Telègrafs.
creure
OBRERA
CLASSE
per als Afers Exteriors.
delegac-ió, sinó que era indisp· .;:;ab'e
sap millor que ningú el Els processats en aquesta cam;a són
que
ment,
ptes.
.914_664,50
ba.se
una
El de&embre del 1929, durant l'es- realitzar la unitat sobre
138
1!8.083 estatges a 50 m2; 2.904.150 m2 a. 47.63 ptes. ma
qua ningú sap, 1 el de Keynes, el dotze, o Rigui: Camil Roca de Olon·
perills
Els
directa..
1
internacional
coKarakhan,
L.
de
tada. a Ankara
famós economista, el qual està. d'a- dcr, 'Jom,\nec Slllero i Gómeí.. Fran.
CLASSE MITJANA
mlssa.rt del Poble adjunt e.ls Afers són massa greus per a. discutir la
106.181.887'00 ptes. cord amb el novellista i diu que cesc de Francisco í ~·crlq, Elles Mo24.201 estatges a 90 m2; 2.187.090 m2 a 48'75 ptes. m2
Exteriors, Teofik Rustu Ara.s signà unió sobre aquestes o aquelles baaquest se les va heure, en l'entre- ra. i Lanau, Ddefons Ruiz, Manuel
IUl articulat que completava. el Trac· ses. El feixisme, en avançar, no
CLASSE RICA
vista, no amb un home, sinó amb Leandre I Soler, Pau Arlas i Domètat de Paris.
s'està. de raons 1 a.lxafa totes les ·
114.352.875'00 ptes. un gramòfon. O sigui, que acusa nec, Francesc Parrondo i Mnrtfnez,
14.521 estatges a. 150 m2; 2.178.150 m2 a 52'50 ptes. m2
L'octubre del 1930 Teoflk Rustu organitzacions sindicals en els paï- ~
Stalin de la mateixa cosa : de no Manuel Solana 1 Fando, Francesc
Aras visità Moscou. El març del 1931 &OS on triomfa. Exemples doloro30s I
escoltar. St creiem cadascun dels Càndid de Franclsco, ',{!quel Vaca
VALOR DELS ESTATGES FETS DEL 1855 AL 1887
359.449.427'50 ptes. dos iHustres comentaristes, nl Wells i Salvo 1 Josep Guillen 1 Beneito.
llgnà un nou acord turco-sovièttc no en manquen: Alemanya, Austria, I
Itàlia. Hongria, Espanya, Argentina.
SObre una convenció naval.
ni Stalin no volgueren sentir els Aquesta ca.uAA porta el número 141.
••
L'octubre del mateix any, durant
arguments en contra. Això no és
cert, perquè hom veu com Stalin
ESt tgeS f etS deI 1830 I 1855
l'estada de Litvinoff, comissari del
A Anglaterra. triomfe. arreu el soen diversos tons -amb
contesta
CLASSE OBRERA
Poble d'Afers Exteriors, a Ankare. cialisme. Totes les eleccions parcials
arguments diferents- una. mateixa
te
Teofik Rustu Aras signà una pròr~ que es van celebrant després de les
006
P s. tesi sostinguda reiteradament, obs46.920.
26.271 estatges a 50 m2; 1.313.550 m2 a 35'72 ptes. m2
roga de la convenció naval del 1929. eleccions municipals del mes de notina.dament, per Wells. I perquè al
CLASSE MITJANA
El 1932 Ismet lnonu visità la vembre darrer, donen el triomf als
34.814.718 ptes. I llarg de l'entrevista n1 un sol cop
10.946 estatges a 90 m2; 985'140 m2; a. 36'56 ptes. m2
U. R. S. S. presidint una delegació treballistes. Aquests es preparen a
Stalin no usa. ni un mot ni una
sovernamental en la qual figurava ocupar el poder per tal de reorgafrase del lèxic usual en la vida poCLASSE RICA
nttzar l'economia britànica sota utambé Teoflk Rustu Aras.
lltica dels Soviets. El resultat d'a·
ptes.
38.787.324
m2
ptes.
6.568 estatges a 150 m2; 985.200 m2 a 39'37
MAC DONALD
El 1933 Tcofik Rustu Aras signà na direcció socialista. Volen coHecquesta entrevista és favorable en tot
&m.b Lltvinoff, a Londre~. la con- tivltzar la. propietat i sl la Cambra
120 522 048 ptes a Stalin, tot deixant de banda les
Esquerra Republicana de Catal u- VALOR DELS ESTATGES FETS DEL 1830 AL 1855
dels Lords és un destorb -digué. conSideracions politiques. Es pura
. .
Per acord :.el Consell d'Admmis·
anuHar-la. Estan disposats, els so- nya inicià una politlce. nova al nostractó d'aquesta 8-lcletat I en com•
1 simple dialèctica.
cialistes anglesos, a jutjar per les tre pafs; tan nova, que per descoUn dels errors de Wells consisteix pliment de l'article 21 dels Estatuts,
Resum de la Propietat revisada
declaracions dels seus capdavanters, neguda 1 inesperada per la nostra
en el càlcul de les forces socials es c-·!Voca als senyors accionistes a
a. no fracassar, com fracassà el ml- g~nt de dreta, fou combatuda. sense
775.181.700 ptes. d'avui i de prendre com a fins la Junta General Ordinària anual,
nisteri Mac Donald dels 1929-1931. raonaments 1 fent demagògia a la VALOR DELS ESTATGES FETS DEL 1919 AL 1930
el que no :;én altra cosa que mit- qoo tindrà lloo al domicili social,
232.323.375 J>
» 1887 » 1910
l)
»
»
»
«L'Action Françalse», en veure a- inversa. ¿No veuen que aquesta acjans. Al ca¡> 1 a. la fi el maquinis-- Ronda Unlve7sltat, 25, el dilluns,
359.449.427 D
» 1855 » 1887
»
»
»
»
questa embranzida del socialisme a tuació negativa afavoreix els més
me no és smó un grau en el pro- dia ts del corrent mes, a Ics quatre
Anglaterra . s'alarma· Constata la ferms adversaris de les dretes?
de perfecció dels utensills de de la tArda.
cés
1
120.522.048
1855
»
1830
»
a
•
•
•
Potser l'article del senyor Tallagosadia -quant a les declaracions
Per a assistir a la Junta {;Orà nel'home de Oromagnon. Ahir pertadels llders treballlstes- dels proce- da marca una nova. posició. Potser
la possessió de deu Acciona,
1.487-476.550 ptes. ~~n ec~~~~~: ~O:,· :v¡:;. ~ll~:~ cessària
dlments a. emguiprar a.podAnglatelsrra t an han estudiat la situació anglesa 1
i els Acc•on1st·15 podran, d'acord amb
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no considerem del tct perdut el VALOR DE LA PROPIETAT REVISADA •••••• _ listes.
e seu confiar la representació de les seves
1.487.476.550 ptes. e tura pos¡. va segue
Recorda «L'Action Française» que temps.
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joria a
bon desig, el seny, la. inclinació al SOCIETAT GENERAL D'AlGUES
89.248.593 » I bé, la tendència al nou -la «neveINTERES DE LA PROPIETAT REVISADA ... •••
pregunta, l'òrgan dels «camelots».
DE BARCELONA
femenina-, n1 el bon gust,
dosttat»
què passarà a Anglaterra.
d
El cupó núm. 40 de les Obligà:
• • •
e
228.258.208 ptcs. sinó el poder politic. En el fons
DIFERENCIA FAVOR DE LA BAIXA DE LLOGUERS
d Lo
1 .......h st dl
Se
la qüestió bategaven dues tendèn- cions 6 per 100, sèrie D, vencedor
Al nostre Pais' un home COnserou o», e
gons e ..... e
... = = = = = ="'""'" eles, que no arribaren a plantejar- el primer d'abril pròxim, es pagarà
va.dor com és el senyor Josep Maria ~res, les Arts Gràfiques ?an a.dqui·
(MANCA AFEGIR A LA XI.FH.A DE 89.248.593 PTES. EL VALOR se, potser perquè en elles hi ha un a partir de l'esmentada. data, deTallada., en un recent article pu- nt, després de la Revolució del HH7,
perfil pol1tlc massa concret. Wells duïts els impostos legals, a la Socl&blicat en el «Butllet1 de la Cambra w1a empenta veritablement notable DELS TERRENYS, PLUS VALUA I CONTRIBUCIO.)
preguntava tot afirmant: «¿Es pot tat Anònima Arnús-Ga.rl, Passeig de
Mercantil», 1 en comentar la situa- a la U.R.S.S.
arribar al poder politic per les bo- Gràcia, 9.
S'ha de tenir en compte que H.u:;.
ció internacional del proletariat,
Barcelona, 23 de març del 1935,
Feta la. revisió de la propietat 1 dels arrendaments urbans atenint- nes?» Per a Wells, Roosevelt és un
confirma que els elements socialis- sia sempre ha th1gut una prelldectes han obtingut, darrerament, 26 cló per le3 Arts Gràfiques. Els .;ra- se al període de la construcció, contribució t millora dels terrenys el exemple esperançador. Per .a. Sta· AGRUPACIO MUTUA DEL CO•
lin, Roosevelt és tma confumac1ó
'
mll10I13 de sufragis a. Europa 1 que vats sobre le. fusta 1 coure ja existi;m
TEOFIK RUBTU ARAS
MERC I DE LA INDUSTRIA
ha.n portat als parlaments europeus d\!:> de gairebé tres segles enrera. sobrant que en re~ulti després de cobrats els Interessos normals ba de d'alguna cooa prevista. L'altre error,
ministre d'Afers Estrangera
En compliment de l'article 67 del
nombrosos diputats socia.llstes, sen- Qu.ut als car.~lls m 41 la Rúsla. tsa.- repartir-se en forma gradual, ultra els llogaters, obrers I dc la classe mit· el del càlcul, consisteix, en ~ells, a
~enció sobre la definició de l'agres- se comptar els comunistes.
rtsta no en téu ús d'una. manera jana fins un tipus de renda anual que es pot deixar per a determinat at.rlbutr a les class~s mitges mtel:l.ec- Reglament, es convoca tots els seIOr.
tuals independència respecte dels nyors associats a. la Junta General
'
De tota manera, el senyor Talla- tan slstemàU~:a com en fan els Sosocials Ordinària que tindrà. lloc el dia 31
&o El. 1934 signà el protocol turco- da. amb més serenitat que els cca- vtets. No solament s'imprimeixen en el moment de la seva aplicació. A tal efecte, serà feta una escala de Governs 1 dc les dues classes
Aquesta indepen~èn~ia, de l'actual mes, a. dos quarts de nou
obvieUc sobre les condicions per a melots» de «L'Act1on Françalse», grans cartells per a. trametre'Ls a tot lloguers de la classe obrera 1 classe mitjana, pagant els llogurs en extremes.
tl:nlr un crèdit dc vult milions de constata la. potencia.lltat del prole- el territori de la U.R.S.S., sinó que relació a la seva renda tot procurant sempre que el propietari en cobri que ~ls pot donar-se en I indivi- del mati, al Teatre Vtct.òria, Francesc
dèla
rs.
dual 1 en un terreny moral, no té Lalret, 65 I 67. Barcelona, 22 de
. só
i 1 d
hi tè
,
tariat, malgrat les dissidències in- hom reparteix «cromos» als infants
es espeses, n de lliure cap força politica. S'ha vist en la IIl.llrÇ del 1935. - El Secretari Geesmerçat
detra. bé: les activ1tat:. del preslden& ternaClonals, 1 admet la. possibilitat amb episodis de lo. guerra clvll 1 al- els interessos del capital que
Elrte Consell 1 del ministre d 'Afers de la Instauració d'un règim socla- tr~s dibuixos comparatius del règim contractació per part del!! propietaris els estatges destinats a la classe història dels darrers cinquanta anys. neral, Joan B. Soler i Bru.
I en l'individual, ac1 hi ha el mael rlors turcs. no restaven llm!ta- lista. en alguns païso3. Afegeix tot tsarista amb l'actual sistema comu- alta.
AGRUPACIO MUTUA DEL CO•
t es a la conclusió de convenis 1 seguit:
Ha de crear-se un organisme mixt d'a.dmlnlstracló l control de la ~~tes~~~~à ~~~~~a~ ~~r~::sq~~
r : • <1-.
MERÇ I DE LA INDUSTRIA
tanmateix, davant la. pedra de toc
l;yats. Aquest> dos homes d'Estat
En els cartel!s t::,tan representades
d és que l'error de molts és el
En üs de les facultats de l'artiimmeconverteix
es
u.RS.S.
la
a República turca. sempre s'han creure que el comunisme és una co- totes les activitats 1e la U. R. S. S: propietat urbana.
de
.
cle 97 del Reglament, convoca. a
El Consell de l'esmentat orgamsme estarà compost de representants diatament en la bandera dels con- tots els ~enyors a.ssocmts a la Jun~~eocupat i han volgut estudiar de sa possible donada la p.:,icologia 1 la. l'agricultura, la industn:t. l'emenya
~P la tasre. que r ea.htza. el prole- moral dels homes d'avui en dia. ment, la higiene, l'habitacle, t:tc.
de la Cambra de la Propietat, dc la Cambra de Llogaters i presidit per ~;ervadors. Vulgui-Ilo 0 no, davant ta General Extraordinaris. que tindrà
el fet soviètic, totes les seves argu- lloc el dia 31 de l'actual mes, im!'l:>~~t rus en la seva. construcció de Cacla. règim econòmic ha d'anar a.esentant del Conseller de Justfcia
Des del punt de VJSta artlstic mos-¡
mentaclons a Iavor d'una «intelh· mediatament després d'acabada l'Or·
""J at socialista.
companyat de tnmsformac!ons espl· tra l'enorme pr-.grés dc la litografia un repr
A més a més, serà. ¡ntervingut per tots aquells organismes oflcialli gèncla suau» amb l'avançada capi- dinària.,
1 de la impremta, ensems que el nomlu;egueixcn amb interès el desenvo- rituals que el facin possible.»
al Teatre Victòria, Francesc
tallstJ. són ajudades pel millor de Lai ret, 65 i 67. Barcelona, 22 de març
tr~ment cultural, econòmic, indusMolt bé; cal, doncs, intensificar bre considerable de r.Uboíxants que competents.
l'avanguarda imperial més f 0 r ta del 1935.-El Secretari General, Joan
i de defensa. de la u. R. s. s. l'escola per a oo.nviar la mentalitat es dediquen als cartells 1 «cromos».
d'Europa. I sobre això cal meditar B. Soler I Bru.
Totes les estacions de la 1mmensa.
M:;ntre la classe treballadora de egoista de la gent.
una. mica »
Cada règim necessita educar les Rússia estan farcides Je cartells, atp· ~~ou 1 Leningrad aquests dos re·
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DE ELECTRICIDAD, S. A.
Els russos contempltn aque3t u1 t sota el signe d'una a,qultect.ura ••
nitiu.
A partir del dia 1er. d'abril del
Una de les talles dels republicans 1 el comenten, tant d<'. d('l pw1 t de I.Juis XVI 1 Impen, s adt : a la. ~o e: que domina, 1, per taat. J¡, lnfluèn~t611';,1 1935, es pagarà el cupó núm. 59 de
ul"tlfl.l(~
espanyols d'esquerra, que tingueren vista artístic com de la propaganda dern\tat de les Arts GràltQUes I ~- ela du Lcnmgrnd és nul:la.
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UI les Obligacwns 6 per 100, emeses per
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Hem de fer constar, l·
el poder durant dos anys, cons:lsti a de les Idees que ara imperen a Rús· trodüïa e13 progressos qu ' arribaven
~
han
de rOc<:Ident. Mentre qtle .Moscou intt. · lt., que les iHust.rs. ~
aquesta Companyta el 22 de juny
'l';:;¡ ka Sindicat de Dependents de no seguir ·aquest criteri. Crear una sia.
S'ha de dir, però, qu. abans te ta. ciutat miHenària, Lmtl les seves fet que Ics noveHes ie ·2 rki assodel 1920, a raó de
care~ll de la Indústria Hotelera 1 educació republicana 1 lalca.; una. ed'e):em
.;QJ
Pessetes 8'99 per Obligació
net· era de Barcelona posa. a. co- ducació wc1al nova. en relació a. l'a."l- !s Revolució les Arts Gràfiques ja muralles del Kremlin, les nombroses lls$n tlrat~es t.L •
p:.:rz
als seguents Bancs espanyols l, a
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Banco Espa.ilol de Cr~dito, Madrid.
na nccs anuaLs o sàpiguen d'algu- El senyor Tallada, però. tot seguH nló d 'artistes agrupats entorn de color pintoresc 1 atrac•.:,! ta1t1t del déev tenen regttlarment w1 t.ratge
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l1n~ que no les hagi efectuades, ta. una afirmació
ET0
KIA - INF'ANCIA
Els ar~istc; que han ~r..;,¡t donar
Banco de Vi.zca.ya, Madrid.
«Ara han fet ja disset anys de:> dirigia Serge de Diaghilev. Pot dlr- rerència encara entre · duc rapi·
6.ec~"'n a denunciar-ho a aquella
S. A. Arnús Ga.ri, Barcelona.
ctó retarla. per passar a. fer la inspec- que a. Rússia es va implantar el r è- se que Petersburg fou la ciutat de les tals: Petersburg és la. ciutat de l'a- nc·uest impuls a les Arts Gràfique.¡
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Banco de Vlzca.ya, Bilbao.
a tooorresponent. S'adverteix també gim soviètic 1 pot començar-se a. Arts Gràllques. Entre Moscou 1 Pe- n!.t.ocràcia 1 Mosco•t ..1 •' · ' t) bttr¡w- de la U.RS.S. són Favorski, Deineka. Schiffrine Kra.,"txenko, Dekhter.1adrid 15 de rnarç del 1935. len<rt' Vnnsell e l-L.t 1 Ara.;l.
!llés ts els associats que treballin jutjar-lo pels fets. I el que ool con- ~rsburg hi havia \Jn~ diferl-nrla E'n sia.
HuPtkov,
Pimenov,
Motxalov.
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..::::.~.ua:ment, les .'\rté
~ ... :-r·-·~ ..:.
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SALM ERON, 22:2
bO hores de les reglamentàries q..;c •-:.:;.\r ¡-· -~~ f• f
El Secretari del Consell d'Adminis·
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r.l
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de
altres
1
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ut
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~
V""a:l
1 ¡anit<.&.C.lo :, ...¡¡I.WoJl L;> ....... ~·· ..u.>.:>e~ 1 .e~, cm.a~o .uuva, .uno !e<; grans avui. ¡ ~qm;-:!!x~n :me.
1? !davant del Mercat> tracíó, Miquel Vidal I Guardiola.
COm.untquin a dita Secretaria.

REVIStO DEL VALOR DE LA PROPIETAT IMMOBIUARIA
URBANA PER TAL DE PROMOURE UNA BAIXA DELS
LLOGUERS DELS ESTATGES MODESTOS
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INFORMAC
IO
DE
L'ESTRA-NG
ER
LES RELACIONS ENTRE El SENYOR PORTELA I El SENYOR
_,

PIC --· l'ACADEMIA DE BELLES ARTS --· UNA MEMORIA
DE LA COMISSIO ENCARREGADA DE REMEIAR l'ATUR FORÇOS --DILLUNS ES FESTA ALA GENERALITAT, I DE PRECEPTE
El senyor Portela ja comença a
a costumar-se en rebre els periodistes.
Ahir no va poder resistir tampoc
el desig de saludar-los, i els digué:
-M'ha visitat el senyor alcalde,
amb el qual he conversat sobre diferents assumptes, sempre amb aquell
esperit de coHaboració estreta que
é.3 convenient per tal d ·encamiuar
degudament les actuac10ns ohcials
de Catalunya. També ha estat aCl
la senyora Merce Gilell, la qual
m'ha lllurat 500 pessetes pels guard ies ferits. Altres mil pessetes m'ha
portat el senyor Nonell, en nom èels
fabricants de l'alt Llobregat, per a
l'esmentat fl
He estat visitat, també, pel comte
de Güell, com a president de l'Acadèmia de Belles Arts. Hem parlat
extensament de la manera que caldrà lnstaHar, de la forma més adient,
aquella entitat, que és un element
t an fort per a la vida artlStlca catalana. Per últim, acabo d'entreviStar-me amb Ja ponència que fou
nomenada per tal d'estudiar Ja manera de remeiar l'atur forçós. El treball d'aquest senyors mereix el màxim elogi, que tinc Interès a consignar. M'han lliurat una memòria,
de la qual dono compte en una nota
que els facllltarà l'Oficina de
Premsa.
-La pregunta que es fa de rigor:
El vostre viatge a Madrid?
-No sé res. Encara sóc acL Cal
cenyir-se a Ja realitat, que exigeix
ocupar-se del mes urgent i el més
pràct1c. Cal concentrar l'atenció en
els assumptes més urgents, encara.
que no quedi temps per als altres
que -com aquest de Catalunyatenen tanta importància I transcend ència.
-Quedaran ja pocs problemes...
- insinuà un periodista.
-Sl., encara en queden alguns.
L'activitat de les Corts en aquests
darrers dies, l'acusació contra Aza-.
fia... era quelcom viu que requena
pensar-hi per t<~l el'.! sortir de la dificultat del moment... I, res més tallà. el senyor Portela- fins el dia
que tingui el gust de dinar amb
vosaltres.
-Serà festa el vinent dilluns?
-Sl, serà festiu. En això no hi
ha oposició. Es festa religiosa 1 de
guardar. Amb això el governador
s'acomiadà dels periodistes.

Diverses notes
La nota a què es refer! el senyor
Portela, a l'entrevistar-se amb els
periodistes, és la següent:
«La Ponència encarregada de rebre les Iniciatives que es formulin
er a posar remei a l'atur forçós
de proposar en el SPU dia els acords
oportuns, ha presentat al senyor
governador general de Catalunya la
memòria que, a tal efecte. ha redactat, després d'un minuciós estudi
del problema.
En aquesta memòria, són recollides, degudament classificades 1 sistematitzades, totes les suggerències
que, amb resn~cte a obres d'Interès
general a realitzar en aquccota regió,
s'han vingut produint aquests darrers dies, per corporacions publiques
1 els elements tècnics en els diversos rams d'obre~ públiques. carreteres, camins veïnals, ferrocarrUs,
ports, obres hldr ntl'lt es. monts, etc.,
en termes Que, d'aconseguir-se portar a la pràctica. el pla proposat.

r

quedaria força atenuat l'atur obrer
a Catalunya.
El senyor governador general s'ha
fet càrrec de la tasca portada a cap
per la Ponència 1 ha promès estudiar atnb tot interès aquest assump.
t~ i elevar-lo al Govern de la República, per a la resolució que aquest
estimi convenient.»

El Congrés lnternacio·
nal de Publicitat
«Han v1s1tat el ~uv~;rnaetor general de Catalunya el senyor Joan Domènec 1 Vilar, president del Publl
Club 1 el senyor Casimir Barnils,
delegat organitzador del V.è Congrés Internacional de Publlcltat, que
ha de tenir lloc a Barcelona els
dies 20 a 24 del proper mes d'abnl,
per tal de fer-li saber el nomenament de pres1dent del Comitè d'Honor. per a S. E. el President de la
República, senyor Nicet Alcalà z~
mora, 1 la vice-presidència per al
senyor Porlela.»

Serveis Tècnics d' Agri·
cultura • Concurs d'a·
viram de raça Prat
Orgn. • ·"• pels Serveis de Ramaderia, es celebrarà, a Sant Bol de
Llobregat, el dia 11 del vment abril,
un concurs per a la millora de l'aviram de raça Prat.
Podran concórrer al concurs, portant les seves aus, agricultors de
la comarca zootècnica del Baix Llobregat l Pla de Barcelona.
El concurs està dotat amb setcentes trenta pessetes en premis.
Per a pn;sentar aviratn al concurs
no és necessari la inscripció, n'hi
ha prou amb ésser al lloc del concurs abans de les nou del tnati del
dia de la. seva celebració.

El «Butlletí Oficial»
En la. seva edició d'ahir publicà,
entre altres, les següents disposiclons:
Ordre rectificant la del 21 de febrer d'enguany en el sentit que el
representant de la Presidència de
la Generalitat que haurà de presidir
el Tribunal encarregat de resoldre
el concur~; per a l'adjudicació de la
càtedra de Dret de la Institució
d'Estudis Comercials, és el senyor
Amadeu Hurtado 1 Miró, president
de l'Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Barcelona.
Ordre nomenant, a proposta del
Tribunal corre ~ponent, el doctor Jo~
quim Alier 1 Gómez, cap del Laboratori Mèdico-A . omètric de l'Institut Psicotrcnic de la Generalitat
de Catalunya.
Ordre donant publicitat al decret
del Minlsten de Justícia del Govern
de la República del 12 del mes que
som, declarant Inhàbils al Registre
de la Propietat de Reus els dies que
s'esmenten.
Ordre nomenant el senyor Joaquim
de Querol 1 de Rius per al càrrec
de vocal del Patronat d'Assistència
Social de Tarragona, en substitució
del senyor Josep López 1 Bertran,
que ha presentat la dimissió.
Comissaria Delegada a Lleida. Circular tPlativa al pagament dels
havers a J-~ dides que tenen a llur
càrrec expòsits 1 orfes procedents
de la Casa de Maternitat i Filloles.

LA CONFERENCIA DE PARIS
<ve de la pàgina v)
tots els obstacles que es presentin
al nostre pas.
La nostra determinació de cooperar a la seguretat 1 a la pau d'Europa - ha seguit dient Mussolini està avalada per milions de baionenetes d'acer, 1 demà ens trobarem
disposats a mostrar el nostre esperit de coratge, animats per la gloriosa Itàlia feixista.»
LA NOTA ITALIANA I LA
FRANCESA DIFEREIXEN
EN EL TO
Berlln, 2a. - La «Gaceta General
d'Alemanya» fa notar, en el seu article editorial, que existeix palesa
diferència entre la nota francesa 1
la Italiana, lliurades abans d'ahir a
la nit al Govern de Berlin. La nota
italiana - diu el periòdic - reconeix el principi de completa sobirania per a Alemanya i confirma la
igualtat de drets, mentre que França, en la seva nota, es limita a repetir les seves reivindicacions de
seguretat per tal d'impedir la re~
litzacló de l'esmentada igualtat de
drets.
eLes notes difereixen, alxi mateix,
en el to - afegeix l'esmentat periòdic. - Els altats foren els que primer violaren el Tractat de Versalles, perquè no es desarmaren, I per
això, la seguretat de tots els Estats
es féu iHusòrla. No és gens dlflcU
oposar a cadascuna de les tesis de
la nota francesa, ... na altra test contrària.»
El «Correu de la Borsa» escriu que
les notes francesa 1 italiana constitueixen una prova palesa de la veritat. Precisament afegeix aquells que en les seves paraules
abracen tot Europa i volen assegurar la pau umversal, no tenen cap
mena de sentit de Ja realitat, I Impedeixen que desaparelxl la tensió.
Amb tot, «les condicions per a Ja
pacificació d'Europa, actualment,
són millors que mal.»
El «Voelkischer Beobachter», òrgan naciOnal socialista, diu :
«La protesta francesa s'assembla,
en tots els seus punts, a la nota de
Bartgou, del 17 d'abrU del 1934, que
va Impedir, definitivament, la solució del problema del desarmament
per tnttJà d'un acord de totes les
grans potències. Totes les proposicions fetes per França han servit,
únicament I Invariablement, per a
Impedir la realització de Ja igualtat
de drets. promesa solemnement a
Alemanya per la declaració de desembre del 1932.
El cBerliner Lokal Anzelger» declara:
«La nota francesa posa al descobert la intenció de França de posar
a Aletnanya en una situació difícil,
per tal d'atemptar després contra
els seus drets naturals i sobirans.
Aquestes temptatives cal que siguin
rebutjades amb tota energia, sobretot, perquè les raons invocades per
França no tenen cap fonament.»
La «Gaceta de la Creu» remarca
que no es tracta d'una gestió coHectiva de les potències occidentals,
gestió que hauria pogut compliar
seriosament la situació diplomàtica.

Trojanowski ha afegit que «Rús-

ln~t<!:t~~eua ~:J:~~a~~~

f!a
es troba animada dels millors propòsits de pau 1 desitja. desenrotllar
el seu comerç amb els Estats Units».
DESACORD EN LA COMIS·
SIO DE NEGOCIS ESTRAN·
CERS DEL SENAT AMERI·
CA SOBRE L'ACTITUD A
PRENDRE
Washington, 23. - Key Pittman,
president de la comissió de Negocis
Estrangers del Senat, ha declarat
que els Estats Units, donat que no
pertanyen a la Societat de les Naclons, han d'abstenir-se d'intervenir
el tnés minlm en la qUestló del rearmament d'Alemanya.
Pel contrari, James Pope, membre
de la pròpia comissió de Negocis
Estrangers a l'alta Cambra, creu que,
en les actuals circumstàncies els Estats Units es troben en Ja lmpossilitat de manterur la seva neutralitat en el cas ·que arribés a. esclatar
una guerra europea.»
-si esclatés una nova guerra a
Europa -ha dit el senador James
Pope, els industrials 1 plantadors de
cotó dels Estats Units exercirien sobre el Govern una pressió irressistible per al manteniment de les rutes
marítimes comercials per tal d 'evitar la seva. obstrucció.
CORDELL HULL ES PAR·
TIDARI D'UTILITZAR LA
I N F L U EN C I A MORAL
PROP D'A LEMANYA
Washington, 23. - Cordell Hull
ha declarat, en esser Interrogat pels
periodistes, que el Govern dels Estats Units «es dóna perfectament
compte que la situació europea és
bastant delicada», I ha afegit que
«el poble nordamericà es troba profundament inquiet davant els possibles desenrotllaments de l'esmentada situació».
Sense fer directament aliusló de
cap mena al Govern alemany, Cordell Hull ha declarat que el poble
americà ha de fer us de la seva influència moral per tal de recomanar
l'estricta observàncla de totes les
disposicions dels Tractats.
«NO HI HA PERILL DE
GUERRA», DIU EL SECr E·
TARI D'ESTAT DELS EE.
UU :: ELS ALIATS NO
HAN COMPLERT ELS
SEUS COMPROMISOS
Washington, 23. - Als cercles competents es de3ment categòricament
que el Govern dels Estats Units hagi redactat una nota de protesta
contra les tnesures militars alemanyes.
El secretar! d'Estat del Gabinet,
Mr. Wilson Colly, ha declarat que
les mesures militars aletnanyes «no
impliquen cap perill de guerra».
Wilson Colly ha afegit:
«Els aliats no ban acomplert llurs
compromisos de de3armament que
figuren al Tractat de Versalles».
L'ex-secretari d'Estat senyor Kel·
logg ha declarat que no hi ha cap
pe11ll de guerra a Europa. i que las
potències europees són resoon~ables
de la s!tu~ió actual. Kellogg ha
dit:
<lA Versalles es comprometeren totes les potènctes a desarmar Igual
que Alemanya, 1 cap d'elles no ho
ha fet.»

LA CRISI BELGA LES ELECCIONS HONGARESES
VANDERVELDE DIU QUE
EL GOVERN NO SERA
PRESIDIT PER UN POLl·
TIC
Bruselles, 23. - Interrogat per un
periodista sobr e la probable solució
de la crisi, el Uder socialista Vandervelde ha dit que la seva opinió
és que el nou Govern no serà presidit per cap personalitat política.
Theunis ha declarat sobre la. mateixa qüestió que l'encàrrec que U
ha confiat el rei Leopold no és de
formar nou Govern, sinó d'elaborar
un programa, ja que «de res no serviria reunir en un Gabinet homes
que estan en desacord».
NO HI HA EL PROPOSIT
DE DE S VALOR A R EL
FRANC
Bruselles, 23. - L'Agència belga
oficiosa del Govern nega de faisó
terminant que hi hagi el propòsit
ni tan sols el projecte de desvalorar el franc belga o abandonar
el patró or.
Diu que el president dlmissionarl,
senyor Theunis, ha. rebut del rel
l'encàrrec d'estudiar les l1n1es bàsiques d'un programa econòmic i que
el programa que servirà de base al
nou Govern nacional cotnprendrà la
deferlSa del franc amb la paritat or
actual, ja que tots els partits estan
d'acord a reconèixer la necessitat
d'a.ssegurar la defensa del franc belga.
Contràriament als rumors que circulen, especialment a Londres, el
mateix fet que el governador del
Banc de Bèlgica, senyor Franck, hagi declinat l'encàrrec de formar nou
Govern, demostra clarament que dit
senyor creu que és el seu deure continuar al front del Banc de la nació per a defensar el franc.
EL S HOLANDESOS, PRE·
OCUPATS PER LA SORT
DEL FRANC BELGA A
CAUSA DE LA CRISI
Amsterdam, 23. - Als cercles comercials holandesos es té certa Inquietud per la dif!cU solució de la
crisi a Bèlgica a causa que sl la
nació veïna. abandona el patró or
perjudicaria molt els negocis d 'Holanda degut a les estretes relacions
cotnerclals que mantenen atnbdós
patsos.
Segons el periòdic «Nieuwe Rotterdam.sche», ha descendit considerabletnent en aquests dies el volum
de mercaderies que traspassen les
fronteres
El mateix periòdic diu que la seva
inquietud a causa dels rumors circulats de la creació a Bèlgica de l'anomenat «Sperr Belga», sobre base
del marc alemany, és Infundada. Afegeix que els decrets publicats a Bèlgica per a la regulació de les di~ses _no han tingut més tnotiu que
1 evas1ó de capitals 1 que el Banc
nacional belga té sUficients reserves or
Compara tècnicament la posició
del franc belga amb la lira italiana
i diu que si Bèlgica aconsegueix augmentar les seves exportacions podrà
fer front a la situació financera.

.,

S'han produït molts incidents

Budapest, 23. - La campanya electoral està resultant pròdiga en Dos mil do~-ce~ts soldats
incidents greus.
cap a I Afr1ca Orienta¡
Comuniquen de Keszo, provincia més
Nàpols, 23. - El vaixell t V
de Baranya, que s'han produït coHI- nia»
sortirà el dia 27 cap a l'A~~·
slons entre tnembres del partit de Oriental.
a bord 2.20o-~
la Unió Nacional l altres que per- mes de laPortarà
divisió de Florència bo.
tanyen al Partit de Petits Agraris.
Hom ha de latnentar un mort 1
deu ferits.

DOCTOR PADROS
O E GAONA
METGE· OCULISTA
Auziàs Marc, 31 <xamfrà Girona). - Telèfon 23548
BARC :,¡]L QNA

L'anglès Holder guanyà el
«Cross» de les Nacions

L'ORDRE
PUBLIC

é

!i:

~: g~!t uaJ:>.

51. Miró (ld.).
Cllleruelo (fd.).
En la classUicacló per equips
triomfa, també, naturalment, Anglaterra. Espanya es classifica en sisè lloc. davant Irlanda.
El corredor espanyol Mur abandonà a la meitat de la cursa.
60.

• ..

taulat negocLclons de cap classe
entre Bulgària l Grècia per a la
· resolució de les qüestions en ~tlgi
que existeixen entre els dos paiSOS.

Topada entre contrabandis·
tes iugoslaus i policia
austríaca
VIena., 23. - Cotnumc·uen al periòdic cKerntner Tageblatt» que a Ies
itntned1acl.ons de ~ la localitat de Lawaeand, frontera aust..~\ugo\asva,
s'ha registrat un tiroteig entre con·
trab:mdistes Iugoslaus 1 guarda!ron·
teres au-•rJacs. Hom sap que ha
resultat mort un contrabandista IU·
goslau.

Venda d irecta a l vestíbul

26 al 31 d'a gost proper es celebrarà
en aquesta ciutat el IV Congrés In-

DEUI~ OFEU

La guerra del Chaco El Govern d'Atenes
replica Venizelos

·

-----------*:----------LA LLUM VEN ..•

SALVADORJUANI I SERRA
Morí ahir, a l'edat de 66 anys

3

16·so pessetes

Calçot••• Mobies ••• etc.

I
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L'agost vinent es celebrarà
la Conferència Internacional
del vi

HOTEL DE VENTAS

*

ELS ESTATS UNITS POSSEEIXE
EL 39 PER 100 DEL TOTAL 1 El4
VOLEN VENDRE
M
Nova York, lla - La deCisió
Secretari del Tresor Morgenb deJ.
vendre a l'estranger or quan les~rde
tes rebudes siguin avantatjoses e~
vivament comentada a Wau-st.f
1 es veu en dita decisió els dos eet,
pectes següents:
asPrimer. El desig de realitzar
sanejament monetari mundial ib:
car el mJtjà de tornar a l'estabtU
tat corre¡pnt l'actual deslguaJ .ttPa;
tlment de l'or &1. món, per tal •
fer possible a les nacions que desi~
gin establir el patró or, constituir
les necessàries reserves de metan
groc.
Es posa de relleu a Wall-street,
que els Estats Units P<lSSeeix
8.500 milions de dòlars en or éa~
dir, el 39 per 100 dels estocs' mundials.
Segon. El Govern dels Estats
Uruw ha promès &1. Congrés ter tot
el possible 1 necessari per a remo.
netltzar la plata constitUint una re.
serva. de 3-4, or i plata, que la sltuació mternac10nal augmentà.
Per tal de reduir aq!lestes reserves, que són tan considerables, es
proposen dos mitjans: augmentar
les Importacions de mercaderies i
concedir crèdits exteriors. També
s'aconsellà el canvi de plata per or.

JOAN,
PRIMER
CLASSIFICAT
DELS ESPANYOLS, EN 21 LLOC
Paris, 23. - En presència del President de la Repúbltca francesa l
d'un públlc molt nombrós, s'ba. disputat, avui, a Anteuil, el Cross Intemaclonal, denominat de les Set
Nacions.
Els representants d'Anglaterra
han dominat des del començament
de la prova. L'únic que el<J ha oposa , res1stèncla ha estat el belga van
Rumst, el quals fins a 300 metres
abans de la meta ha figurat en tercer lloc.
Els francesos s'han mantingut al
mig de l'escamot i han portat a cap
una actuació de' conjunt inferior a
l'esperada.
D'entre els espanyols el millor ha , El f'JIJ Joan de l' ex-re¡. d'Es·
estat Joan, que ha arribat a la
¡
meta en unió dels francesos An- panya, VO
SSer advocat
geard I Le Heurte".1r.
1 Roma, 23. - El «Popolo de Roma,
L'ordre d 'arribada ha estat el se- dóna la noticia. que l'ex-infant Joan
gUent:
de Borbó, fill tercer de l'ex-rel
2. Willlng (Escòcia).
d'Espanya, abandonarà el seu servet
1. Holder <Anglaterra).
en la marina britànica per tal de
3. L1tton (Anglaterra).
matricular-se a la Universitat de Fio.
4. Clotte <Anglaterra).
rèncla, en la qual estudiarà la car.
5. Vnn Rumst !Belgica).
rera. dt' Dret.
6. Maclane <Anglaterra>.
N. de la R. D'ésser certa aquesta
7 Walker <Anglaterra >.
noticia vindria a confirmar que l'ex·
8. Gulll1bon I Pafs de Gales).
infant Joan no vol ni sentir parlar
9. Burne <Anglaterra).
de la successió als drets de la coro10. Bow (Escòcia¡,
na. d'Espanya..
11. Rerolle (França).
12. Fllnt (Escòcia).
ALS BALCANS
21. Joan (Espanya).
22. Meneses (fd.).
NO HI HA NEGOCIACIO e:; ENTR E
~g;e~fddèu
BULGARIA I GRECIA

Flassades llana grandíssimes
a l preu de

--.-------

El
G

L'existència d'or

FRANÇA REFO RÇA LA
FRONTERA AMB ALEMA·
NYA AMB TROPES DE LA
FRONTERA ITALIANA
Niça, 23. - Ha causat enorme excitacló la noticia que el Govern té
el propòsit de trametre a la frontera amb Alemanya més tropes franceses per a vigilar tota aquella zona. Aqueste3 forces es treuran de la
frontera franco-Italiana per consiAMER ICA DEL NORD
derar-se que no és necessaria la seCONSTR UI RA SIS NOVES
va presència en ella després d'haBASES AERIES
ver-se
afiançat
l'amistat
entre
Frannari public, el qual diguHen haver
Washingte-n, 23. - La Comissió
lliurat les 300 pessetes donades pel ça i Itàlia
Les excitacions tenen per origen militar de la Cambra de Represendenunciant.
tants ha aprovat, per unaninutat,
principal la considerable pèrdua un
projecte de llei autoritzant el
LA TASCA DEL SENYOR econòmica que suposa per al comerç vepartament de Gu~:ra per a consde la zona sud-est de França la pre- truir sis poderoses
SANTIAGO
bases aèries per
L'expethent IDS• nnt pel senyor VI· sència de grans contingents mili- a la defensa. de les fronteres dels
venç Santiago amb motiu dels fets tars.
Estats
Units.
S'ha pogut comprovar que els
ocorreguts al carrer de Provenc.a ja
està acabat. Per aquesta causa l'es- caps militars encarregats dels canLES NEGOCIACIONS DE
DETENCIONS mentat expedJPnt ha passat a l'Audi- vis de guarniciom ja estan realitL'A MISTAT ITALO·IU GOS·
zant treballs encaminats a trasllaLa policia a la barriada de Cases toria de Guerra.
LAVA
CARRER PELAI, 8
dar nombrosos contingents militars
Ba.rates a Horta, i, després de nomViena,
23. - Es ja sabut que s'han
de
la
frontera
franco-italiana
a
Ja
brosos escorcolls, practicà la detenEL DEF ENSOR DE JOSEP
S
Ef~fRE
OCA
S,
ON~
iniciat
importants
negociacions
enTe l è t on 14370
ció d'Alexandre Gràcia I Hernàndez,
MARTORELL NEG A QUE frontera tranco-aletnanya.
Aquestes noticies procedeixen de tre Itàlia i Iugoslàvia, encaminades
Manuel Muñoz i Dlaz, Miquel Sàenz
AQUEST PREN GUES PART font
a
elimmar
completament
les
causes
autoritzada..
1 Sevilla, Julià Dominguez I RodriEN L'ATRACAM ENT A LA
del conflicte entre ambdós països.
guez 1 Joan Garcia 1 Poblador, conCASA DELS EX-COMTES
CHAMB ERLAIN CONSIDE·
Tan aviat com aquestes negociaslderats com a Individus d'Idees exDE SERT
RA L'ACTUAL SITUACIO cons arribin a un estat concret, el
primer ministre de Iugoslàvia, setrem1stes.
L'advocat senyor Medina ha torCOM LA DE L'ANY 1914
Els dos citats en primer ll.oc tenen nat qual!flcada la causa que, per
Londres, 23. - La tivantor que nyor Jevtich, visitarà, amb tota sea ntecedents, segons la policia, per, l'atracament a la casa dels ex-com- I existeix actualment a Europa és guretat, Roma on celebrarà una
REBU DES LES DARR ERES NOVETATS PER A LES TEMPO RADES DE
haver militat acttviment a la C. N. T. tes de Sert es segueix contra el de- molt semblant a. Ja que existia poc entrevista amb el senyor Mussoltni
PRIMAVERA I ESTIU
es signarà un acord entre Itàlia l
tingut Josep Martorell, conegut per abans d'esclatar la guerra europea. iIugoslàvia.
Camises darrer model, courecclonades Immillorablement, estll
DENUNCIA l'«Enemlc nümero 1».
Els esperits, arreu d'Europa, avui
americà, obertes - Corbates, mitjons, cinturons, pijames 1 barMaria Martlnez, domiciliada al
Segons informacions de IugoslàEl seu defensor nega que el pro- dia, es troben tan excitats també
nussos de gran moda. Excellent assortiment de gèneres per a
carrer de Pelai, denuncià que del seu cessat sigui l'autor del que se l'acusa com estaven precisament en els dies via, dignes de tot crèdit, Itàlia esCAMISES A MIDA
domicili havien estat robades unes 1 demana, entre altres prmes, la de- que precoediren la terrible con!lagra- tà diSposada a abstenir-se de cap
Call,
3
acció respecte a problemes tals, com
SOO pessetes.
claració del condemnat Josep Sòria ció.
BARCELONA
No acusà ningú.
1 Lucas, qul
¡,ualment es troba com
ruxl s·ha expressat Sir Austen una restauració monàrquica a Austria. En relació amb ·Hongria, Ità.plint condemna en un dels penals Chamberlain i ha afegit:
lia
suggerirà
que aquell pnls abanUNA AG ENCIA DE CON· de Ja península.
«Les mateixes osten. c1ons de forFIANÇA
Es creu que s'accedirà al que de- ça i el tnateix esperit bèllic, que doni la seva politlca revisionista.
Iugoslàvia.
enllestirà
un Tractat
Ha estat denunciat al jutjat de · mana el defensor 1 la causa, mal- tant ens hem esforçat a oblidar duguàrdia per Salvador Tordera el se- grat ésser d'urgència, no es veurà rant tots aquests anys, existiren a d'amistat amb Albània i Itàlia, alxi
com també un Tractat Comercial
güent cas:
amb la rapidesa. que hom cregué la tardor del 1914.»
entre Itàlia 1 Iugoslàvia.
Salvador Tordera posà un esta- en un principi.
Acusacions de Bolívia
bllment de queviures i encarregà
ELS ALEMANYS FAN UNA
Atenes, 23. - L'Agència d 'Atenes
de totes les gestions administratives,
EL CAP DE POLICIA DIU
SUBSCRIPCIO PER A PA·
al Paraguai
oficiosa. del Govern, publica avui una
per tal de posar-se d 'acord amb les
ALS PERIODIST ES QUE
GAR LES DESPESES DEL
lleis vigents, una agència de les que
NO FOU ATRACAMENT,
La Paz. 23. - Informen que l'Alt enèrgica nota en la qual desment
NOU EXERCIT
es dediquen a aquestes activitats.
SINO ROBATORI EL QUE
Comandament paraguaià comet tota les declaracions fetes pel senyor VeBerlin. 23. - De font oficial es
Oberta la botiga es presentaren dos
PASSA A TERRASSA
classe de vexacions amb la població ntzçlos a l'estranger com a justifideclara que davant l'enorme quancivil que habita a la regió del riu cació de la seva actuació com a
funcionaris de l'Ajuntament que, en
El cap ,.,uperlor de polic 1a, senyor titat de donatius en metàllic que els
Parapeti 1 deixen en llibertat els cap de la darrera revolució grega.
constatar que no estava en regla, Alvarez Santullano, en la conversa alemanys o!ere1xen al Govern per a.
el comm inaren a tancar.
En la nota es diu que és absolutasoldats perquè cometin els mes reajudar a sufragar les despeses de la
Vl!lltà l'agència., a la qual hetn que sostingué ahir, a la nit, amb implantació
pugnants actes. S'ha donat el cas ment Incert que el Govern Tsaldaris
del servei militar obliels
periodistes,
els
manifestà
posés
dificultats als diputats repuque w1a dona en estat gràvid ha
aliudlt, 1 all.! li cotnun!caren q~e arran de l'atracament de Terrassa, gatori, el ministre de la Reichswehr
estat ultratjada i després apressada blicans quan volien parlar al Paramb 300 pessetes t ot s arranjana. que no fou atracament sinó roba- ha manat obrir un compte en un
lament,
1. allega que, al contrari, aLes lllurà i no serviren de res, ja t · i
t ·
' é
tf · important Banc de Berlin. Dit compjunt amb els seus dos fills petits.
q ue rebé altra vegada l'ordre de tan- on que no ema cap tn s no c1a te duu el nom de «Reconeixement
quests diputats pronunciaren a la
La
informació
afegeix
que
les
troque comunicar-los.
pes paraguaianes han enrolat en les Cambra discursos provocatius Refecar si no volia incórrer en noves
Fins ¡ hora que estigué el cap su- a l'Exèrcit».
seves files, per la violència, alguns rint-se al que diu Venizelos sÒbre la
Pt>r ordre del ministre s'admetran
r esponsabillt,ats.
perior de policia conversant amb
CIUtadans bolivians residents a Ja proclamació de la llei marcial a GrèDavant daixò, Salvador Tordera els repòrters, no s'havia practicat en- els donatius amb el m1nimum de
regió de Parapeti, 1 els han obligat cia, la nota diu que dita mesura no
denuncià el fet 1 el jutge ordenà la cara cap detenció relnrionada amb formalitats.
detenclo de Josep Odmo i Sànchez aquest fet
a Situar-se a les zones més perillo- fou adoptada fins el primer de març
SIGNIFICA QUALITAT
UN A GUER RA EUROP EA
1 Enric Mateu i Jove, que són els
ses de l'avantguarda i els utilitzen quan ja havia esclatat la revolta. '
SERIA UNA GU ERRA MUN·
com a guies en els avanços.
agents .de negoci que fa referència
DETINGUTS A LA PRESO
I ECONOMIA
DIAL
la denuncia presentada.
.
'
El Govern de La Paz ha lormulat Amplis poders al President
A més a més. el jutge els acusa
A la diSposició del cap superior
Washmgton, 23. - L'ambaixador
la consegüent protesta davant les
de Polònia
d'Injúria 1 calumnia a un funclo- de policia 1 amb caràcter de detin- de la U. R. S. S., senyor Trojanowscancelleries internacionals pels salguts governatius, han passat a la ki, ha declarat que una guerra euVarsòvia, 23. - Ha estat aprovavatgismes comesos per les tropes papresó tres detinguts coneguts com ropea «es convertiria inevitablement
raguaianes, contraris al dret de da una Uei que concedeix plens poextremistes, eis quals, segons la po- en guerra universal».
ders al Preg¡dent de la República
gents.
licia, es creu que són els principals
de Polònia, perquè aquest, després
01
• "-< '•
de la clausura de les sessions par,lr nc'"s de sabotatge
lamentàries pugui dictar decrets
mena.
La llum ho fa vendre tot, perquè 1 d'altra
amb caràc:ter de lleis.
Els
detinguts
no
han
passat
a
la
tot ho meravella I magnifica, sl, na· disposició de l'auditor perquè encara
turalment, està ben dlstríbulda so- manquen algune!l
A desgrat de l'oposició de
dlliqèncles, totes
bre l'objecte I no enlluerna el tranrelatives a la participació que
seünt. Es menys dlmlcil acumular elles
Roosevelt,
el Parlament ameles làmpam que utilitzar-les bé. La hagin pogut tenir els detinguts en
ricà acorda una emissió per
IHumlnació dels vostres aparadors els fets aHudits.
ha de cridar l'atenció del vianant I
a pagar els ex-combatents
DET ENCIO
DE REC LA·
no projectar la llum només que da·
1/o¡ a5h1ngton, 23. La Cambra de
munt el que desitgeu oferir-li. VIMATS
Representants ha aprovat 1 tramès
siteu la Sala de Demostracions d'il·
La pol!cl:l na detingut i han estaL
al Senat el projecte de llei Patman,
lumlnacló de la CICompanyía Bar- posats a la disposició dels jutjc.ts
Els qui el ploren, esposa Paulina Mani, fills Francesc Ferran i Maria, filla poel qual preveu el _ ament de bous
celonesa d'Eiectricitab (Girona, mi- que els tenia reclamats Antom Mesmero 1), o bé telefoneu al número tres i Garcia, xofer, autor de l'atroals ex-combatents per mitjà de l'elltica, germans, nebots i familia tota, en comumcar a llurs amistats tan trista
16545 (Int. 514) i us trametrem, sen· peUament a Jaume Carbonell, el
missió de 2.000 millons de dòlars.
se que això us faci adqu1r1r cap me- qual fet passà al carrer de Provença.
nova, els inviten a l'acte de l'enterrament que tindrà lloc avui, diumenge, dia. :.!4,
Aot,~ta decisió ha estat adoptada
na de compromls, un dels nostres EP··-. ·eta VUa, reclamada per estano obstant l'oposició del President
a
les
deu
del
mati,
sortint
de
la
casa
mortuòna
cmTer
Tapioles,
29.
agents especialitzats que vindrà a fa. Emill Llorenç i Oliver 1 Joan
Roosevelt, el qual havia anunciat
visitar-vos, I us IHust~rà sobre la Olivella i Casals. per alçament de
des de fa temps que oposaria el seu
delicada tasca d'IHummar perfecta•
vot a tal decisió.
ment el vostre establiment comer- béns interessats pel jutjat nümero
La Cambra adopt~ aquesta deciNO
ES
CONVIDA
PARTICULARMErH
16.
Ettenesio
Mario
I
Jeanne,
per
cial. No malverseu la llum¡ aprofi·
sió per 310 vots contra 90, és a dir,
teu-la convenientment. Possiblement danys 1 Hermínia Bujla I Fernànper una tnajoria de més d'un terç,
amb el mateix valor del consum que dez, reclamada per un jutjat per
que és el que obligatòriament exigeix
Incompliment d'un arrest.
teu ara obtindreu més llum
• la lle.

COS lO

~

EL CONFLICTE
ITALO-ABISSINI

Lausa.na, 23.

s <muncla

que del

tern!l.clonal del Cep I del VI.
El Consell Federal helvètic ha
acordat invitar oficialment a aquest
congrés a tots els Estats afillats a
l'Oficina. Internacional del Vi.

___________*__________

AJUNTAMENT
ESCALAFO
GENERAL
D'E MPLEATS MUNICIPALS
El número de la «Gaceta Munlcipa.l» que s'està repartint actual·
ment publica l'escalaió general dels
empleats de l'Ajuntament. tant dels
que estan en actiu servei com dels
que estan en situació d'excedència.
EL PROBLEMA DE LA SALINITAT DE LES AlGUES
DEL LLOBREGAT
El dl1 .:ctor uel Lal>v .
• ....n1C1·
pal de Barcelona ha emès un in·
lurme soore ~¡..test proolerua de tan
Interès per a la ciutat. Segons l'~
mentat director, el problema .,.
d'es.;er resolt amb urg~ncia i, per
l:ln•. cal c,·rcar wluc1ons que no"~·
pilquln una dilació extraordin.,.,a,
ja que aquestes podrien obligar ai
tancament de mines de potassa per
tal d'evitar que les aigües del riu
hrrib: ·in a una salinitat ex~.:es;lva.
La propo31ció que ra el cUrecto~ d~
Laboratori en el seu in ·crme
ela
constrll""'~'> de grans dipòsits,. ua
quals poguessin r
n'r e's ressld
de sis mesos, cosa que permet~~
distnbulr-IOs d'acord amb l'absor
del riu segons la. capacit~t ~del ~~
e • :hi 1 durant tot 1 "' " 11es
l'any.

___________*__________

TELEGRAMES
es
Han esLau tr? mesos eis teJegram
següents:
«Manuel Azaña.
Camara de Dlputados.
Madrid.
d tensa
Le tel!Citamos por serenn e roa·
y contuudeote acusación contra pronejos r eacclón tnconsciente Y Itecaz, que sólo desea destruc?i?neoteiJ
pública 14 Abril y sus difJ.gnticOS
honrados y queridos por aute
republicanos.
. ariOS·
Le abrazan sus correllg!On .(teHerrera Abelló Rozas, Mestre,
dón y 'Mar!n.»'
. tadOS·
CIPresirtente Càmara de D 1P0
Madrid.
paíia
Protestamos insidiosa ca~ lt&
contra Azaña, insigne defenso
pública 14 Abril.
Juan
Por un grupo ¡,. republlcanos,
Herrera .»

-------------*·-------------SALVADOR JOAN! I SERRA
IJ)B!altil.

Ahir, després de penosa
d'edat.
deixà d 'existir, a 66 llllys are del
Salvador Joanl 1 Serra, P
nostre company Francesc. ció per
La. nova produi y¡va sensafU)iSta i
tractar-se d'un fervent :r~t bOna
republicà que havi!l d
les ceupart de la seva activitat ~públi~
ses de Catalunya i de la d'Ulla Ill~~"
Rebin els familiars, i Frallcescnera espec1al el seu fill del nostre
l'cxpre3sió més sincera
condol.

a
li

b
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S'efec uaren interessa nts i simp o màtiques entr VIStes
__,.lli!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"!'!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!

~

- - -- .-

o

o !!!!!!!"!'!!!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!I!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ahir, al Parlament de la República
Els Conse lls de
Expectació política
Guerra d'ahir Una sessió d'intere's molt re- El senyor Lerr o ux desment
contra un sometenista
••
hag1• d•1m1t1t
•
ministre
cap
que
destacada
's
me
nota
la
u,
·
de
delicte
suposat
pel
latl
rebeHió militar

blr a la tarda, al Saló Blbliotela Divisió va tenir lloc el
!.
ca deU de gue1·ra per a veure 1 fa0005fa causa instruïda pel comanuar jutge eventual senyor Jull
da0hes Martt, contra el semetenis?JesJosep Fontova, pel suposat deta de rebellló militar.
ucte esidl el Tril.luna.l el coronel sepr Josep Llanas Qwntllla, I actuà.
1 ponent l'auditor de segooyor
de v~;;or Alfred Agullera, de fiscal
nal ~nyor corbella i de detensor el
e . r Enric Galofré Hoeffner. A&enJfa causa s'havia de veure el
qu t dia nou, però hague d'ajor~~:e per Indisposició del lletrat de-

de la qual fou la intervenció
del senyor Bolívar
Madrid, 23. - Poc després de les
quatre, i sota la Presidència del senyor Alba, s'obre la :::e3sió. Els escons
l les tribw1es molt desanimades. En
el banc blau, els ministres de Treball, Estat l Comerç.
S'aprova l'acta de la sessió anterior l són també aprovats diversos
dictàmens dels departaments de
Guerra i de Marina. Es vota defimtivament el crèdit de 5.700.000 pessetes per a obres projectades pel
Gabinet d 'accessos I extraordinart
de Madrid.
Es produeix un interessant debat
en discut1r-se un dictamen de Treball ratificant el conveni lnternaci().
na! relatiu a les oficines retribuïdes
de coHocació obrera, aprovat l'any
1933 per la Conferència Internacional cic! Treball celebrada a Ginebra.
En definitiva, el dictamen és aprovat. A continuació l després d'un
breu debat, és Igualment aprovat
un altre dictamen de Treball declarant extingida la Junta Social 1
Administrativa, la qual serà. substituïda per un Consell Suprem tècnic nacional de la restricció d'estupefaents.
De:·prés és discutit un dictamen
de Marina, relatiu al retorn al servel actiu del maquinista Gregori
Santos i Pereira. El debat continuarà en una pròxima sessió.
A continuació es posa a discussió
el projecte de llei del ministre d'Agricultura sobre ordenació juridlca
de l'aprofitament de les terres en el
terme municipal d'Albuquerque. Els
sis primers articles són aprovats sense dlscu..'ISió. Després de breu debat,
s 'aproven· els articles successius fins
el darrer. Queda la llei pendent de
votació definitiva.
Es reprèn la discussió de la Llei
de Bases Municipals. Després d'urta
discussió breu, a. proposta del senyor
Salazar Alonso, es suspèn el debat
fins el dimarts vinent.

Madrid, 23. -- El cap del Govern
abandonà. el Congrés per tal de dlrigir~e al domicili de cap de l'Estat i sotmetre a la seva signatura
dl versos decrets. Quan retornà. després de despatxar amb S. E. es dlrigi al despatx de ministres de la
Cambra i s'entrevistà amb els mmtstres d'Estat i Justícia. El senyor
Rocha es dirlgl després al saló de
sessions on donà lectura als dos projectes de Llei ratificant els convenis comercials amb l'Argentina 1
l'Uruguay, l'autorització dels quals
acabava de signar el President de la
Republlca.
Després ei senyor Lerroux conterenclà extensament amb els mlnlstres de Justícia 1 Treball
Quan abandonà el despatx el senyor Alzpun, es trobà amb el mlnistre de Marina, i aquest li digué:
-Passeu, passeu. Al voltant de la
vostra persona gira tota aquesta
tarda.
Quan abandonà el Congrés el cap
del Govern, en acomiadar-se dels
informadors estava amb ells el mirustre d'Estat, el qual dirigint-se al
senyor Lerroux 11 digué:
-Permeteu-me per una vegada,

per encàrrec d'aquests amics, que
actuï jo de noi de la premsa.
Doncs, bé, pregunteu li ctigué el
senyor Lerroux.
-Es dlu -incticà. el senyor Rocha- que l'entrevista que heu tlngut amb el ministre de Just!cla, aquest ha dimitit. Jo els he dit que
h1 estava present 1 que no hi havia
res d'això.
-Doncs Jo conifrmo les vostres
paraules, contestà. el senyor Lerroux.
Durant tota la tarda - afegt el senyor Rocha- tot ha guat
entorn d'aquesta suposada diinissló.
Es la noticia política d~avui.
-Puc assegurar-vos -mststi el senyor Lerroux- que no hi ha res
d'aiXò. A ml, almenys, no se m'ha
exposat, per part de cap mmistre
una actitud semblant. No hi ha cdsi, per ara, desenganyeu-vos~n.
-1 en dir ara, no em refereiafe gi:
-r en dir per ara, no e mrefereixo a les 24 hores que marca el rellotge.
-¿Aleshores us referiu a setma.nes?, pre¡untaren els periodistes.
-0 a mesos.

El seny de Gil Robles
~n

ingenu. En els disEnmig de tot, el senyor Gil Robles és
cursos i àdhuc en les trases breus pronunctades davant els pertodistes,' mostra quasi sempre el seu estat d'esperit i deixa entreveure
la veritable situació polftica de cada hora. En aquests casos parla,
no 1a com ttn jove, stn6 com un infant. I és encara més pueril quan
pretén dissimular.
«Res de crisi, res de crisih, repeteiz ara el líder dretista.
Aquesta consigna surt dels seus llavis (t és glossada per l'editorialista d'El Debate) al cap de pocs dies d'haver declarat emttlttcament, una vegada més, que ell esttl disposat a governar tot seguit
i que és molt pròxim el moment en qué governarà.
Arrauxat en els discursos de mtting t altivo! en els discursos
del Congrés, el senyor Gil Robles es torna sovint assenyat davant
els rotllos de la Premsa. La seva actitud, aleshores, vol dtr, simplement, que els aters poltttcs no marxen com ell voldria. El seu sen11
és un senyal.

Astúries, 1ue culpa a la força pública. Pregunta perquè no nomenen
les Corts una Co•n'- ;.; ,,:JrJawentària que vagi a Astúries a Investi•
gar l'ocorregut ant
El PRLBluENT DE LA CAMI3.H.A:
No vol la crisi, el senyor Gil Robles? ¿No està per cap aventura ,
Seria molt afortunat si aconseguís
El Debate? Senyal que l a crisi i l'aventura no els sortirien bé.
que la V. S. modifiqués una mica
Es evidentíssim que st La crist hagués de servir per a dur el
les ~eves paraules, tan poc oportufe~ri•apuntament es desprèn ll:ue
ltder de la Ceda a la Presidéncia del Consell de ministres i per a la
nes, precisament en aquests morocessat en companyia d'un mments.
tormaci6 d'un Gabinet predominantment cedista i amb majoria
~Jdu anomenat Joan Rius, el paI per a aconAR:
BOLIV
senyor
El
assegurada al Parlament, la perspectiva del canvi provocaria en
dor del qual es desconeix, 1 un
seguir la vida de dues persones, V().
eLs rengles de la dreta un gran tritlleig joiós. (.Juan un poltttc qtu
ra ral del cos de Seguretat, convosla
és
Aquesta
leu que no parU?
capoel qual Instrueix causa el coacaba de demanar el poder i de dir que ht arribarà molt aviat per
usticia.
j
tra
:ndant senyor Bibiano, la nit del
a salvar novament el pafs, declara poc després, que en aquests moEl senyor FUENTES PILA: ¿I per
al 7 d'octubre varen prestar ser8el d'armes a la Rambla de les
què no va la V. S. amb aquestes dements no hi ha d'haver crisi, senyal ben clar que s'ha convençut
nuncies davant els Tribunals de Jusque era encara verda per a ell la truita temps ha cobejada.
~ors de la nostra ciutat. Entre els
tícia?
diversos càrrecs que figuren al suDiuen certes informacions de Premsa que L'actitud assenyada
El senyor BOLIV AR: A les Corts
arl hi ha també el que postesenyor Gil Robles és deguda a les coses que U va explicar el
del
400
per
signat
document
un
ha
h1
Predel
~onÚent a la proclamació
senyor Lerrouz en l'última conversa que els dos politics tingueren.
presos d'Astúries.
sident de la Generalitat, 1 després
El senyor FUENTES PILA: Però,
ue ja havien estat hostilitzades
No cal que un hom sigut molt maliciós per a deduir que el senyor
forces de l'Exèrcit1 el processat
¿on estava la V. S ., tan revoluci().
Gil Robles es devia conv~ncer que, en cas de crist, la solució d'ajunt amb els altres aos esmentats
nari, durant la revolució?
questa no aniria pel camt que els dretistes desitgen.
es trobava al carrer d'Escuctillers
El senyor BOLIVAR: On havia
Sense necessitat de revelar secrets, que potser no existeixen, el
1 en veure que s'apropava un tid'estar i a on no l'importa.
nent d'infanteria, que vestia d'uniEl senyor COMIN: Jo respecto el
cap del partit radical -que és un vell lleó amb algunes qualitats
del
forme, acompanyat d'un soldat
senyor Gonzàlez Pefia, però no a
de guineu- ha pogut ter veure al seu mterlocutor una cosa de
Cos d'Aviació que vestia de mecàla V. S. que no estigué alll.
sentit comú, o sia que en l'hora actual no és comprensible que
nic varen disparar en contra d'ells,
el publicarà demà
El senyor BOLIVAR: Una altra
ren'nt el tinent 1 procedint a la deun canvi de Govern es tes en el sentit d'una plena orientació drede conyae. (Rialles).
tenció dels dos. Després els varen
tista. Allò que no va tenir lloc a l'endemtl de les elecctons del
aplicant
s'està.
que
dient
Continua
portar a la Comissaria de Policia
la llei de fuJ::Ues. (Diversos diputats
19 de novembre del 1933, n o és lògic que s'esdevingut al cap d'un
de Ja Plaça de Regomir 1 allà els
de la mojrla l'increpen, especialany t mtg d'aquelles eleccions.
tingueren tancats fins a les dues
ment el senyor Pérez Madrigal, el
de la matinada del dia 7. Es lle•
qual diu que a Rússia s'afusellat els
geixen les declaracions del procesEn bona prdcttca constitucional, un canvi com el desitjat i
a més de les seves acostumades
obrers en massa>.
¡at que figuren al sumari el qual
anunciat per la Ceda e:tigeix, avui per avui, una nova consulta al
El senyor BOLIVAR continua
nega el:! càrrecs que se 11 fan. Tamseccions de
coHaboracions
dient que es colpeja els presos, 1
bé es llegeixen les declaracions del
cos electoral. c¡A nosaltres no ens ta por la dissolució de Corts[),
novament és lnterrompuc.
Unent que es diu Rafal Florit, de
ha dit Gtl .Robles moltes vegades. Però no ha trigat gatre a rectif i El senyor MADARIAGA, donant
8Uamlció a Ovledo, 1 del soldat que
car aquest esclat impulsiu.
grans veus, travessa l'hemicicle 1
s'anom!'na Eusebi Corredor Lozano,
.Repetim-ho: eL seu seny és un senyal. Es, sobretot, el senyal que
els quals relaten els fets en la forels seus companys el detenen.
ma coneguda afegint que foren obEl senyor ALBA: La V. S., senyor
la CEDA tem une! noves eleccions pròximes, les quals haurien d'ésjecte de vexacions. També figura
BoUvar, ha de tenir el valor de fer
ser la conseqiléncia d'una crist ministerial plantejada en determial sumari la declaració d'un tesles denúncies davant els Tribunals.
nades condicions.
timoni anomenat Valldepera, que
El senyor PRIMO DE RTVERA:
La por de perdre és el principi psicològic del senlf en els con·
testimonia els fets e nla forma coEsteu prenen la cosa a broma 1 és
neguda.
tlictes internacionals t en les discòrdies polítiques. El senyor Gil .Romolt seriosa.
El Fiscal en les conclusions proEl senyor BOLIV AR intenta llegir
bles s'ha mostrat capaç, diverses vegades, d'esdevenir assenyat per
visionals qualitlca els fets com un
PR ECS I PREGUNTES detalls d'un paper, per la qual cosa
una temporada més o menys llarga. I el vell cabdill radical sap ja
del!cte d'auxili a la rebeHló i diu
El senyor BOLIVAR pregunta al és Interromput l se li diu que això L'estada a Madrid de l'esque no es pot aHegar la qualitat de ministre de la Governació fins quan
bé quins ressorts ha de ter moure per a convéncer el seu jove
prou
sometenista del processat, perquè va a continuar la suspensió de la és un paperot.
INTRUSISME aliat.
El MINISTRE DE LA GOVERNA- posa i filles de Gonzàlez Peña
els reglaments de l'esmentada Ins- premsa obrera. També pregunta quan
A . R 1 v.
titució no ordenen disparar con- s'aclariran les coses ocorregudes a CIO 11 contesta, i 11 diu oue no sap
Madrid. 23. - Conforme haviem
Un carrilaire hongarès, un cert
a quina premsa obrera es refereix,
tra les forces de l'Exèrcit i per la
proceMadrid,
a
arribaren
ahir
dit,
ja que hi ha premsa obrera que es
proclamació de l'Estat de guerra des
Joseph. Balog, 1)4 denunciar no ta
continua publicant I no suposa que dents d'Oviedo, l'esposa de Gonzà.de les vint hores del dia 6 les formolt un rival seu, en matèria de
Maria
!liles
seves
les
1
Pefia
lez
el
tenir
vulgui
el senyor Bolívar
ces dels Sometents estaven a disfaldilles, anomenat Llufs Perga,
Lluï.sa 1 Conxita, que foren rebudes
posició del general de la Divisió,
monopoli de la premsa obrera.
més encara quan s'havia declarat
tttuant-lo 4e practicar el curanAfegeix que tots els partits estan a l'estació per alguns membres de
facciosa la Generalltàt i amb ella
en un perfode d " ' na propa!,!'anda, la mlnòrla socialista.
dertsme.
la
de
Essent norma del President
el Conseller de la Governació. Dei la V. S. no ha so\Hcitat permis
Arrestat Puga, t tets els esbrf..
mana en el seu escrit la pena de
per a celebrar acte de cap mena. República no concedir audiència a
~o anys de reclusió temporal, accesfarnilles dels condemnats a mort.
les
naments del cas, els resultats vaExic;t-'- plena llibertat per a exposorles legals i efectes corresponents
ren ésser singularissims. De jet,
sar opinions, però no per a r:-:posar visitaren S. E. el senyor Sabràs, dide l'esmentada pena, per al comfalsedats, 1 per això tinc que protes- putat per Huelva, i les segones MarPerga no era curandero, era metpliment de la qual 11 servirà. d'asenyores
les
1
Huelva,
per
putat
tar que la V. S. hagi donar a entenge, doctorat el 1920, a Budapest.
bonament la presó preventiva sodre que s'aplica la llei de fugues, Martlnez Sierra, De Latorre 1 Garferta.
solllcitaren del PreSi havia adoptat l'apariència d'inCorts, 613
ja que no es pot donar de cap ma- cia Blanco, que
El Fiscal demana la lectura de
de GonzàPintura
P. Casas Abarca
trús es va deure, senzillament, al
nera aquest quallf;cl\tlu a la lluita sident la pe. ·ció d'indultMenéndez
diverses declaracions 1 aixl es fa.
1
»
Aureli Tolosa
de la força pública contra els atra- lez Peña, T eodomiro
jet que, com a tal metge, es moA continuació declara el processat
pena.
l'última
a
condemnats
altres
»
Muntadas
Maria
cadors i amb els assassins. La força
l a preguntes del Fiscal i de la deria literall;. nt de gana. Ni un sol
filles
i
senyora
la
tarda
Aquesta
»
Roslch
Ton
pública no té més que llultn contra de Gonzàlez Peña, acompanyades
tensa ne~a que ells fessin foc conclient no desfilava pel seu consultra. nlngu, ni tampoc que vegessln Exposició de pintures de di verses els elements que sembren la inquie- dels senyors Ncgrin i Lamoneda, fotori i si VOlia • onjar li calia ofetud a diverses poblacions i que van ren ~€b , ..• ,.,_ a1 ' ~ !'•:r()s pel president
l'invità.
de
se
qual
al
procedent
el tinent Florit,
signatures de fama
amb tota mena de consideracions a
coHeccló particular
contra la propietat I contra l'ordre. de les Corts, senyor Alba, al qual
rir-se a' forner o al cansalader a
traslladar-se a la Delegació de PoEl senyor MARTINEZ CLuques}, saludaren. El presl.dent de la Camcanvi d'espècies. Finalment es va
Fins el dia 5 d'abril
Ucla del carrer de Regomir per a
dirigint-se al ser¡yor Bolfvar, li diu bra
els adreçà. afectuoses 1 esperan1; ur e oJh :. _ a vendre-s'ho tot
justificar la seva personalitat senque deixà morir a Vllla de Don Fa- çadores paraules.
se que tingués cap altra IntervenEscombrant la
dormir au asils.
cUque a un guàrdia civil, al qual
ció.
no va voler prestar assistència mèn eu del carrer ,;a mig menjar uA continuació declara el caporal
L' INFORM E DE L S UPREM
Telèfon 18710 dica.
na temporada, fins que, a l'últim,
de seguretat Mula, que Incorre Diputació, 262 El senyor BOLIVAR: La V. S. diu
en algunes contradiccions 1 el FisART 1 ORNAMENTACIO
HA ESTAT TRAMES AL
trobe\ feina com a proveïdor ~
mentida.
cal demana un acarament amb el pro
OBJECTES PER A PRESENTS
PR ESIDENT DEL CO NSELL
:
(Dimes)
MADARIAGA
senyor
El
per a trans¡usions.
san
cessat, en el qual queden encara
Pintures
Lluls M. Güell
La V. S . estava sota el llit.
Madrid, 23. - Aquest mati ha tr&Un dia pense\ establir-se al cam¡J.
foscos alguns punts, ja que menRetrats
Josep Pratmarso
El MINISTRE D'ESTAT llegeix mès a la Presidència del Consell la
tre el caporal Mula diu que el proTal dit, tal jet. va fer córrer que
un projecte de llei relatiu a les nos- Sala de ¡overn del Suprem l'Informe
Fins el dia 5 d'abril
cessat no portava cap arma aquest
era un curandero molt entès i la
tres relacions amb l'Argentina.
ha declarat que portava una carEl senyor HERMIDA soHiclta pro- acordat sobre les penes de mort de
gent començà de ter cua a la seva
rabina Wlnchester. El caporal en ----------~*----------tecció per a la Indústria del carbó Gonzàlez Peña i els deu condemnats
Qüestió tampoc explica d'una maporta. Disfressant els tractaments
nera clara com vivint al carrer de un delicte d'insult d'obra. a la força vegetal, que qualifica d'indústria fa- pels successos del 1933 al poble d 'Alcilu.~~ umb rareses inofensives va
mola
de
necessita
no
que
i
al
millar
raure
a
anar
va
l'Arc del Teatre
armada I soHiclta li sigui imposada
cafilz.
adquirir fama i ainers. Aleshores
carrer d'Escudillers, tot a1xò amb les la pena de dotze anys i un dia de bilització de grans capitals. pel fet
consegUents contracticclons.
dels
passarà
no
total
xifra
la
que
correccional.
presó
S'enca.tarind d'una iiè'fnr i el car - Sonja Henle, la famosa campiona da patina tge, que nou vegades seguides
s'ha adJudicat el campionat del món da patinatge sobra gla ç, ha donat
Declara després el tinent Florit
El tinent senyor Jlménez Labra.- vint milions de pessetes. Creu que
gelós, va denunciar-lo.
rilaire,
una exhibició a I'Sport Palast de Berlin
Que es ratifica en les seves decla- dor llegeix el seu informe de defen- la crisi és deguda a la competència.
en
Perga
absolt
han
tribunals
Els
SonJa Henie, durant l'exh ibició
racions I relata els fets en la for- sa en el qual fa prevaldre l'atenuant que es fa amb el carbó vegetal esto& ja coneguda.
(Express-Foto>
d1ncapacttat momentània i despres tranger, i diu que això es podria
ctem >7.h-ar aqr~est que era m€tQ·'
Una de les armes que
A continuació el Fiscal llegeix el d'unes consideracions rebatent l'ar- evitar amb una rebaixa en els transi no pas curandero. Però La gent
t'l't
·
è
seu informe d'acusació en el qual gumentació del Ministeri Fisca1 ports 1 també amb una rebaixa en
de' poble no l'ha absolt pas. En
arnb prefer nCia U I I •
l:lldanté la pena solllcitada 1 que és acabà. demanant la mure absoluciÓ
Esplai. - cVolga en llamas» 1 eLa. tra.els contingents d'importació.
e 20 anys.
vtesa molinera.».
) era
escampar-se •.., nova que
la
contra
dretes
les
zen
de la seva patrocinada.
inMADRIGAL
PEREZ
senyor
El
Excelsior. - cüedeon, Trampa 7 Cla.:t
lnforma després el lletrat senyor
Tribunal es retirà a deliberar sisteix en què s'estableixi urta momés
mai
metge,
sf
i
curandero
la
és
Galofré el qual diu que no es pot enElsessió
d'esquerra,
premsa
u.a. blen amada».
1
secreta i dictà sentència
Femma. - cEl arUit.OCra.ta:t.
COndemnar sense més proves que condemnant Maria Pérez a la pena dificació en els transports I demana
ningú no l'ha. anat a consultar ...
l'anunciant.
a
coacció
- cSu ma.yor 6xlto:t.
Fantasio
Unes declaracions, 1 rebat l'argu- de 6 anys 1 un dia de presó correc- que no es permeti l'adquisició de
La polftica, que és una mena de
Foo Nou - cTarza\n 'I au compeJI.era:t,
TEATRES
mentació del Ministeri Fiscal en el cional que podrà substituir-se per carbó estranger mentre els ImportacEl ne¡ro Que tenia. el &Ima. bla.nca:t
medicfna del cos social, bona o
Per a contrarestar-la,
1 cCaprlcho Imperta.b.
rntlt que no ha estat provat que Igual temps de presó menor, i acor- dors no demostrin haver adqulrlt
APoH6. - Tarda. 3'30, 6 1 ntt: cTu atta.no 'I 10 ¡lta.na.:t.
Frèaoll. - cLos miserables 1 •.iombrea
dolenta com totes les medicines,
el processat qui fes foc centra dà. cridar l'atenció a les autoritats en proporció igunl carbó nacionaL
cal que els lectors de
1~
en bla.nco».
Barcelona. - 3'30: cD. Pedro el crueb
esmentat tinent, com tampoc ha jucticlals sobre l'aplicació de l'amS'aixeca la sessió a les 8'35.
curandeals
per
abonat
camp
ú
donin
HUMANITAT
LA
Goya, - cLa.a cua.tro llerma.nlta.a:t, eLa
chlca!:t.
cMt
Nit:
padre».
cMt
6:
~~é t PQsslble posar en clar que ha- nistia de 24 d'abril del 1934 per encucara.cba.:t 1 cPolvorllla.:t.
ros en detriment dels doctors. A- Còmic - Tarda. I nit: cMucho cuidaQY s estat ferit.
tendre que la condemnada es troba
do con Lola:t ..
l nt im - cDes!lle de CandlleJas:t
quelll tenen sempre la més abun- Espanyol.
preferència, en fer les
Rectifica el Fiscal 1 després d'u- compresa en les disposicions de
cVola.ndo hàcla. Rlo Janeiro», cl~ole.:
- Tarda: «El novlo de la
~~i conSideracions es ratifica en Ja l'esmentada amnistia.. La sentència Incidents en un centre radireina» cOe la. terra del ¡a.ncho:t 1
~~!. cvamplresas 1933» 1 u.a. calle,
dosa clientela, i, si són doctors, ho
seves compres, als estacEls heteua del tlo Pere. Nit: cEl
ció de pena ja esmentada.
no serà. ferma fins que l'aprovi
- «Las 4 htlrmanlta.sJ, eLa. cuca.Iria.
del
hereus
cEla
1
novlo de la. reina.»
cal i en un altre d'Acció blimentS j prOdUCtes qUe
dissimulen. Un cop d'ull a la ReRectifica també el defensor 1 diu l'Auditor.
racha:t 1 «Pol vorllla:t.
tlo Pere».
pública espanvola ho palesa prou.
~e la declaració d'un home que esNou, - Tarda: cNo falta. nalde», «Mo- Ku raaal - eMana Lu1sa de Auatrla.»
Popular
va embriac no pot ésser tinguda
s'anuncien en aquest
A LLEI DA
llnos de vlento», cLos cadetea de la.
i eLa lSla del tesoro».
Madrid, 23. - Un grup format
¡~ compte, ja que amb ella no vol
J . M. FRANCES
diari
reina», eLa. Chula.pona». Nlt: cLos Laietana. - «La. herma.na. san Sulpld'uns vint desconeguts, en el qual
el r altra cosa més que justificar
1 «La. Chulaporeina»
la.
de
ca.detes
«Wonder Bar» 1 Notlclarl
clo»,
na» .
d que va fer aquella nit. Acaba Consell de guerra que con- anaven dues dones, arribà davant la .____ _ _ _ __ _ , Llegiu LA HUMANITAT
MaHtstlo. - «VOI¡a en llama&», cMude
ronda.
«La.
nit:
1
rarda.
Novetats
chacha~~ de VIena».
núm. 46 del carrer d'Avapiés,
.,eamtanant la lliure absolució del seu
demna un parent del senyor casa
IM brujas».
Marina. - cEl rey de 108 Campos EJ.l" roclnat.
al pis principal del qual es troba el
Olympia. - Tarda. l nit: «El mundo
seos» cEl mundo camblaJ 1 «La. proRaRepublicana
Instructiva
«Centro
El Fiscal demana per a fer una
Companys
de la. luna».
pla t'Uipa:t
Especlal.lsta dels Husp1tals
dical» del districte. Segons sembla, 1
rilaració, però u és negat l'ús de
Poliorama. - Tarda, 3'30: cEl bé 1 el Maryland. - «Por el wa1 camino».
Lleida, 22. - Josep Torres i Com- com obeint a un senyal, els del grup
de Paris - Va rices - Llagues
bi Paraula per tenir-ho aix.i estalea
de
Rambla.
«La.
nit:
1
6
mal»
Metronol - •Pobre Don Juan».
panys, cosi germà del President de tiraren nombroses pedres contra el
a les cames - Malalties de
floristes».
~tteel Codi dE.' Justlcia Militar.
Min a.- «Caravana», cEl lncomprensenyor Companys, balcó del Centre i ensems es sentiren
l'Anus - Recte - Pèrdues de GuareiXsense operar Principat Palace. - Tarda 1 n1t: cJudldo» I cVíctimas de la. Justlcla».
reui;· seguit el Tribunal passà a la Generalitat,
vel del poble del Tarrós, acusat d'au- alguns trets. Es produi gran pànic p, de Gràoia, 106, praL
¡ar a casats» 1 cM1ss - Thery?J.
SENSE DOLOR
lf·"P !'n rRssló secreta.
M1stral. - cLas cuo.tro bermamtasJ 1
sang - Fisures - Eczemes
xili a la rebellió, ha estat condemnat entre els que per allà. passaven 1 acuRomea. - Tarda., 3'30: cCUando Jas
eLa. cuca.racba.»
Cortes de Càdlz». A les 6 1 ntt: cCI.s- Monumental. - cDestlJe de Primaveen Consell de guerra a sis mesos i diren els guàrdies de Seguretat que
neros:t
Contra una dona per un
cMJa. seràs» l cEl mundo cs
ra»,
dia de reclusió.
es trobaven de servei a la Plaça AvaVictòria - Tarda.: cEl rey Que rabló:t
mi o•
Presidi el Consell, el tinent cor(). piés, mentre els desconeguts aprofiDoloroeLa.
Nit:
llberta.d».
de
Sol
e
l
insult d'obra a la guàr- nel senyor Alfaro Luclo, del Centre tant la confusió, fugiren en aiferents
1
Mundial - •La ISIO. del teSOrOI, cAllsa» I cSol de llbertad:t.
ela en el palS de las mara.vlllas».
de Mobllltzació.
dia civil
direccions
Nuna. - •Amantes 1u¡ltlvos» 1 eMaCINEMES
que
s'observà
calma,
la
Restablerta
ria Lulsa de Austrla».
n~r al malt, al Saló d'Actes de
hi havia estès a terra un Infant, seAmèrica - «Casa. Interna.clonaiJ cOa. Paris. - cSln!onJas del corazónJ, eMú.
e¡ Pcigdencies Mtlitars es va veure
slca y mujeres».
ne¡ro QUe tecEl
1
1mper1al»
prlcho
trasllafou
que
ferit,
semblava
gons
nseu dc guerra per a fallar
la
nia. el &Ima. t:la.nca».
Pedró. - cSOrreU e bijoJ, «Alma de
dat amb tota urgència a la Casa de
iutgcausa lnstruida pel comandant
ballarina».
Astòrla. - cEl ü.ltlmo vals <la Cbopt 01
Socors del districte de l'Hospital, siINAU GURAREM AV IAT ELS
radio».
de
mlnutoe
cDlez
1
Àtaria ~.Yor Enric Bibiana contra
Pathe Palace. - cüedeón, Trampa. y
on
Isabel,
Santa
de
carrer
al
tuada
Cla.:t 1 «La blen amada».
Avinguda - •El Ultimo vaJa da ChoNOSTRES MAG ATZ EMS
erez Rodriguez, pel suposat d
11 prestaren assistència. Sofria una
pin» 1 cALnor a. cara o cruz•
Prt noipal - «Los Miserables» (se¡ona
d.a eUcte d'insult a la força armaferida de projectU d'arma de foc, amb
Jornada) I eLa. vida emplezaJ.
Barcelona - •Las cuatro bermanlta.sa
tone\'resldi el Tribunal el tinent coReporta.t¡es <l'actua.entrada per la cara antereoexterior
eLa. cucara.cha.» I cSalvad a. las mu- Pubh Cmema.
tuà senyor Sànchez del Río, I acjere~~»
lltat.
El millor servei
del muscle dret amb fractura amb
aeny~e r.,¡>onent l'auctitor de segona
«Los MlscrableSJt (se¡ona. Jor Rambles. - cEt Ultimo vals de Ch().
Bosc.
minuta del fèmur de caràcter ~reu.
•artlnez Lage, i de defensor
el t1
nada.) I eLa. vida empleza».
Pln», cEl !lscal ven¡adon.
L'infant s'anomena Emlllà. Gtl Mar- •Sorreu e hlJo» cAlma Ron l. - cDesfUe do Primavera• cMia.
Bohèmia.
c1el ~~t senyor Jiménez Labrador,
tln Herràez, té nou anys. Després
'
de ba.llru'lnu.
De ¡\''ment d'Infanteria núm. 34.
.1 eLa. Dlosa de la selva».
d'assistit, !ou traslladat a l'hospital
Broadway - «Tu seràs mia». cBaJ Stseràs»
el dl apuntament es desprèn que
ltot Cmoma. - «Las custro nerma.Gairebé a la mateixa hora, un altre
QUe casarlos» I cLos desaparecld08J
lòmaad20 de juny del 1933, a la eo.
~Bf•· •Impulsos secretoSJ 1 Not1·
Capttol. - d.a Maternal»
grup, en el qual també figuraven
de Fi e 8 ant Cornell, de les Mines
Coliseum - •Delada en pren<la».
dues dones, es situà davant el Circol
- eLa 1sJa del tesoro» cHacla
Smart
~a gols, la processada es va baCatalunva. - cEl tren de 1a.s 8'47»
•
las altura.sJ 1 Revista
de «Acctón Popular», situat al pasllà ~~~b una altra verna d'aqueCèntric Cinema. - cPor un beaÓ:t Splendid
- cDesllceSJt '1 •Toda una
llan1
21,
núm.
d'Extremadura,
seig
i Ubdi nia. Uns números de la
cMa.rt Luz», cEl m1ster1oso Sr XJ '
mujen.
çà. damunt els balcons gran nombre
Comèdia, -- cEntre la. espada. y la 'pa.- Talla. - eVot¡a. en lla.ma.s:t, cCa.nelÓll
batauaa CiVil que presenciaren la
i
Aragó,
de pedres 1 una ampolla de llquid
red» 1 cSl yo tuviera. un mlllón».
van Intervenir 1 la proces&ada
cuna», cAna. Vlckeru.
Comtal. - cCara.va.na.», cEl lncompren Tetdeuàn.
Inflamable. A consegtiència d'Un cop
tetn va Insultar els guàrdies, al
- eLa. Dolorosa.» 1 cMtrla
Gràcia,
de
Passeig
i
1 •La. chlca del dorado Oeste 1
dido»
de pedra, devlngé amb una contusió
Ya ¡fS que emportada per la ira
de Au.strla.».
Lulsa.
abuelÒ
cEl
Kong»,
cKln¡
Diana.
de caràcter lleu el nen Manuel Hodies ~nçar una pala contra els guàrTlvoll. - cOJoe ca.rU!.osos».
de Ja. crlaturu.
Telèfon 11550 i 1_1559
-- cEl rey de loe Oampoe &11·
yos Vega, d 'onze a nys, que viu al
lor1 d resultà ferit el guàrdia GreDiorama - cHollywooct conQulstrAo1 Triomf.
lleOIIJ, cEl mundo camblt.:t, eLa pro6.
úm.
n
Blanca,
Doiia
de
fou
carrer
motiu
qual
t>el
P07.0,
l
11etirJ~da
I cEl rey de los Campos Ellseoa»
CU1pa1.
pla
.
:tl
La policia practica gestions per
Entença, - cSa.maran¡», cAprendiÓ de Urq~lnaona. - cLae Yir¡enee de WiinFi:;cal quali n ca els fets com a
los marlnos• 1 cCleopa.tra».
tal de detenir els Rlltors
pole Stret:t.
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LA SITUACIO DE LA BOXA A ESPANYA,
SEGONS EL SECRETARI DE LA FEDERACIO ESPANYOLA DE BOXA, JOAN
FUTBOL
BASQUETBOL
CASANOVAS
Per a demà, dillunsf l'homenatge a Gironès DEL CATALUNYA ·CASTELLA
dN EQUIP ~'AMATEURS BOXARA AITALIA, FRANÇA I SUISSA \a profit de la Mutual Esportiva de Catalunya ~~;~~~t~~:~t~~!ii~c!!
Es un ~et mdubtable que la desJoan Casanovas, el secretari de
teta. de Gll'OI~ès davant Miller ha re- la Federació Espanyola de Boxa,
fredat molt 1ambient boxistic a Bar- ~b el qual hem parlat llarga~ent
cclona.
,
d aquestes qüestions, ens ha dit.
No ens hem pas d enganyar. Dl-No estem tan malament com
gu!'s el que ara es VU!gu1 dir, ~e> pot semblar a simple vista. cert
menti s com es vulgui 1 interessl a que els valors que avul. tenim Ja
cadascú, el resultat dels combats comencen a e,nvelllr en. els progra,..
MUler-Gironès, el fet clar , i terml- mes, però d alg-ms d ells encara
m nt, és. que Gironès era 1 fdol dels se'n pot esperar alguna cosa.
esportlas catalans. I que en cau-Sou optsllmlstarò. a~ic Casanova¿.
re aquest la boxa '·., · •t una for-Potser · Pe
= que a m.,.
ta sotragàda
jo crec que hl ha valors joves dels
S'ha di~ tio han dit alguns en el quals se'n pot esperar molt sl les
transcurs 'de les controvèrsies moti- empreses se'n preocupen i el públic
vades p· · combat de la Monumen- no se'n cansa.
tal que no hi havia motiu per a
-Jo crec que és més qüestió d'emcre'ar !dols f'n ''"sport. Potser que presa que del públlc.
poséssun les coses una miqueta en
-Potser sl La Federació Espael seu deugut lloc.
nyola també es preocupa de com'dmer lnter,ssa aclarir de quina batre aquesta crisi que ara tot just
classe d'esport es tracta, ja ope inicia i espera. comba.tre-la. De mod'esport n'li ha de L1es menes. Es- ment, iniciem una gran campa.nya
port ttamah•urJ 1 esport professle> a favor dels «amateurs».
nal. L'esport camateun és aquell
-La pr~parac16 olimpica?
que hom practica - er plaer de prac-Res d_ això, ja. que la preparatlcar-lo, o sigui per a esbarjo o per ció ollmplca: ara. com ara, depèn
a seguir un precepte higiènic. L'es- encara del ~~e el GQvern acordi, de
port professional és aquell que es la subvencl tqu~.ll htue~t~~ demapractica 1 del qual es percep un nada. Es trac a una
cla va parguany. Ambdós, però, avui es con- gcwar de ~aj F~e~ióac~~!d~ol~
fonen en un punt, en el qae, ene momen , a
n
ó d l'
.
cara que amb finalitats di!erentcs, celeb~cló d u~~:4~àrae i ~~
ambdós coincideixen. L'espectacle ha cama e~ a
d' bru A~uesta e :
cnval:t els terrenys esportiUS, 1, avui, sa, rórd a~~otz~ dies i el nOS:e
«amateurs. 1 professionals exploten curs
ura
per Igual les exhibicions de llurs equip actuarà a Roma, Ginebra i a
campions. Els uns, els «amateurs», una. capital francesa encara no acora. J.ro!it dels clubs respectius, els al- dada.
tres, els professionals, a profit pro-¿I creieu que els amateurs ~
pl. Ambdós classe" de mani.fcsta- panyols ~ran bf~? un paper lluït
clons esportives, en el fons, són t:l en aques com a 1 , 1
mateix: manHestacilxions de propa- cs~os~~C:C~~:t sés Lex~~tfeniuÏ
ganda esportiva. A , doncs, nin.
gú no negarà que és Igualment ma- mm posat en e11 totes 1es esperannifestacló de propaganda esportiva ces.
·
\ma cursa d'automòbils (professle>
-¿Es pot conelxer la selecció que
nall que un gran partit de tenis o heu fet?
un restival d'atletisme d'«amateurs.t.
-Certament. L'equip seleccionat
I sl hi ha espectacle esportiu lògic el formaran els boxadors campions
1 natural és que hi hagi fdol~. Per d'Espanya 1 els suplents sernn els
a combatre els fdols hem de ee> boxadors que quedaren finalistes.
mençar 'per enderrocar l'espectacle De moment, els seleccionats són: Pes
esportiu 1 a. la nostra terra comba- mosca, Prudenci Martinez, de Castre l'espectack esportiu és 'predicar tella; ~. gall, Josep Lorente, de
a la lluna.
Catalun3a, pes p}oma, Alexandre LlLa veritat és aquesta, com veri- zarbe, de Gulpuscoa; pes lleuger,
tat és, que la desfeta del darrer Josep Martlnez, de Castt:Ua; welt~r,
tdol que restava a l'esport cata- A. Zuñlga, de Castella, pes • ~·
là, Josep Gironès.. ha refredat molt Jseomsel~pesMaatnu~lra~scguBezue' n~'AstdeurGlesul~
l'ambient.
.
·
..
•
A Catalunya amb Gironès ba pas- puscoa, 1 pes fort, Fabià Vicente del
•
· valle, de Castella.
sat el mateix que a França amb
De la crisi de la boxa catalana.,
Carpentier. En ésser aquest vençut en dóna també una prova aquesta
per Battling Slki, els tècnics !ran- selecció espanyola que ha hagut de
• cesos es varen donar compte que f
i"' Es
d B
darrera el «grand Georges» no hi er 1a Federac "' panyo1a e oxa.
.
Anys
enrera
no
pas
més
de dos,
h ava
I res. La f ama i e I prestigi de aquesta selecció hauria estat
forla boxa francesa anava estretam~nt mada gairebé exclusivament per bolligada. als triomfs de Carpent1er. xadors catalans, avui, sols hi ha un
Sl ara anahtzem fredament la sl- català a la selecció. Foa l'únic que
tuacló de la boxa a Catalunya 1 va quedar campió d'Espanya.
àdhuc .a Espanya, arribarem a la
LL ~IELENDEZ
conclUSIÓ que en realitat hi ha una
.
• crisi molt gran de primeres !igu-

Giron ès, l'home que des del 1922,
Els representants de la primera
que va deb"..1tnr en un ring de com- ' categoria grup B, han de formar
bat, ha portat una vida tan plena.! aW: Zamora, Borràs, Bartomeus,
de triomfs i de glòria per a la seva Almiñana, Mariages, Solanes, Folch,
terra, com a conseqüència d'un mè- Vilaseca, Blai, Rubles 1 Solé. Hom
tode 1 un sacrifici remarcables, va compta també amb la valuosa coopea rebre demà l'agraïment d'aquest ració de Banús Màdlcc Colungo
públic que tant l'ba ajudat a encim- Peiró Cafiadas, Grec i :Údicl per
bellar..se als més alts llocs de l'es- compieta.r una representació tan
port que professa.
destacada 1 genuYnament reprcsenL'altra finalitat que hom perse- tativa de la vàlua exacta del grup B
gueix en el partit de demà é 1 d
·
recabar socors
r tal d'a
e l' e
El festival començarà a les 2'45,
bra model de ~ M t 1ju ar ~ amb un partit entre dues seleccions
permès treure de gr~JuapCrffile més de la Lliga. Amateur, en el qual pe>
d'un practicant de l'es rt i ue ha drà. constatar-se el nivell de la cateretornat al camp d'rs:,orts q ltr
gona que ha donat el futbol català.
esportius que lesions greus e~ :a_s valors com Guzman, Zabalo l Ralch,
via obligat a· retirar-se'n Per tant- per no anar més lluny.
La Mutual no pot ésser mirada amb
Com a complement tind.ran lloo
indiferència pels nostres esportius unes mteressantfssimes proves atlèDel formidable equip que forma: tiques i una exhibició de boxa a càrrà la representació del gloriós on- rec de dos infantils de 6 anys, veze del Barcelona de l'any 1928 en ritables maravelles del noble com
formaran part Llorens, Saura, Alce> dlf[cU esport.
riza, Mas, Arnau, Mart!, Guzman,
Aprofitant l'oferiment rebut, seCastillo, Oblols, Pedrol, Piera, Sa.s- ran jutge 1 lin1ers del clou del pre>
tre, Samltier, Ramon Sagi Gual, grama el prestigiós àrbitre senyor
Parem 1 Martínez Sagi. Hom espe- Llobera i els senyors Torrents ¡ Vira qae donin el seu fruit les ges- llena.
tions que es !an per a procurar que
El nostre gran campió, Gironès
el més formtdable xutador de tots junt amb el dlgnlssim president dê
els temps pugui aportar el seu value> La Mutual doctor Moragas presidisfssim concars a l'obra benèfica a ran el parÍlt. El primer ~nçarà el
què va destinat aquest festival.
«kic-ofb.

a
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El Campt'on at de LI'Iga

r! UNA JORNADA DlfiCil PELS
ACTUALS l~(LIDERS>> 1UN IN·
TERESSANT PARTITf A LES
CORTS, ENTRE El BARCELO·
NA I l'ESPANYOl
Barcelona <Les Corts): Barcelona.Espanyol, Vallana..
València (Mestalla): València-Donòstia, Comorera.
Madrid CChamartin): Madrid-Atlètlc de Bilbao, Arribas.
Sevilla CPatronato>: Betis-Atlètlc
de Madrid Ostalé
'
·
Bilbao (Ibalondo) : Arenes-Oviedo,
Jàureg-..11.
Santander (Sardinero) : RàclngSevilla, Iturralde.
SEGO
1
NA O VI S IO
Pamplona (San Juan): Osasuna.Cèlta, Casterlenas.
Sabadell <Creu Alta): Sabadell
Múrcia, Ellzario.
Alacant (Estadi Bardin): Hèrcules-Valladolid, Soliba.

IDiu·a~~o~~·
sfnzc~~es : : · vt~i'i. tXPn~I(IÓ
HJtiiO~
I(AK I fOTOfiR11•fl[A ELs
EQU IPs cATALANs PROBA·
avui, del prestigi d'anys enrera,
u:l
~
BLES PER A AQUESTA JORNADA

però de les quals ja DO se'n poden
de la Catalunya actual
esperar coses extraordinàries per a
l'esdevenidor. La nostra boxa viu,
del 30 de maro a l 14 d'abril
doncs. del prestigi assolit en una Organitzada per uEI Oia GràficOll
època no molt llunyana, però no p I
'
d M t' ..
del seu real valer.
a au num. 1- e on JUIC

el qual es disputaran la «challenge»
del Trofeu Canyelles. El programa.
consta de tres partits, el primer a
càrrec de dos eqUips infantils; el
segon entre una selecció de Barcelona. Ciutat i una de Comarcal i
l'últim serà el que s'enfrontaran eb
equips representatius de Catalunya.
1 Castella. La Federació Catalana
ha designat per als arbitratges d'a.questes partits els coHeglats Brotons
'
Sureda. i onerris respectivament.
L'equip de Castella té anunciada
la.. seva arribada per al ïmecres. a.
le, onze de la nlt.
El seleccionador-entrenador no ha
fet pública encara la composició de!inittva de l'equip que defensarà els
colors de Cata.lunya. 1 he. anunciat
que no ho farà fins el dimarts al
vcs~re. .
,
Lentus1asme que ha desvetllat la-nunci d'aquest esde:.tentment és ben
palè.!¡ 1 es reflecteix en les oomandes
de localitats 1 entrades que a. hores
d'ara arriben a la Federació Catalana, on són pregats de dirigir-se
tots els que desitgin proveir-se'n amb
temps.
L'esfo,rç que representa l'organltzació d un acte oom aquest mereix
que tots els basquetbolistes hi prest1n el m~s decidit suport. El moment
és oportu per a. fer tasca de proselitlsme portant-ht e3pectadors c;ue 1.0
saben del basquet més que el que
en sentit pejoratiu ha estat dit d'a-fu tes p t Ed 1m1ro I Iri d
quest esport i aixi veuran les posMi~ollh 1r:Òsch. e
•
on O, slbilltats espectaculars del basquetSabadell: Masslp, Morral, Blanc, bol 1 que també els espectadors es
Argem1 Castlllo, Mota, Esteve, san- senten atrets per les jugades 1 per
güesa, Calvet, Galvany i c reus.
la. rapi~ 1 els moviments dels Jugadors.
PARTITS CORRESPONENTS A
LES DIVERSES COMPETICION

I

Barcelona: Nogués, Rafa, Alcoriza, Pedrol, Berkessy, Lecuona, Vantolrà, Raich, Escolà, Trujillo 1 Ca.bancs.
Espanyol: Fourn1és o Martorell,
Arater, Pérez, Martf, Espada, Cl-

S

QUE ACTUALMENT ES JUGU EN
Torneig de class11lcac16 de la Primera Categoria B:
Calella-Sants.
Granollers-Horta.
Sant Andreu-Duro.
Tàrrega-Europa.
Terrassa-Martinenc.
Torneig dels no classlftcats:
.Poble Nou-sant Cugat.
Anola-Bantbolà.
Manresa-Mollet.
El Campionat de Catalunya de la
Segona Categoria:
Vic-Catalunya.
Grà"ia Malgrat
Dertu~asal. ·
T
1 e
e ta
orne .g opa a lunya:
U. S. de Rubí-C. D. Olesa.
Penya Atlètica-Tarragona, c. o.
Vilanova-Vilafranca.
S t Sadurn1
an
-Foment de M. R.
GaVl\-Catalunya.

*:---- ---

Per a confeccionar els caI d
en aris atlètics de proves

Le. Federac16 Catalana d'Atletisme
prega a. tots els olubs af1liats que 11
facin saber totes les organitzacions
que Unguln acordades, àdhuc aquelles de caràcter social, a !1 de poder-lcs incloure en el calendari de
proves.

LAMPAR A

VIl Exposició Internacional de
l'Automòbil
A les oficines del c ... Jtè organitzador del pròxim Saló de l'Automòbil a'han reunit, sota la. presidència del senyor Ca.sajuana, tots
els valuoso elements que constitueixen loo comissions, formades per expositors, que s'han d'ocupar de l'organització d'una sèrie Important de
manifestacions a. hfJP I'~ de les nacions estre.ngeres, com també que de
la nacional que concorri al Saló de
Barcelona.
Totes aquestes cm,,•--•,.,... s'han
reunit separadament 1 han començat
e. elaborar els programes que hauran de contribuir al més gran èxit
del Saló.
Fins ara han estat escollits els
dies 6. 7. 8. 9 i 10 en què es tractarà
d'honorar tal com es mf'rcixen Anglaterra, Amèrica, Alemanya, Itàlia
1 França respr>et ·~ -~ t oue són els
paü;os que aporten major nombre
d'expositors. Seran assenyalats uns
altres dies per a e!'lartlr la indústria
de Suïssa. Txecoslovàquia 1 altres
nacions també representades en el
Certamen Automobilista Barc!'!onès.
com també a honor de la fabricacoió
naciona ~ 1 de tot E'l que eas relaciona amb el transport de mercader1e$
i viatgers.

COSS I galvanitzat,

TISSO RA espurn r,
acer &'arantit.
24 ó 22 om.

prllpla per

40

centlmetres

DES PRES
DEL
Andreu Lepage va batre extraoficialment el rècord
d'Espanya dels 200 metres lliures
Poques vegades hem tingut ocasió de comprovar uns resultats pe>
sltlus tan Interessants com són els
obtinguts en el Concurs d'Hivern
d'aquest any. L'èxit assolit per nedadors 1 organitzadors supera de
molt al que hom havia imaginat.
Els avantatges que ha suportat a la
natació catalana són nombrosos, màxim en l'època actual en què, degut
a. l'extraordinari progrés obtingut
per Castella, la supremacia catalana mantinguda des de molts anys,
quedava una mica compromeea..

ANDREU LEPAG E
Sens dubte, Castella ha donat una.
empenta molt necessària a la nostra
natació, un bon xic atrassada, per a
situar-se al nivell de les altres ~
clons; resultat d'aquesta. lluita aferrisada, són les continues millores registrades per tal de superar els rècords. Ara Castella, més tard Catalunya, continuament es milloren les
marques; sens dubte que els temps
que representaven una marca nacfe>
nal eren - no tots ells - d'una categoria molt inferior a la. categoria
internacional i degut precisament a
la. pugna existent entre nosaltres
per mantenir uns o altres la. supremacia fa que les comentades marques segueixin millorant-se constantment 1 en poc temps fins arribar a un marge equlva~nt al de les
nacions més avançades en aquest
esport Es llastimós que malgrat la
gran afició existent a les altres nacions s'hagi arribat, per llurs mèrits a considerar-les com a valuosos

ATLETISME

Programa de proves
per a avui, diumenge
La P. O. d'Atletisme ens ha. tramès el programa de les proves que
es celebraran avUi, diumenge:
A l'Estadi de Montjuïc, maU 1
tarde.: n Jornada dels Campionats
Generals Universitari.s. organitzats
pel Barcelona Universitari Club.
A Can Tunis: I Campionat Social
de Cross-Country de la Penya Allgues Blanques, 3 quilòmetres de recorregut J)f'ls voltant; de l'Hipòdrom
Al Poble Nou: Matx interclub
Club Atlètic Martinenc- Iris Atlètic
Club, a les 9 del mati. Camp Casp
Sant Joan de Malta. Organització
C. A. Martinenc.
A Mollet: Matx interclub Esport
Club Mollet- Centre Excursionista
Natura.

candidats per les compet¡
clals encara. que la maJo~-10lls ort.
no tardaran pas molt a .... d'eu
que són dignes d'aquesta d~rn~~
Ja en, els darrers campiona stltltló,
panya 1equip mallorqu( f 0 ts d"F:s,
lacló després de Casteua la l'ete.
del millorament de la natft~IQ(!o~
pana. Avui dia, tcnlm antèg """16 hii
propis campionats són mou~e en Iee
gtons que es consideren ca lea re.
per a. ostentar un tftol na Pac¡~
talunya tindrà. dins
e1!>lla!. ca.
adversaris que els altre~lta lllêa
versaris que no són de anys, ll4.
ja que la. faran emprar men~rea;
ocasions per tal d'aco;n ~ les
triomf que per tractar seguir un
consideren molt més ele~t d'ella e¡
ment per a Catalunya · Sortasa.
a renéixer les esperanc~s h~n torríat
es compta amb un nornb aVUi dia
luosos nedadors. Les
re de va.
tingudes en el transcu~ar~ues ob.
curs d'Hivern són prou t el Con.
per a. mirar amb opt!m alague~
venidor de la nostra na~~~ l'eS<!e.
No s'liavia organitzat .
concurs d'Hivern tan eq ltallla! un
el d'aquest any; mat Pe~ tiu cOlli
via obtingut unes mar • no s·~¡a;
lents. Hem de felicitar ~ues Cl!:Ce\els entrenadors senvors 8 =linen;
Pínlllos 1 altres elements d eger 1
ta que han intervingut en ~·la Jun.
zacló per l'encertada se! 0r:gan!t.
igualar ela equips PBrtlctpa~ó en
O'n dels elements que més ·
bresort1t ha estat Andre
ha so.
Dotat, com ja hem dit u Lepage.
gades, d'Unes condicions ~ ve.
nàries, deixà ben palesada
Ofdi,
vàlua aquesta darrera Jorna1ad se~
batre el rècord d 'Espan
a en
metres lliures detentat Í:r ~ls 200
VUar després d'haver reaU~~Uia
cursa dels 400 metres en un
la
notable. Veritablement h te!npS
creia que Lepage en '11an om no
l'aigua per cobrir el seu
la cursa dels 4 11: 200 0
eu en
amb tanta facJUtat Un Pr~~ ~tre
panya. Lepage està actua.lm 'E&.
una forma envejable i eret ent en
pot millorar de molt, 1 a no~r~!
gaire la marca que havia
"""
perpetrada en la tarda de ~r:~
càrrec de V. Ruiz Vilar per cert a
fumat incomprenslblem~nt de les estivttats natatòries. Es llàstima ac.
8
V. RUiz VIlar sigui bai'ta
les fUes de la natació hispana
~ue un equip fonnat per ell, Le~g:
asulla 1_ Cairol podria aconseguir
una classificació molt honorable al
camp de l'internacionalisme en ésser factible de realitzar un 'promedl
de 2'27».
'
Ultra els esmentats nedadors hi
ha també altres figures que tènen
les mateixes possibilltats com són·
Bmll. Snbab\, Valdés, dómez Ac,;.
bo etc.
J. BRAU.

'tn

a

i:J·se '

actua'f

t·

PRIMER EQUI P
Puntuació final
Equip B. 209'5 punts.
Equip A. 206.
Equip e, 201'5.
Equip O, 193.
SEGON GRUP
Equip A. 177 punts.
Equip D, 169.
Equip e, 163.
Equip B, HS.

CAIXA mnarite, espe·
clal per a caletes, 20
centlmetres

a saletes,

dormitoris,
exo !Itera

Un duro

Un duro

Un duro

LOT: Xurrero, deu dibuixos, I motllo flam,
d'un litre. UN DURO

Un duro

confecció
I tall

acurats

Un duro

Un duro

CULLERA aloaca plate·
paca plateJada
UN DU RO

CULLER alpaca plate·
Jada. UN DURO

CANTIR oli, de 8 litres
UN DURO
LLAUNA

ucanneloniSll,

33 ctm., i motllo arrlls.

de

L A CASA Q U E V ENDE MAS
BARATO DE BARCE LO NA

UN D U RO

A més dels anunciats, trobareu una
infinitat d ' article-. sorprenents a
Plo.IAMES

CISTELLA de vim,
per a fruita

d'llpal

GRONXA·
DOR, fusta
vernlssada
I oordea
for tea

de POPtlln fi,
oló d'encaix,
par a senyora

UN
DURO

Un duro
o.I OC do

VIS•

MAQUINA de oerruquer

tlt I saba·

n.o

per a

tetes de PI-

senyora

qué bla nc

~...._

O 6 0000, garant ida

Un duro
o.IO C de ca·
mlsa, pant aI on I
combinació
llpal,
per a nena

Un duro

CARTERA documents.
amb dotze mesos, espe.
cial Ptr a lletres

PEU FUMADOR,
de faig verniasat

"'

i~:·~

..,

Un duro
ESTO IG amb sia for·
quilla& alpaca plateJada
per a postres. UN DURO

I oendrer llautó
bronzeJat

BATA o KIM OHO Ptroal, diversos colors, oer
a aenyora. UN DU RO

UN DURO
TASSA desdeJuni, d'amlnllpal, diversos oolol'l

~

Un duro

Un duro

SAFATA per a llit,
oluae fina. 11 x 10 om.

DOS COIXINS de cre·
tona. plens de mlruuano, forma rodona o qua.
drada
F

UN DURO

BOSSA lona. amb tanoa cremallera

Un duro

::..i .

Un duro

l

Utl duro

Un duro

de cutl fort,

!l

UN DURO

COMBI HACIO

lona

Elr
sis
t ova·
Ilo ns

per • nenes

SAFATA mirall amb
flor de fa ntasia

MAl:ET I futbol,

TRES COBERTS lnoxi·
dablea, maneo galallt,
per a postre. UN DU RO

oentlmatres

amb Incrusta-

estampat

COTILLA

TOVALLA orepé, amb
brodats i vora calada.
Tamany 7 x 7, UN DURO

22

\it.

ESTOIG amb sis coberts

d'llpal,

QIBRELL zeno pullt,
VISITEU

40 oentlmetres

!~;.;;a de aenyora

Un duro
"')
I

.¡
- ~- - -- ---

Un duro

UH DURO
..

.

..

LA

NOSTRA

NOVA SECCIO DE SEDERIES
I
GENERES
PER
A
PRIMAVERA

CRISTALLERIA 26 Dl·
oes.
UN DURO
.,... .

~

.

~·

-

.
-

. -.......

~

-

ELS MILLORS PREUS
LES ULTIMES CREACIONS

CABIA e6tany:ai1, amb
cristalls I doble fo ns
UN DURO

la humanitat

DE MARÇ DEL 1935

·LES LLE

9

E S·

no és romanticisme ae la. mUlor m~
na, serà que tots plege.ts no ens entenem 1 ens agrada fer olla per
sistema. ¿«La Terra»? Si: eu «La
Terru no b1 ha. un per.¡onatge decent n1 una situació romàntica. Però
això oo és culpa. oo l'artista, que
malda pel millorament dels homes,
eo.s!mYant-los com són de perversos.
D'allll. on no n'ht ha. no en pot
rajar. I ZOla que é$ massa honrat
per a pintar-nos com una Arcàdh\
allò que és un femer, diu el que
sent, i ens inclina. a detestar el vici,
l'avaricta, la. sornegueria... ¡Quina
inlffiQral!tatl
En oompansac16 de «La Terrm>
preneu «Teresa R.aquin», jo crec qu.
mal no s'ha escut res tan pu11y~nl
contra l'adu:.:r:, ni es fàcil ou.·
més primmirat estilista hagués r&elxit a. relal!lr en una forma. més
noble, una · IU!'èdia ~:a _quella...
He d'acabar. Diversos lectors m'havien invjtat perquè m'associés en
una forma o altra al cinquantenari de cGennlnalJ. Ho he fe~ am!J
molt de gust. I ·-· romàntic empedernit, un dels pocs que qurden,
iLa~
m'associo amo t.ot honor i sl
a aquest homen&tge pòstum al gegant creador del realisme. - F.

En

.,

aCCI O

.
grac1es
de
'

raven al programa, Mercê Plantada interpretà magistralment elA
cambra dels nens», de Moussorgsky. 1 «Set cançons J)'Jpulars», de
Manuel de Falla., les quals proporcionaren a la gran cantatriu aplaudiments càlids i entusiastes. Pere
Vallribera, que ja havia acompanyat
magníficament la senyora Plantada, interpretà tmes «<mpressions»
per a piano sol, de Cyrll Scott, titulades «Egipte», en les que l'excellent pianista donà. una prova més
de la seva fina sensibilitat 1 perfecta. tècnica, 1 assoli en aqncsta obra
un èxit merescut i pensonalissim.
La senvora Plantada l el senyor
Vallribera. toren a;u. dits calorosament en finalitzar l'audició esmentada.
L'altre ooncert, anll. a. càrrec del
«Sextet Clàssle.~>, Integrat pels senyors Narcís Carbonell, flauta: Domène(: Segú, oboe: VIcenç :Morales,
cla1inet; Carles Jalme, trompa;
~:r!SC Es¡l::u,ella, [~ ot, l .Josep
Climent. plano, els quals formen un
mAgnific conjunt instramental. ja
comprovat altres vegades i que en
aquesta audició es reflecti amb tota
la seva Iorça, com a intèrprets de
gran volada.
El programa ofert en aquest con~t. fou constituït per un «Quinteb en ml bemoll, de Beethoven,
que assoli una interpretació justissima; una «Gavota» en sol major,
de Narc!s Carbonell, de sòlida construcció i notable bellesa, la. qual tLmt
amb «Engrunes», de Ricard Lamote
de Grignon, ha estat escrita per a
quintet de vent. Els sis fragments
que constitueixen l'obra de Ricard
!..amote de Grignon. denominats
«Festa .Major11: «Enyurament»: aE!
R1!.badà»; aDorm nlnet, dorm... »;
((Ballades,. l «L'Escarabat Bum-BUlD.J
foren calorosam~t aplaudits. a.1x.1
com també el «Sextet» op. 6, de Ludwig Tbuille que tancava el programa.
La concttrrèncla molt nombrosa
que acudi a la sessió, féu objecte a
tuts els e:tecutants d'afect!lOSCS demostracions de simpatia.

Mercès a. vo'3allres, oh llibres benHi ha. temes en la vida que no
seran e:dlaurlts ni pels mllklrs es- 1 amats!, hem comprès com les noscriptors: un d 'ells és el do dels 111· ' tres dolors, que ens semblaven úruques, havien estat sentides 1 suporbres.
Contribució a un cinquatenari
de naixença h1 veurà, el'!"aulida eota
Mai no agrairem prou al bescan- ta<l.es en tots e~ temps 1 per totes
la prosa durn. 1 pOC treballada, un
tat se¡!e dinovè un dels privllesls les generacions ... Mercès a vosaltres,
poeta, un poeta enorme un romà-nde què gaudlm ara., el qual, com tot l, a1 sopluig dela vostres fulls acollitic com una casa. Agafem «Geiml.el que dòna la felicitat, no és apre- dors, h em senttt refer e1 nostre oonal», l veteu de quina ma.nera. dos
ciat en el que nl: ens referim al ratge per a afrontar les malve~tats
eLlamorats, à1ids de pos$eir-se, no
de la vida 1 le.-s injustícies dels bofàcil accés als llibres.
arriben a atxò, ftns que s'ensulcla
No cometrem pa.s la gosadia (que mes... Gotetes de tinta que feu rela milla. 1 queden abraÇD,ts, en les
nidesa. fóra per part nostra 1 ofen- vture les coses per la màgica assèntcnebr~ a vuit cents metres sota
sa per &ls nostres lectors> de voler ela. dels "~DI't'lh oue Ics clesUHaren.
el món dels vius. ¿Voleu cosa més
cantar els moments inefables que vosaltres heu estat com rou de mar:lbiosamt>..nt romànt1cn.? Llegiu, si
l& humanitat deu als llibres n1 la tinada que apaivaga. la passió de la
us plau. a l'«Assommoiu, l'escena del
seva. importància transcendent en la terra mare aconhortant-Ja dels seus
duel entre d?& forjadors, a qul dels
dP.s!icis 1 dels seus dalers. ¡QUin bé
vida dels pobles.
dos forja nullor determinada peça.
No volem pas a rut parlar d'aquella heu fet als nostres esp!.'rits comnw1 Ja em sabreu dir sl aquella visió
mcstres -oom del& Bury, bisbe de guts: als nostres pensars deseendels homes, del foc, dels resplendors
Durham- que ensenyen sense bas- trats!
r01gs damunt els tòrax:~ nus l herNo podrem pagar mai el benüet
t.ó ni palmetes, sense paraules asculis, és una fotografi& del «Fotopres ni renys, sense demP..nar vest1· que els lllbres ens han portat en
maton» o una. de les millors plntudures ni diners. I si a.quells justs aquestes hores decis1ves del nostre
ree de Grener. Si no us esvera els
mots d'elogi, escrits a darreries del seny, en què la nostra sort ha roplats forts asabenteu-vos de quina
segle X.Vè, en homenatge als llibres, màs md~sa, emportada a l'atzar,
manera i per què els francs-tiradors
sempre amatents a les Tl<l5tre3 1re- oom una ploma pel vent!
de «La. Debt.cle» e!!COrxen oom un
Mai no podl·em agrair prou l'autures -que sl us h1 acosteu, ells
garrí el traïdor Gol!att!... Sl això
poc que dormen; si els interrogueu, xilt que ens beu portat. oh lllbres!,
ells no amaguen res; si els oblideu, tot impedint que la dolor aprofités
mai no rondinen, si sou ignorants, l'ocasió per e. moure insídies a. la
ells no es poden riure de vosaltres- 11ostra solitud 1 es filtrés, a poc a
encloïen tanta veritat ¿què no po- poc, en la nostra ànima desenfeidrlem dir, ara., en els temps pre- nada. Mercès a vosaltres, oh llibres!
sents en què s•ha estès fins a l'in- -missatgers do Terres encantades,
finit el seu camp d'ucctó i, per tant, palaus de dilecció, badies de repòs
contra tes temi)(Stes i els mal de
la. seva acció benfactora?
Ma! oom en aqu~tes hores de caps del món-, no hem hagut de
solitud, darrera les reixes de l'ergàs- tolcraJ.· cap estona desocupada de le:;
tul, no hem sentit tola la meravella lletres, 1, en l'estudi, hem après a.
dels llibres que mans smi¡n1es feren romandre fidels a.1:i nostres J.deals i
Recentment ha. estat posat a la 1 en la visió polltica dels dirigents srribar vora na¡tre des dels pri- als nostres afecte:> més preclars. Mervenda el llibre «El 6 d'octubre a Ca- que, amb la seva. suprema autoritat, mers momcnt3 de la nostra dissort. cès a vosaltres, sentinelles incorru;p·
En la mitja foscor de la cella, tris- tibles de la torre de vori que hem
ta.ltmya tal com jo l'he vlst», del marcaven el sòlc en el destf.
ta i rònega, el 1·ecord dels éssers vol· bastlt a la nostra ceHa, hem sentit
qual és autor el n~re estimtt comAixò. és tot el que, per avui, po- ¡uts,
de la llar enyor:tda, anava re- que res de plebeu ni res de baix no
pany de redacció Lluís Aymami 1 dem dir. Esperem que algun dia pu.mots -{lUe
Baudina. Aquest. fet - el de l'es- gui parlar-se lliurement 1 aleshores torçant 1. expremeut el coratge que, ens escau Slguluaa.quests
l'aig'Jabarreig de
treta relació professional i politlca caldrà posar moltes coses al seu llou. la consciencia sense retret. porta en voldriem eixits soc1n1s,
nmb so de
misèries
les
totes
trisllargues,
hores
Les
matclxa.
de Lluis Aymaml amb el nostre dia- L'anormalitat de les circumstàncies sl
de ~la·
ri - ens dispensava, potser, d'una i la passió dels rets massa pròxims te3, infinites, semblaven aturar·se picarols 1 ambdelluminosl.tat
Tnml.>é l'Associació Obrera de Conregn.c.iruneut per
critica a fons del llibre del nostre desvia encara, avui, molts judlc1s. entre els ferros de l'esllanguida fi. vells-, mots
als llibres, per l'o- certs h& celebrat ducs sessions, pr~
company. Tanmateix, determinades Es aquest el defecte que trobem, i nestra. que allà. a frec "" <ostre. ens tot el que devemdel
esperit i mera i segona del cicle dedicat al
apreciacions contingudes en l'obra que en nom d'una. cordial 1 lleial reoordava. l'existèucia d'tm cel, llu- bra de salvació c¡ue nostre
han dut a ter- «Quartets.» de Beethoven. l'audlci
que no vèiem 1 d'un sol, ge- del nostre seny
de referència 1 el ft..'t que, en el seu sinceritat volem remarcar davant minós. que
no ens escalfava. La hu- me, en el tramontnr de la nostra. integro. dels quals ha estat confiada
pròleg, l'autor afirmi que «Parlem els lectors de LA HUMANITAT al n~rós,
de Barcelona,
murs es flltrav9 als nos· vida, qu:m ja des de la carena s'al- al Quartet dc Cordapart
dels
mttat
dels fets tal com els hem vistos 1 els llibre - excellent reportatge, per
els senyora
del qunl Pn !onnen
d~l més enllà.
l'infinit
bira
ac1apaf:redor
una
i
membres
tres
hem sentit nosaltres: és a dir, en altra banda - del nostre company
Marti Cabús 1 Joan Farrarons, vloprenguin
immortals
Déus
els
Que
apobra
nostra
la.
a!lih!lava
radora
parlem amb la nostra i exclusiva Lluls Aymami.
Claudi Agell, viola, i Sants Santlneta. dt>~(ll ,.:'<.Cdor~ li'<>one.1;.a ml:'- aquests mot& com una acció de grà- lms;
responsabilitat>>, eno¡ autoritza, per
violoncel.
Potser, en atenció a l'amistat. cor¿Què ens espe- cies que surt, s]ncera 1 cordial, de grera,
la nostra banda, a posar a 1 llibre dia.liss!ma que ens uneix a ell, dc na de sofriments...
En la primera sessió foren exehomes de ct'àleg 1 la. nostra ànima en aquests hores cutats
d'Aymaml Wl comentari sincer. SI- sempre, bauriem volgut silenciar rava a nosaltres,
«Quartet&» op. 18, núm. 1;
els
Enguany conunemora la França tència del fctògt'af, 1 la penetrabill- lenciar l'assenyalada aparició de la el nostre comentari d'nvul. Ens h1 de tracte social, acostumats o. viure fartes, però tristes, coratjo~s. però op. 127 i op. Si, núm. 2.
viure.
uostze
del
adolorides,
generosaveu,
oostra
la
de
r1tme
l'aparició de la form.ldable novella. tat del seu obJectiu. 61 en les seves seva obra no 8erla correcta. Elogiar convidava, també, el lloo que AYroa· al
Rn la segona sessió, els nostres
J. PUIG PUJADES quartetístes oferiren op. 13, núm. 3;
dt Zola, «Germin<il», veritable epo- obres donl!nen els rèprobs, els cara- el seu contingut sense un examen mi ocupa, merescudissimament a la men~ acollida. pr;>r tms alt.res homes,
podrlem
¿Com
ctv1litnt?
en
germans
i op. 59, núm. 3.
pà& subterrània dels homes 1 ~ girats, el'! gMiÜS, els miserables, no srrè de les seves apreciacions polí- nostra redacció. Però, l'afirmació
Prt'Só de G'rona, (1'7-162)-ill-1.935. op.E'n130tots
aquests «Quartets» els jooes que en la seva època. deixaven és pas culpa d'ell. Es culpa. de la tiques. per tantes raons Vinculades continguda en el pròleg del seu lli.: suportar aquell tètric silenci de la.
oondel
necessitàvem
qw
els
ceRe.
ves instro.~mentisles assoliren un ju.sIs salut 1 la v:ida a molts centenars matèria humana. que ha hagut de a nosaltres, no seria digne ni lleial. bre, «de parlar amb la seva 1 excluREBUDES
PUBLICACIONS
paraula
la
de
1
!dees
les
de
trast
potser un xic ex~
conjunt,
tissim
c:!e metres sota terra per tnl que no trebl\llar. Ell es limita a. assenyalar- Oertament. es tracta d'un estJmndis- siva responsabilitat personal». en,
cessiu en dets.lls, però llur interpremanqués carbó a la gent de la su- los amb el dit. Ninrú com ell pot sim company de redacció. El pròleg invita a posar, amb una. cordialitat alada. per a ésser nosaltres mateiMaTERRA.
NOSTRA
LA
tació de l!l gran obt'a be6thoviana
perficie. Vicotime.> proplciatòncs d'uu dir: «j'nccuse».
del seu llibre, però, ens diu que a- absoluta.. aquestes sinceres conside- xos?
llorca. Febrer 1935,
fou absolutament discreta l ~ alFou lla V'Oir'S, al contacte d'uns vo¿Immoral ZOla? Recordo ha ver quest és escrit amb la in*pe11dèncm racions al nJ.arge de la seva Yisió
es;andalós sistema IISOCial i econòmic
La
de
8!i
númcr<J
el
rebut
Hem
que, per vergonya de tots no ba des- sentit moltes vegades aquest pen· de corjteri necess!rla per a què la dels fets del 6 d'octubre.-.r. M.• M. lum.>, flor de l'enginy humà, que và- Nostra Terra que es ve publleant a guns moments gairebé perfecta. ·
em!>leEls afi!iat.s a l'Obrem ~
rem sentir tota la· magnificència de
aparegut encara, el minaire de les jament a un senyor re3pectabi!issim seva obra no seria correcte. Elogiar
de Mallorca, ocrre..<:p;:¡nut 1\1 naren totalment el Palau de Pt·ojectants de mots escrits, de tantes pa- Palm&
(Ulques carboniferes, a Ics regions amb barbeta, ulleres 1 calba de siJ per nosaltres, companys seus. amb
núAquest
d'enguany.
febrer
de
mes
cions de Montjuïc, aplaudiren nodrl.•
raules dites en lloança dels llibres ...
descrites per Zoln com en altres re- .Nflexes. Detentava. un càrrec d'alta independència igual. I alxi anem a
forÇ11. els seus an- dament als senyors Cabús., FarraMai no na viem sentit vibrar, amb tota mero que honoraseg'
gions que tols tenim al pensament, oonsideractó moral. I bé. Aquell se- !er-ho, amb una clara distinció de
sumari:
::tt
el
oonté
teriors
rons, Agell l Sagrera, 1 sortiren del
la seva exelc!tnd a.quells mots d'Iper tai de viure havia de sepultar-se nyor, que tractava d'immoral ZOla, l'Aymami redactor destacat de LA
(editorial), recinte de l'Ex¡x•sició amb una bella
L'esperit provincià
saac Barrow: «a aquell qui ama un SQlvitur
sense morir i suportar les horroro- - després va saber-se tenia per HUMANITAT a. l'Aymami autor
aeris hlem.s, per Miquel impressió que multiplicà el gros inEes condicions d'aquPst enterrament amant l.U1a artista jove, la qual va d'«El 6 d'octubre tal com jo l'he
El nostre company de redacció llibre mai no li farà falta un amic Dolç; La creu 1 la mitja lluna. per terès que han desvetllat aquestes
en vida ... ¡Quin tema, aquest, per haver de irenoor amb ell «perqu~ vist».
Joaquim Vilà, animador indiscuti!Jle fidel, un conseller sanitós. un com- Elvir Sans; Petits poemes en prosa audicions quarteti;·.tes del colós de
al gen! d'Emilt Zola, més alt, més se la. bevia». I no m'obll¡ueu a. és·
Les ducs anteriors obres d'Ayma.- de l'Oficina àe Premsa de la Ge- pany joiós, nn aoonhortador eficient. pe;· Francesc Vidal 1 Burdils: Els Bon, tan encertada i curosament or.
potent, m6s heroic com més !.noom- ser més clar. La màxima. immorali- mi - «Amb els braços oberts...» 1 7leralitat, és home que ha viatjat Estudiant. llegint, pensant. oom es IJI!Irt.its polL 11 ; r.Jm a r~t jurid!c, per ganltzndcs per l'Associació Obrera..
tat de les lletres impreses en !ran· «Macià»-són dos reportatges; dues f1l;Olt. Dels seus viatges recorda so- pot divertir innocentment, i plaent. A. I. Alomar; Rotonda, "Per Barto,
pres I combatut!...
CAMIL OLIVERA.e
No és missió nosl.ra, en aquesta cès. la constitueL'ten, si de cas, lea documentals. La millor qualitat pro- titnt escenes pintoresques. Ací en ment entretenir-se en tots els temns meu Fortcza: Aswciació per la
rma:
va
.iusla
Oh!
fortl.mes».
les
totes
amb
i
toRod,
Van
'Aimé
d
pseudo-novell.es
infiuèncta
secció, ocupar-no; de la
fessional del seu autor - exceRe11t
En una ciutat americana ra ter- t!cia. d'aquests bells mots!... Cal Cultura de Mallorca, Les arts, El•
de Zola en el camp social, obrer o tes elles a base de noie3 acotades. repòrter - es posa en, aquestes dues
R?culls "" fora. 1 NoUciarl.
polític. Ens pert.oca estudiar - sem- per sàdics dels dos sexes, al lloc que obres a.l servei de la història polit1· se amic d'un dentista. Aquest era un haver romàs, solitari. en el fons d 'u- llibres.
' TERCERA SESSIO DEL CI•
¡re dintre la tònica planera de di- habitualment serveix per a seure. er. del seu pais. Exposa, explica. in- jove pessimista i ::empre es lamen- na presó, davant l'esdevenidor in·
CLE BEETHOVEN A ~A·
TU!gació que donem als nostres me- I aquesta mena d'obres - profusa- fonna amb la. fàcil agilitat del bon tava. que els uur clients n omés a- cert, per a comprendre tot el veri·
SOCIACI\.l OBRERA DE
nesstn a ccmsultar-lo una t>egada Ai- tfll>le sentit d'aqu ~tes paraul!S...
<Us - un autor, una obre. ¡lobal i ment ill.u3trades amb premeditació periodista. Els comentaristes 1 els :ró
CONCERTS
DJDACTA. per a Català
eJ tenia molt preocupat. ·
Per :vosaltres. llibres a.mi.cs, vtvim
\lla obra especifica. Es sota aquest i alleTosir. - les devoren, a mans historiadors hauran de tirar mà dels
sessió corresponent a
tercera.
La
1
agradable
fa
que
mètode
el
Es
veure
a
anar-lo
va
Vilà
dia
Un
¡nsma que avu.l aportem la nostra besades, 110 pas ela obrers, ni els dos llibres d'Ayrnaml ~r a construïr t l'at~ar va ter que s'assegué,, a la totes les vides dels qui ens prece- fècil d'aprendre de parlar 1 escriu- l'audició integral dels Quartets de
cootribueió modestlsslma. a la g\ort· anarquistes, ni els maçons, sinó ca.- les seves tesis o per a escriure els butaca d'operacions, emplaçacla ar- d iren, i compartim totes les ànsies re correctament el català. Es el mè- COrda de Beethoven, que amb tant
dels nostres oontemp0ranis que, gefica.ció que mereix avui el gegant vai:en i, a vegadrs, dames, que guu- seus t't!lpítols.
rant del balcó. El nostre amic d'atode d'absoluta eolvèocia, fet amb ia d'èldt artístic ofereix l'Associació
clela ll<lvellil.tcs lra~lCC.."<lS del vult deixeu à.e to .,.:; ¡¡ r.rerroga~'v~ del
No és aixi en «El 6 d'octubre•. El lli tltant, va Uucar de segutda la nerosos fan florir la. flor del seu collaborac!ó
Pompeu Fabra i Del- Obrera de Concerts als seus afiliats
respecte.
repòrter, endut en el torbelll pas- façana del temple d'una d'aques- espli'rit en una llibrea que arriben !! Daunau. de
cents.
Un quadern amb text, en el Palau de Projeccions de MontMal no ha estat immoral treure la sional del moment, comenta. Mati- tes ling.uJaTS religions que abunden vora nostre, amb els brac;os oberts
Els enamorats de le3 tUniques pajuïc. !.&8. celebrada avui. dia
tñarcll.ls o les c-rinolines «rococó», no màscara al leprós, tràlnit indispen- sa el seu reporta~e amb aprecia- a Amèrica. A la paret hi htwia un per a lliurar-se'ns com l'amada a l'a· explirtlcions i ell:ercicis pràctics, pes- 24, I. donada. l'extt:msió del progra·
setes 1'50. Demaneu-lo a totes les
l)Oden, certament, veure amb .slmpa· sable per a. guarir-lo. Immoral és cions de caràcter polítl:c. I és aqul rètol ck pedra que deia «Preparen- mant veritable, sense subterfugis. l.WJrerles
o «Apartat 5081 Barcelona. ma, el concert començarà puntualtia l'home que. en deixar-se dur per fingir que hom ignora el propl mal on el repòrter falla. Acostumat a vos a ben monr»... ¿Com podien donant-se tota, ben t-ota, a l'ama. N'ha sortit
ment a les onze del mati.
la Clau dels exerci::!s.
la fuga creadora, no deixà d'ésser 1 estrènyer amb la mà enguantada, veure 1 a reportar l'aspecte extern els pacients resistir aquesta exhor- dor...
borne i enlloc de descriure'ns els però plena de ronya una altra mà de la trajectòria dels fets, no encerta tació des de la bttt11ca del dentista?
UN FASCICLE DE L'ASSOa discernir-ne en el cas d'ara les
conflictes eterns del5 déus 1 les qui· france. i nua, sana i neta.
Aquest, per consell de Vil~ can.
CIACIO DE MUSICA DA
El clàssic, però, no combat tant motivacions, les causes, els Impul- vià de Zloc la butaca t va 'posar
CAME RA
meres, o bé intrigues 1 cupiditats,
Aforma.
la
sos. Jutja e1s gestos dels homes com- «vtsmos» ben es]Je$8os. Stgui com std.!.scretament portades a un ritme de en Zola el fons com
L'Associació de Muslca da. Camegavota, irromp com 1.U1 poltre sic1l!à quell que :;'ha emocionat amb l'in- un fet més en el conjunt. I s'equi- U!Ii, -afirma Vilà- des d'aquell
ra acaba de publicar un fascicle proenropot
no
Iocarta,
i
d'Ed.ip
cert
voca.
nego.
els
millor
dra lf varen anar
en la calma aparent de la més cafusament utustrat, que conté lnte·
Sense voler entrar en l'cxacljtud eis. Quan menys no va quet.xar-se
racterlstlca de les burgesies, 1 d&- jolar-se si l'idiota dc «La Terra»
ressants detalls dels concerts que
més.
màrtir.
llibre
el
germana
en
seva
la
reportats
amb
fets
els
dorm
tots
de
Dtncia les torp1tud3, els a.busos, les
té preparats !ins a !i del present
•
•
s'esqueixa.
si
«ens
i
que
noble
és
l'autor
classicisme
El
adverteix
ja
crueldats que aquesta. mateixa burcurs.
a.que
el
creu
tot
dir
perquè
de
<:s
deure
el
\esuumt:!:
en
les
creièrem
ce:¡ia rupòcrita i acomodatkia, dis·
Són sls els esmentats concerts,
1 fa. que hem anat a parar a Amè- Sala Ribas : IV Audició de la Societat Catalana de Con- dels
quals cinc són a base de grans
elmwa sota els ampll'> fvvala.ns de auest noveRi3ta arbol'at i tumttltu6s que sabèsslm. .. 11 - alguns dels quals rf<:a
recordarem el President Sarque és Emili Zola, trenca motllos i no s'ajusten exaetamcnt a la reali.or.qu~ls. L'~rdre d'aquesmasses
lts seves faldilles segons imperi.
del
Cosacs
mrento.
Chor
:
Catalana
Música
la
de
Palau
•••
certs
tes P.Udlctons és el seguent: Mes de
-¡No hl ha bellesa en les obres trepitja cànons l escriu ca la bona. tat de com van ocórrer, hem d'asministeri
seu
del
esCI"i»entet
Un
de Zola - s•escridiiSSaven els ciàs- de DeU», all., que li surt de l'ànima. senyalar en el conjw1t de l'obra 1l?i de P,Oc.s an11s. i meny1 experièn: Don a l' Associac¡ó de Cultura Musical ••• Sala Mozart: marc;, divendres. dl& 29, presentació
de la tamosa cantatriu negra. lMarla
ales i els costuntist.es sense suc ni Si ZOla hagués escrit en Alexan- d'Aymamí aquesta falla: no haver eta, pero m!lat l vanitós com ttnn
bruc, i allà. on no h1 ba bellesa no drins les seves epopeies, ~ clàssics comprè:; l'abast polític, moral, pa- mala cosa, va presentar la dimissió Recital Plantada-Vallribera i Concert pel Sextet Clàssic, a Anderson. amb Kosti Vehanen al
piano. Mes d'abril, dos concerts simtriòtic, del gest de l'home que, Pre- del sea càrrec «per no estar cf'accrd
li haurien aixecat un monument.
b1 pot haver Art!
l'Associació d'Estudiants de l'Escola Municipal de Mú- fònics
amb Otto Klemperer, el forEls pitjors enemics de ZOl~~o són els sident de la Generalitat. tenia la amb
Això és fals, tendenciós i ma!èvoL
orientaciort., del Govern»
les
director alemany. Maig i
I.& belle>.a figura com element prln- fariseus. Dc fet. ell, llenGS a la vin- suprema responsabilitat dels deter·
Sarmiento el va ter cridar i amb sica ••• Palau de Projeccions de MontJuïc : Ets «Quartets>> midable
juny, dos concerta per l'Orquestra
Clpalissim en tota la producció va.s- dicta pública la seva qualitat de se- minis a prendre. Aymamf s'entreté e? posat més serióJ que li tou posSimfònica de Madrid, dlrlg!da per
de Beethoven, a l'Associació Obrera de Concerts
~ma de l'autor de «Germinal». pulcres blanquejats com el Jesus d~ en lr. petita anècdota. i no posa a- stble aàoptar va. dir-U af.rt mateix:
reminent mestre Arbós, amb la parn:rò, no és una freda bellea. de Sant Mateu. I el fariM>~• - dleu-11 tenció en la moth't\ció fonamental.
netrista
la
en
veig
em
-Senuar:
Ha. tingut lloc la IV audició de la les obres per a plano a quatre mans, tlclpa.<:ló d'eminents solistes, 1 magmarbre o de bronze n1 és una belle- burgés. ,.<.G'iil~'' --o-:;: IUdUS• Aymanú veu minúscu!s conflictes de et:Ssitat d'acceptar 14 vostra reminCon- de les quals foren intèrprets el ne festival J. S. Bach, per l'Orfeó
h artificial com la de les poreelia· tri!L ·utt:'~\Tcr.. o (.,.....; .. ~·m - no grup allà on l'llnic que pesa i que cm, per les causes en ella exposa- novella Societat Catalana de
mestre Ferran Ardèvol l la. senyore- Català, orquestra i solistes, sota. la
Ardèvol.
Patronat
del
flllal
certs,
la
patriòtica,
l'emoció
és
impulsa
tunica
h
ñ\xe:iiñ
11
nin~,t
,,~.!
r¡ol
l:lts vives de la cort dels tres Uuisos
des. Però c;onfio que em. permetreu la qual ha estat confiada ultra al ta Elionor Fabré. Foren les obres direcció del nostre 1llustre mestre
del
oonscièucia
la.
i
politica
di¡¡nitat
cos
el
s'envolta
què
amb
brodada
bellesa
la
o dels dos Napoleons. Es
que #egueixí gO?#C'ntan.t.•.
seu director l fundador Ferran Ar- executa~ s cFantasi.a» i «Varjacions», Lluis Mlllet.
~a, forta, (lue sent a carn i a sang. descompost. El fariseisme no per. perill Imminent.
L'esmentat fullet és reparttt JUndèvol 1 a E11on0l' Fabré al piano a de Mozart; «Barcarola», de RaclunaI no. Amb lleialtat una. mica ru~..,la bellesa del llamp, - ¿qui go- dona i a.lld com blasma Zol&, proquatre mans, també al Qa.lx senyor ninoff; «Dansa russa», de Bortkie- tament amb les invitacions correspo_,. d.!.scutir-la? Es la bellesa trà- cessa Flaubert i Victor Marguerit. da, ho reconeix-em, però indispensaNOTIC1AR1
Sànchez Parra que acompanyat del vieZl> 1 ¡¡Valsos», de Max Reger, obres nents al recital Mar!an Anderson.
glce. - deixeu-m'ho dir! - deí ter· te o fa. retirar tw.a obra del nos- ble, hem de dir que Aymami s'equipropl senyor Ardèvol, cantà. dues les quals tingueren en els esmentats Pot soRicitar-se tambe a les oficines
rat'hrèmol o del cicló que recorden a. tre Poliorama. TranquiHitat 1 bons voca profundament. Es do1on5s, però
nostre
El
Francès.
M.•
.Josep
uns es:celieuts elleCutants dc «Múslca Da Carnera», Via Laiel ome - emperador o caicinatre - aliments; heus a.ci el lema del fa- no podem silenciar-ho. Creure que volgut company de redacció té en parts del programa, una d 'elles de- pianistes
els afillats a la Societat tana, 46, o per telèfon número 1'7798.
quals
als
COIXU>Osia.h
E-xclusivament
dicada
repre300tava
hores
aquelles
en
qui
l'atredavant
riseu, que s'esgarrifa
la seva 1nsignif!càncla par.;onal.
preparació dos llibres, els quals apa- tors catalans i l'altra al «lied)l), gè- Catalana de Concerts dedicaren noCatalunya
de
alta
més
jerarqUia
la
contenen
que
obres
les
de
ELS CONCERTS SIMFOHICS
r1;er a copsar aauesta mena de be- viment
reixeran dintre l'any que som.
nere tractat amb especial atenció drits aplaudiments que coronaren la
POPULARS DE LA BANDA
a. Pt'rò, cal assemblar-se una mi- idee3 però, que no s·~tà C.'anar, d'a· es movia per petites an~Cdotes de
gairebé per la totalitat dels c<mpo- seva pulcre i. aciençada tasca.
ediuna
constituirà
el
primer
El
figuuna
.a
com
presentar-1o
partit;
proli
que
senyora,
la
de
magat
MUNICIPAL DE BARCELONA
ca al seu creador. Altrament, esfe- voquin l'erecció les segones tip:es del ra vençuda. coacciQnada, vacmant. ció popular dels seus «Focs de Ben- sitors de major fama universal. El
••
•
r'x i trenca a respiració, per no dir
No és la prin1era ve¡ada que hem
Avui, d.lllll1t'nge, dia 24, la nosgala», apareguts fizls a vorejar el mi- senyOl' Sànchez Parra. interpretà
~tUgestló. Un comerciant de vetes Còmic o a riure estrepitòsament les dèbil davant dels fets, és una iujusel 9 de no- amb correcció d'estil i VC'J. plena. 1 tingut l'avinentesa. d'a-plaudir 1 elo- tra Orquestra .M unicipal d'Instruentre
diari,
nostre
al
ler,
les
de
desconeixement
un
és
i
tlcia.
Santpere.
senyor
del
pallassades
giac la perfecció de la tasca acep- ments de Vent. donarà el seu 87.è
Paunbot8 Sl MartSn, de la Cor1931 i l'actualitat La ben timbrada., cLo frare», de Ma- clonal
¡Hipocresia! Sense aquesta !M.~ per3Qiles, de la seva e:;.~utòria i de vembre del
del Cor de Cosacs del Don, Concert Simfònic Popular --3.er de
~a_~Baja. o del nostre carrer de
nén; «Mirant el mar», de Salvat;
càrrec
a
aniran
pròleg
el
l
selecció
moment.
del
polltlca
realitat
la
món.
del
l'amo
fóra
Estat
tercer
el
per
preparats,
estan
~1.-'l&liena. no
ó de que dlri¡:eix amb tan singular en- la preaent primavera.- al Palau de
BoVl'ra 1 «Cor meu!», dc .Marquef: , •.
A
escriptor
remment
de
PreCompanys,
Lluis
que
Imaginar
al
l'arrossegarà
1
perdut
l'ba
Ella
mestre Serge J&roff. L'Asso- ~lles-Arts, amb el programa see1
cert
«3imourut.
del
l'empenta
suportar
"
Josep», de J. Lamote de Grignon;
.
de la Generalitat. a.cost11mat Virgili.
ciaeió de CUltura Musical ja ens guent;
dmanca. la duresa del que es nat fossar comú junt amb les monar- sident
Massa.na;
A.
P.
del
«Resignació»,
consclect
perfectament
lluita.
l
ctu esert; la magnifica rebellia. del quies, les aristocràcies i els cleriC~ats. a lala seva responsabilitat, actuava A continuació, gairebé se¡ur que «L'An~ònialt, de F. Ardèvol, I cAi l'havia fet oir en el curs passat 1
rleetbovcn-I.amote de Grignon·
a comen<.:?S. de la tardor, sortira~ mossos que aneu pel món!», d 'E. sempre que s'ha presentat ha obtint areg,. o del ubedun)l), aguanten I operaran aques~ miracle aquests de
no
que
mòbils
altres
per
dia
aquell
~·'els dlluvia de sorra per ai~ò. minaires, aquests e:sparracats que en fossin els d'Una alta i clara rons- les «Memor1es d'un zero a l'esc;~er Toldrà.. Totes aquestes cançons, que ¡ut un èJt1t franc i entusiasta. El «Ooriolb, obertura. Ravel-Dupont;
rall, obra en la qual el nostre amic
~quu .POrten dint.rt> un llevat in- les novelles de Zola, figuren, com
tota la beutat de la ter- q;.¡e assoli en el darrer concert de la «Pavaruu per a WUI. infanta difunde la lnis3ió de Catalunya i associarà a les pintoresques aventu- atresoren
ra. nostrada, tan ben plasmada pels mateixa «CUlt.urab, palesà una ve- ta. ~a-Lamote de Grignon: «Nits
~tructible de llibertat. L'home gris en les d'Uptou Sln&alr, en qualitat ciència
abdesootlèixcr
és
República,
la
de
ta ~paç de re:~cc!onar oontro els ca.- d'esclaus. Uns esclaus, però, que ja solut~nt el caràcter, l'altivesa i el res d'un prctagonlst& arbitrari. el nostres compositors més destacats, gada m('s que el públic barceloni als Jardins d '&panya» l. Al Genereflex veraç i fidedigne de trenta foren excellentment mterpretades sap apre.;iar el meriUss!m art dels rallf~; Il. Dansa. llunyana; III. Als
dec~~es, no comprendrà mal l'obra aleshores inquietaven, que avui tS- patriotisme de Lluis Companys.
i esca~ de vida barcelonina, pel notable baix. el qual fou secun- cantaires moscovites 1 no pogué con- jardms de la Serra de Còrdova· (els
anys.
l'Uga 0 t dirà que éJ barroera, iei- veren i que dcnu\ eseombraran. sen¿O és que no li han dit res al relltiv 'rà ruta., 1m.mora.l.. . I això nb r1 se pietat, les vacilladona 1 les mitges pòrter les constants aflrn~ClOllS dels polfllca, soe1al, artística i literària dat amb admirable encert pel mes· tenir els setl.J entustasmes davant dos últims sense interrupció).' Piatre Ferran Ardèvol que l'acompanyà la. perfecció n.mb què el mestre Ja- no: Alexandre ,V!lalta
'fttésad de rotar, barroera~..nt. des- tintes.
discursos de l'aleshores President de aUemòl'les d'un zero a l'esquerratÏ
ro1f sabia obtenir dels seus excel'11
e la feixuguesa del àpat co~
lli ha encara, un altre agl'UJ)tlr la Generalitat: la seva actitud quan seran. escrites en festiu, tot ¡ el pa.- al pta.no.
A la darrera part, els senyors Sàn- lents oorist.es. lli havia al programa
Saint-Saens- Lamote de Grignon ·
edncaminar els se .lS p¡ ns nmts ment d'advtrsaris de Zola. Són ela la Llei de Contractes de Conreu; les ~tsme del seu fons, i les prologarà,
a¡
una part ded.ícada a les cançons re- Concerto núm. 2, en Sol menor, per
filla d e la rlona de l'amic, o de la romàntics, aquells que ban fet de seves declaracions davant el Paria- Sl no passa res de nou, Ull dels més chez Parra 1 Ardèvol es deixaren lisioses,
C':l la qual oirem «Decret a plano i orquestra de vent; I. Anoir amb els ctlieders», «Cant espiri·v 1e1 llaga~r...
Victor Hugo el seu déu i - des del ment de catalunya: la Ct'is1 d'octu· alts poetes jowes de Catalunya.
patnarca Germogenes», de A. dante sosteuuto; ILAlle¡ro sc.ilerxandel
«Els
.Burleigh;
.
T
H.
de
negrelt,
tual
~u gar fotogra!ia! diuen els toca- seu pw1t de vista han fet molt
- ~a ~t posat a Ja l'ellda 8 les breçols», de Faurè; «Nlb, de Gret- Katalslcy; «<mploració», de Vedel; dC?: lli. Presto. Pta.no: Alexandre
la nota de les esquerres espable ·Panes, davant el reflex lmplaca- ben fet. Hom ha ma!da~ desespen- bre;
nyoles; l'accés al Poder de detenni- lllbrertes l Q.Ul09COS el número 3 de xanmov; cEls cignes», d~ rl.einald cComp\ldiu-nos, Senyor», de D. Vlla.lta. Florent Schmitt; «Dyonisialllesrne l~ Pròpia VIda en les pàgin&; dament per tal d'oposar, com dos nades
forces polítiques: el sentit i- «à República de les LletreS» la Ila.rul. í cCami:laciv, de WolU, les LvovSlty: «M~t, de P. Tsx;:u:ows- ques», poema simfònic.
vo:es de «L'Assommoin «La. galls de renyina, Hugo i ZOla. Això
'l'
nexorable, irrenunciable, inflexible tan acurada re\1sta valenciana' d" quals foren intensament apiaudides ky, 1 «Beneiu-nos, Senyon, de A.
Coilabora.rà a aquesta aUQlclo t>l
~Fta' lLa Debàcle», «Nanb: ¿~ és senzi.llamen' insensat. Ho afir- de
• pe.r l'auditori que o!>ll:,"ll els notables Gretxaninoff. Figuraren en altres nostre exceHent pianista Alexandre
Compan,ys d'uoe. República pro- litere.tura, art i politlca.
ro•~ ? Bé. ¿Però quina mena de mo 1 ho mantmc. Entre Hugo i Zogressiva. - la del 14 d'abril-i d'una
La Confederació dels Estats autò- concertistes a bisar algunes de di- dues parts diverses cançons po¡T.J- Vtlalta, el <ro.~al tindrà a càrrec seu
eo""l!órafia? No serà pas aquella. que la h1 ba molts més punts de con- catahmya
lars del seu país d'entre les quals la part de solista de les obres de
digna, exigent, democrà- noms d'Ibèria, proclamada pel gran tes obrC3.
~:~sa. un soldat de gala al costat tacte del que creuen els saberuts tica, ua.nçe.da?
La segona Plrt fou reservada a cal d~tacar uns fragments de la 1\lanuel de Palla I Satnt-Saens.
noveH!sta l republicà Vicenç Bla~o
llúli a peanya amb nors, o una fa.- que no han ll.egit: mai l'un ni l'alllegenda «La ciutat invisible de Ki·
No. Aymaml s'equivoca profunda· Ibàii.ez i les idees autonomistes l
El concert començarà n uu quart
d' a nombro:>& a5iie¡udr. al o;o!tan~ tre.
teg», de Rimslcy-KorsakoCf, i de CILa de dot:&e en punt.
la.
tútA
amb
que,
el
aiXò
és
1
ment.
~ls
un
en
relleu
de
posen
~
fed~Is
tea.tral,
;~ob!es de guarda-roba
11al~9
que
Mu<;.;or,gs!;;.;.
de
Khovhntxtnn»,
Tots dos s'adrecen contra una so- cordialitat al company però, amb articles d aquest interessant númeL'ingrés serà lllure, com cte cos.
~~ d haver-se millorat el fisie
amb <<El nuvol d'or», de Dargomigs- tum, i l'accés del public al gran Saló
i pervertida i cadascun
ro. el sumari del qual és el següent:
~ ~or, prèviament dispo-;at. No. cietat cruel amb lE:.~ exigències d~l tota la rigorosa sever1ta t .aíu'lllaUva
k:y, I altres o.brea de Jaroft, Swe- de Festes del Palau de Bolles-Arts
jo
com
tal
d'octubr~
6
d'acord
fa
d'«El
ho
l'aut.or
a
artl,¡¡ .8 un Cotògraf de cossos sense
«En l'aniversari. Blasco Ibàñez audof!, Gogotzky. Tsxeno'lroff. i al- s'efectuarà per la porta principaÍ
seu temperament. Hu¡o. poeta ~;em l'he Vi3t», volem deixar ben sentat.
QUALSEVOL LLAR BEN AD·
sems Cl .~._n1 n1aqulllatge, però, en- pre,
gunes que ~.0 Ugura_ven a1 progra- d'aquest.
~sclau d :-1 ritme i de la mètrl· No era una ni cent anècdotes el que tonomista i federal, proclama la conIlles · "' fotèograf d'ànimes, cl'àni- ca. fln;
AS·
NECESSITA
MINISTRADA
ma, comtitu1ren l'èXlt dcürutiu del
c:u;w !n prosa. fa de novel· motivava. el 6 d'octubre: era. això nl- federació dels Estats Autònoms d 'I·
in!ar, Mbles o tèrboles, heroiques o lador ¡ant
concert, el qual arabà amb una laSORTIR·SE A
ndm UI t rCIJ.li3!a! i tre: un sentit del destf de C'.at:lln- b~ria». per Miquel Duran, de Valènés 0;~c ._¡;orrudes o eloqüents. Ac1 engega contra
mentable ex.hlbició de ball moscoel fariseisme «Els nya i de les essències vitals dc la Cia. <<Biasc? Ibàñez 1 les seves novel..... just, rau la màxima PG-vita, q-,le esborrà tota la serietat de
Miserable$». «L'borne Que riu», R epública. ¿Que en alguns sectors les valencmnes», PP.r Almela i Vil'audició, 1 una perfecta interpreta«Nostre Dona de F:uis»... En totes es perdé la moral? ¿Que fallaren ves. «Corn es ~ot ésser li'nemic del
ció de «Els xemers del Volga». harel}()s, entrem1g de l'adjectivació uns homes? ¿Que una part externa llibre», pe~ Enr1c Navarro ¡ Borràs.
monitzat pel mestre Jarof!.
froode<.a. er.ce:.slrnment frondosa í no va respondre al propòsit pri· «Entorn d un ~iversaJiJ, per Adolf
Els components de la Cultural tride la r~e3a esquemàtica - Hu¡o mordial? Possiblement. Es dolorós. Pozcueta. Poes.l€5 d'AUZiàs-hlarch
butaren als cantaires russos i al seu
ese-ñgué sempre les novelles d'ncord Però la gesta essenc.lal, l'actitud ~e~bliques .llterirles d'Ibèria. Ga11~
AU'rOOli.A.P::;, DIBUiXOS
director Serge Jaroff, imponents
nmb un pla pr.."CCnccbuL fins l.t. dar· bàsica, 19. mtenci6 polltica, la CIA 1 ValèncJ.a. Curros Enriquez I
AQUAREl..LES
t
IJVRCIOI1S m acabar el seu programa.
rera coma. - jo hi tiDc subratllats r ebellla, m protesta, les paraules, la .BI&sco Ibà.ñt'z f Llombarb, per E.
•••
deel 0~~ ~portant assortllllent
capitols sencers, o simples (1J'lisodis dignitat, s!.}n :Ulà, indest.-.::tibles, vi- M. P . Un conte de Blasco Ibitie'l
A T S de Barcelona
A l 'Associac:l' d'Estudiants de l'Es¡:¡,
secw1dans. d'un realisme punyent. ves, elavades en la h13tòrla. Per so- «El Oripau1. «L'art 1 els artlstesll
tvmara n\p!ónment 1 sense pecola Municipal de Música bem m"t
inconfusible. No tinc temps ni CS· bre de tot. 1 de t:Qts, es conservà 1 es per E. N. B. cParadtsos de papen)
xposlcto I ventJa a preus 111·
rill amb PERLES FE!\U
celebrasessions
d~ per EdW1.1'1:1 M. J:i'erraooo, Carles Sal~
intclmsauts
dignitat
dues
la
S<'1mpos2.
i
mantin¡n¡é
estic
pl'rò
reproduir4os,
a
per
pai
ProdUcte modern d'acció segu·
•$emblant& a
de:s en ducs matinals a la Sala Moa la disposició de qui vulgui parlar- gest. La resta - amb les soves co- vador i V. Arnau. «Di\'et"SU.
ra; no perJudica la salut
td&'lROPOLl'lAr.A
zart, de lea qaals, la prim..cra fou
vard.i~. am!'l la U\"11 mh'•ria i il.lllb
ne una estona.
El n(Unero 3 de «La Res:rubllca de
Rebutgeu lrnJtacions aense recon!lada a 1'cxcelsa CftUtalria ·~r.
Per contra, en Zola, l'home que els seus dolors - és anèedota. Però les Lletres». pulcrament presentat i
Llibreria vella 1 Nova
sultats posit1u.s. De \'enda: se.
eó PJ.anta.da l a l'exquisit pi&nlsts
operava - segons molts - amb de- el va!or històric de la protesta, I les amb ~ravnts ~>~ tm número e::cdC:~n•t~a
galà, Dr. Andreu. etc., etc.
Pere Wa l.lriber&.
"' · 31 tbatx.o:o Sala Mazarli
tritus, amb escombraries l amb fer- possibilitats futures dei gest no ..són
lcr:.t.
ftgl.tque
obres
d.tverses
les
Entre
cepci<l
con
la
en
sin6
l'anècdota
en
rPJ!es. tot aquell que no sigui miop
~
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Més informació de Comarques
REUS
NOTES DIVERSES
Reus, 23. - La J unta del Pantan
del riu Gaià. està. intensificant els
seus treballs a fi que sigui una reahtat la construcció d'aquesta obra.
-Ha estat assenyalada per al dia
29 la subhasta dc les obres d'habilitació d'una estació de desinfecció
al centre Sanitari Intercomarcal d'aquesta ciutat. El pressupost és de
40.000 pessetes.
-Per tal de complir la condemna
que li rou Imposada pel consell de
guerra, ha ingressat al Fort! de Tarragona. el senyor Pau Sants Anfrons,
..:om,eller d e l'Ajuntament popular
d'aquesta ciutat.
-Han quedat novament instaJlades a l'edlrlcl del Raval Robuster les
oficines de Correus.
-Han Ingressat al Museu Municipal nou sepultur~s d'èp~a. romana
crobadès el\ les excavac10ns que es
pra.ctlquen al Mns de Valls,_ situat
a un qUilòmetre d'aquesta c1utat.
- Aquest migdia s'erà lnau~urada
a l Centrè dc Lectura l'Exposició dé
Material ex..:urslonlstà. 1 d'acampada.
- On n01ilbrós grup de ciutadans
~f.talanlstes d'esquerra, per tal de
palesar una vegada més la seva simpatia i admuació als homes que
wrmaren el darrer Govem de la Generalitat, 1 d'una manera especiai
al t>res1dent, senyor Companys, han
tramès a la presó de Madrid un interessant present de productes tiples
de la nostra ciutat, com són ametlles, Yl del camp, coques de Reus I
menjar blanc.
On homenatge senzill, però sincer.

~----------~---fXPO~I[IO
DE rA ~: 1DEL VEHIR

del senyor Francesc Barceló 1 Puig,
contractista d'obres, vei de Ribes de
Fresser, contra acords de l'Ajuntament de l'esmentada vUa 1 declarant
consentits els acords per haver deixat transcórrer més d'un any sense
instar el recurs del plet.
-Al mercat de bestiar bovi celebrat a vul a la nostra ciutat, han entrat 450 caps, i s'ha recaptat, per
arbitri municipal, 225 pessetes.
-Amb satisfacció, donem la. notiela. del millorament del jove Santiago Martorell, fill del nostre amic 1
correligionari Jaume 1\.fartorell, enginyer cap de l'Oficina d'Indústria
de la Generalitat de Catalunya, el
qual es troba a la Cllnlca del doctor Puig Sureda, de Barcelona, victlma de l'accident d'automòbil del
qual ja donàrem compte en el seu

CAMISERS
Rebudes les novetats
en camises i corbates
Portaferrisa, 24 i 28
Fontanella, 18

MERCATS
DE CATALUNYA

i Saló de Creacions
tnstltults per <<El Dia Gràfico»
del 30 do maro al 14 d'abril

Palau núm. 1 de Montju·lc

GIRONA
Glro11a, 23. - A VIdreres fou detmgut el súbdit alemany Enric Gropp
Angestolr per indocumentat 1 per
no tenir domicili ni ofici conegut.
Ha ingressat a la. presó de Santa
Coloma de Famés. Segons sembla,
li serà aplicada la llei de ganduls
1 malfactors.
-El Tribunal Provincial del Contenciós Administratiu ha dictat aute
declarant caducat el recurs contenCIÓS administratiu 1 caducada també
la petició interposada pel procura-ior senyor Ciurana en representació

TARRAGONA
MERCAT DE VINS
El mercat de vl negre regeix el
mateix preu.
VI blanc camp, 7 1-2, 8 rals grau
1 càrrega. Vi negre camp, 7 1-2,
8 rals grau l càrrega. Mistela. blanca, 12 1-2, a 13 rals grau 1 càrrega.
Mistela negra, 13 1-2, a 14 rais garau
1 càrrega.. Alcohol industrial, 270
pessetes hectòlitre. Alcohol vinic 235
a 240 bectòlltre

*

SARDANES
- Avui, a les deu de la. uit, tindrà
lloc a l'Orfeó Gra.cienc (Asturies, 83)
una audició extraordinària de sardanes a càrrec de la. Cobla Barc&lona (oficial de la Genc-rahtat).

AVI.S

AMPLIACIO DE «CAMISERIES
DEUlOFEU»

es complau a fer avinent als seus lectors i simpatitzants, que té a la
seva disposició el darrer retrat (la millor producció fotogràfica
realitzada, obra de l'artista Màrius de Bucovich) de l'Honorable
senyor FRANCESC MAClA 1 LLUSA, Primer President de la Generalitat de Catalunya.
Edició Popular al preu de 3'50 ptes., sense marc, l 10 ptes. amb
marc <Descompte als majoristes).
Per encàrrecs adreceu-vos a les oficines de LA HUMANITAT
(Ronda Universitat, 26) • Telèfon 22122

'

~MER CAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES. PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE I DE CQ.
SIR. MALETES, DISCOS. etc.

HOSTES, desitjo, tot
¡tar o sols dormir. Cam..,., Sagrado. 26, ler. la.
t

HABITACIO &ENYORE1 ~. sols dormir. Bonans, ... 20. 1e::_2a.___
PENSIO: Pelai, 11, 3er,
• ta.. Gran confort. Bany,
• :ècon
HADITACIO per a dor1•;1r, prP.u econòmic. Ma, 1rca, 494, 1er. 1ra.
- ----- -FACILITO
GRATIS
tlSions ¡ babltoclollB.
.nbla Flors, 10, entre-

b·' 1
GRACIA , falten I o 2
Jo .li, tot estar o sols
"" •1 jar. Santa Rosa. 31,
; ••• 1. :!na.
lfABITACIONS,
C881\
I>· ~!cular. sols dormit· o
t..~ . estar. Sant Pau, tl. 2ou
t RECISEN, mitges oflCt.• es o aprenentes mo¡:, •• a. o. do Cent, 322.

vFEREIX pensió tot eso dormir. Carme, 39.
h 1: Porteria.

t

f' ENSIO tot contort. 160
5• F. Lalret, 188. liè.
¡ . mera.
11

oR. DOU, 16, tntl. 2a.
a •ot estar o dormir.
BARBARA, 2 2on. 1ra.
n...>ltacló senyor sols dor•ll r o tot estar.

Cupó especial per a les lectores de LA HUMANITAT
Na .•.••.•••.••..•••••..•.•.•••, •...• ca1rer •••••••••••••••••••••••••

núm. ......... , p obtact() ........................., es sub.!Crtu a
LA DONA CATALANA començant en .........................

trametent per (gtr postal-segells) pessetes ..... ............ .
••••••••.••... .tntport de •••..••••••••••••••••••••••••••........ .....•.•..•

Les subscrlpclUus a t!arcetona es cobreo, sl es desitja per
mesos a raó do 1'00 pes:>t~ta mes. - Amb augment setmanal
de 16 pà¡rlnes de novella, 1 40 pessetes - Fora de Barcelona:
Any 14'00 pessetes: semestre, 7'60; Trimestre, 4'00. - Amb suplement de 16 pàgines de novel-la. augmenta 1'25 pessetes tri·
mestre.

Per les comandes per telèfon trucant al número 73256

amb els Croissants

Ybarra yc.a, S. eu C.

ESCUDILLERS BLANCS, 4
TELEFON 20500

CLIN ICA GALLEGO
'1,

VIES

URINARIES
Matriu. · Blenorràgta. - Tractaments moderna. .
Impotència. - Diatèrmia. Alta
freqüència. - Raigs X. • Anà.Usls cllnlcs <sang, orina)
Oonsulta de 10 a 1 I de • a ,
Diumenge, de to a 1

nous, compostos de 5 grallS 1 luxoses
habitacions, water, lavabo, dutxa. CUlna econòmica, safareig, ascensor i
telèfon, al carrer Paris, números 20,
22 l 24 (entre el de Tarragona 1
plaça d'Ernest Ventós, autobús de la
lletra E>

La

OBJ~CTES

CASA BAGUES

e

w

DE PLATA

te!
el

lla

da¡

Carrer de Sant Pau, 6
<prop Ramhles>

Tel. 1•231

8 A R C E L O NA

GRAN lOT DE 20 lUXOSOS VOlUMS DE GRANS AUTORS

per 11 '3 5 pessetes

Tl!:Lf!ao O.N 22057

Vegeu detingudament autors i títols :
Albert 1nsua ... . .. ... .. .
Armand Palac10 Valdès...
Plo Baroja ... ... ... ... ...
uaoue1 .:\liró .. . ... ... ...
Felip Sassone ... ... ... ...
Hoyos 1 Vinent ... ... ...
Goncourt . .. . .. ... ... ...
COsta ··- ... ... ... ... ... ...
h:t~ 1 {;urt!S ... ... ... ...
Martin ... ... ... ... ... ...
'l'naekeray . .. .. . ... ... .. .
Houssaye .. • ... .. • .. . . ..
Houssaye ... ... . .. ... .. .
::i.:ba.,,__ ... arza. ... ... ...

VIES URINARIES
DEFE<.:fES ::lE.XUALS

FARRE

MAQUINES
DISCOS. eto.

~J

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
1

CINEMES

PEL·LICULES · PATHE BABY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

d'
t

JOIES- BRILLANTS

Que admetrà passatgers I mercaderies
càrrega es rep Cina Ja vetlla del dia de sortldB. al tlnglado núm. 1
del Moll de Balears, Telèfon 18274
VIA LAIETANA , ¡
TELEFON 22067
Consl¡;nntarls:

VIA LAIErANA,

PRISMATICS - BINOCLES
RELLOTGES ·

SERVEI RAPiU CAP AL BRASIL- PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyols
Sortides !lles cada 21 dies
Cap a SANTOS, MONTEV IDEO i BUENOS AIRES sortirà el dia 9
d Abril del 193:>, la ma~rntrlca motonau

casa recomanable pet seu peix
freso I menjars d'encàrrec
ExquiSits plats de popets com
enlloc més de Barcelona
Gran tcrassa pròpia d'hivern
per a banquets I festes
Calefacció elèctrica
-PASSEIG NACIONAL, 62Barcelona.
Telèfon 19235

PIJUAN

Metge especialista
RAMBLA CANAU'TES, ll, ler.

PENYES I AGRUPACIONS disposen de Se- CORREDOR FOTOGRAFIA
cretnrla,
saló teatre a
DESPATX complet venc
per a. vendre patents a botigues
a preu molt re<luJt per preu re<lult. Raó: de 3 a
trBBlladar-me a tora. Es- 8, Carretes, 33.
escriviu núm. 3181 PUBLICIDAD
criure a LA HUMANII<All, Rambla Flors, 13.
TAT nüm 636.
COMPRO mt.Qulna rotogrà!lca per a ¡¡laca 6 1
GENERES DE PUNT, 1;:¡ per 9 1 accessorls. Es
Calten modistes portar crtut·e preu 1 marca a LA
acabats, a casa. P881\Btge HUMANITAT num '79
Mutet, 17. (Prop carrer
Saragossa.).
CASETA PER VENDRE.
Magnltlc galliner, sol tot
BONA COMISSIO dona- ¡ el dla, aigua r1Qu1ss1ma
ré a QUI em pro.POrclon1 (preu únic: 10.000 pespanldes trosos teixits de setes). Tracte directe.
seda primera mà. Escriu- No vull corredors. Raó:
~~ 2~ HUMANITAT núm. ~i ~a~soM~dfORNE-

MADRID: Passeig de la castellana 14. - llARCELONA: Vla Laietana ~
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADII ·CANARI ES
l:lOrtides setmanals els dlssab~. a les 1:.& Efectuaran et servei les motonaus
uCIU CAD DE SEVILLA t I uVILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia Illevat t lS dlumengee) de Barcelona • Palma. a les
19 nores. per les mott,naus
«C IUDAD Dl: BARCELONA» 1 " CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS Rf:GULARS ENTRE TARRAGONA, VALENtiA ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO 1 BARCELONA · EIVISSA
Ll.NiA GUMl!.RCIAL AMB F..SCALES A TOrs ELS PORTS IJE LA MEU!·
TERRANIA. NORD l)'AFRIOA 1 CANARIES. - Sortides QUin~enats de Barcelona els dijous. L!NlA COMERCIAL Bn..BAO · CAOlZ ·CAN ARlES, AMB
ESCALA A TOTS .ELS PORTI;; DEl NORU D'ESPANYA. - l:lOrtldes QUinzenals de ~llbao ela diJOUS UNI~ RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANY A
1 TERRI'lORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (F'ERNANUO POOJ . - Sor·
ttdes el dia 17 de cada mes. amo escales a Valéncla. Alacant (facultativa),
Cartagena ICacultatlval. Càdlz Las Palmas. Santa cruz de renerlle, Rio
de Oro uacultatlva), MonrOvla o Freetown !facultativa), Santa Isabel de
Fernando Poo. Bata cracultntlval. Kogo 1 Rlo Benlta 1lacultatlva) pels vapora
aPLUS ULTRA• 1 o.LEGAZPb
LINIA RAPIDA REG ULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortides de S.'\rcelona els dlUuns I dijous. a les 'lO borea
oC IUDAO DE VALENCIA•
Preu a oobarta : 8'00 oessetes. Bitlleta d'anada t tor naoa a ore ut redult•
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA · CANTABRICA
amb escala a tots tls ports de la Penlnsula Sortides de Barcelona els dimecres
LINlA REGULAR ENTRE BARCELONA
ALACANT · ORAN · MELILLA
VlLLA ALHUCEMAS · CEU'fA 1 VICE-VERSA
l:lOrtldes de llarcelona cada dlumen¡e. a tes 8 nores: d Alacant els dimarts,
d'Oran els dimecres d Oran cap a Alacant els dimarts 1 d'Alacant cap a
Barcelona els dimecres

I

DEMANDES

MOSSO O COBRADOR,
minuts Plaça Catalunya.
venc 1m millorables con· àeaitja cococacló 45 anys ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c11clons. Dlrl¡rlr-&e a LA 1 bones referències. EsHUMANlJ:AT núm. Ui:J. criure a LA HUMANITAT nüm. lia4
---LLOGARIA dos pisos
MODISTA e'oterelx a
en una mateiXa casa, moderna 1 cèntrica !!ns a casa 1 a domlclU. Preus
90 ptes. Escriure a LA económlcs Rocafort. 154
HUMANITAT num. 169. preJ 1.a
---·VENC AUTO d'ocn.sló
SENYORETA taqulme10 I:iP. POn estat 1 con· canQ¡¡rata amb conel.J:edlelons 1=1llorablee. - ments d'oficina dominant
Escriure a LA HUMANI- català 1 castellà, s'ofereix.
Escriure a LA HUMANITAT num . 161.
TAT num. 162.
MODES, con!ecclò acuPER A TREBALLAR
rada de vestits 1 abrics
per a senyora I nena. - provincia. Girona desitjo
Preus moderats
Roca- company amb cotxe. LA
tort, 164. pral. la.
HUMANITAT.
FALTA APREN ENTA,
VIATJANT
s'oterell
par a Catalunya, ram treball ft.cll. Pere Serac!,
de teixits I gilnerea de 7, ler. 1ra. (Gràcia).
punt. Amb bones relaPRECISA noi per a recions ellen tola. E8crl U•
re a LA HUMANITAT Ctldos, presentat pels seus
pares. o. de Cent, 308.
núm 11i0.

...
...
...
...
•.•
...
...

uonza¡._.. •. -........ ... ... ...

El negro que ten ta el alma blanca
La aldea perdida
Silvestre Paradox
Del vivir
Matos amores
Obras
La modelo (dos volums)
Guspires <en català)
Por íardines ajenos
Tipos madrtleños
El libro de los Snobs
Lucía
Las tàgrimas de Jua na
La pecadora
Htstorta stn nombre
La sef!orita Cachemira
Los mtneros de Polignies
El capità.n Richard.
Un pollito bien

Juies Clarette ... ... ... ...
Miró Folguera .. . ... .. .
Alex..toldre Duma3 ... ...
Joaquim Belda ... ...
Aquest lot-regal que representa el màxim esforç en pro del
llibre, pesa. 4 qu11os I elt trametem a!Xtmatelx a reembOrsa.ment
(és a dir pagader al carter al 1llurament del paquet> carregant
1'35 pessetes per despeses.
Demaneu r àpidament aquest gran lot o la llibreria.

G A S S O •• F I V E L L E R, 42

Solament una cr1da al nostre telèfon 25 026, demanant aquest ex·
cepclonal lot l el portarem al vostre domicili, sense cap despesa

I

REPRESENTANT a coANGEL MARTI. I'auer
mlss16 p. Girona 1 pro- à 'enQuadernacló (Mart!·
vincla des1tja1 important nez de la Rosa, 17. Te!àbrlca moneoers de pell. léCon 76362 · llarcelona).
Escriure amb referències
Girona, 111 -Barcelona.
BOTIGA RELLOTGER
traspasso bon preu. FresCORREDOR, vins I oUs ser, 127 - A.
a domlclli es solllcita. Escrlure LA HUMANITAT OFERTES
uum. 201.

I

APARELLS
FOTOGRAFICS

--er--

Bar Petit Miramar

BARCELONA

Iós jardl 1 horta, a :.!6

ESTOIG: 10 CENTIMS

SERVEI RAPll> ENTRI!! BARCELONA I BILBAO
Sortides tots els DIMECRES a la nit cap a València. Atacant. Màlaaa.
Sevllla, Vlp;o, Vlllagarcla CorunyB, Musel, Santander 1 Bilbao.
AltelDant-so les escates de:
Tarragona, Ceuta 1 Huelva caaa dues setmanes
Sant Carles 1 Ferro! cada dues setmanes
SERVEI CORREN'l' ENTRE BARCELONA J BILBAO
cada dues setmanes.
Sortides els DIVENDRES a la rut. cap a Tarragona, Sant Carles l
Vlnaroç, València, Cullera, Alacant, Canaaena, A¡ullas, Almeria, Melllla, Motrll, Màla¡¡a, Ceuta, Càdlz, Sevllla, Huelva, VIgo, Marln, Vlllagarcla, Ferro! Corunya Avllès Musel, Santander, Bllbao i Pasajes.
SERVEI EN'l'RE BARCELONA. SETI!: 1 MARSELLA
Sortides aulnzenat<> els d1jous cap a Sète 1 Marsella
Servei q\lln7..enal cap a GENOVA
La càrre¡ra es rep rl Tlnalado cte la Companyia MoU del i:tebalx.
Tel~ton 13585

A variost.

4J4

-----~
XALET mOdern, espa- ¡'

FI-RESISTENT-MIG COMBUSTIBLE

Unies regulars de grans vapors per a s destins
que es delallen

Nou de la Rambla,

Hos,1ita , 42 • Tet. 13651

:,, p .

40 cts.

Especialitat

CASA SUBIROS

PENSIO ANDREU, per
estada. viatgers, abona' 1ents 1 coberts, bany 1
t.:!. Duc de la VIctòria,

~~~ncssup~e~:~! -~~ .. ~-~

rletalleu aquest cupó i trameteu-lo, -vui mateix,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda 14 d'Abril, 41 8

MALLORCA

u ENCEN E:UUH.S

!OSTES
I PENSIONS

30 cts.

Ensaïmades

TOT D'OCASIO
Telèfon 30422

DONA CATALANA

El número d'aquesta setmana de la primera. l única revista de
modes 1 la llar, escrita en català, és altament interessant. El seu su·
mari és com segueiX: Portada d'elegant figuri a dos colors.- Berta
Slngerma.n retrat. - El retorn al primer amor, per Joan Sidera. -El
treball de les dones a Catalunya a la Casa Raventós-Codornlu, per
Malia del c. Nicolau. - La. Moda, per Maria Antònia. - Del
nostre concurs d'adivinació, premi d'un magnific dormitori per e. se·
nyoreta <reproducció del ma.tel't). - Llenceria amb bonics models. - El quarto dels trastos, per Josep Maria Folch i Torres. Hores clàssiques, per Elisabet de Valldorteu . -La. primera Edu·
cació de l'infant, per Maria del Carme Nicolau. - Adeu ... no per
sempre. - Cuina catalana. - De l'últim Carnaval, per Clavell
Roig. - Dies de Neu. - Consultori Femenf. - Labors arttsttques. Entre nosaltres. - Del meu Dietari, per Eisa Bernnard. - Esplènd1ts figurins de senzills 1 pràctics vestits de primavera . - Quatre
pàgines de suplement de labors. - I la bonica noveHa «Temptació
de dona». - 34 pàgines. 30 cèntims. - No deixeu de comprar-lo.
No ha d~ mancar a cap llar de Dona Catalana

Pisos a 80 ptes.

la humanitat

CORTS CATALANES,

LA

Divendres, a. la tarda, va. tenir
lloc l'acte d'inauguració del local
ampliant de «Camiseries Deulofeu»,
del carrer del Call, cantonada. a la
Plaça de la República.
A l'acte d'inauguració, al qual fórem amablement invitats pels germans Jaume, Ramon 1 Joaquim
Deulofeu, bl assistiren els r epresentants de la Premsa, nombrosos
clients de la casa 1 nombroses sehyores i senyoretes. Tots foren amablement obsequiats pels germans
Deulofeu.
La botiga que ha estat objecte de
la reformo. 1 ampllactó ha quedat
)llolt ben tnstaYada. 1 obté un to de
ventable moderrutat, ¡5rtnctpalment
en el que e3 refereix als aparadors
i façana, decorats amb gust a.rtistic, excellent, que no deixen res a
desitjar a les més modernes botigues barcelonines 1 que sobresurt en
el seu gènere. El projecte de decoració 1 la seva realització ha anat
a càrrec del conegut mestr e decorador Antoni Angerrl l la realització
de les obres a cè.rrec de Ja casa
Roca. 1 Angerri.
Les «Cl\,m!Sçries Deulofeu11 - qud
ja compten atnb una nova 1 moderna filial a. la. Rambla de les Flors,
número 4 - foren fUndades l 'any
1920 1 b'àn pog\¡t atreure amb la
seva s61ldesa en les conteccions pròpies de camlserle. el més <lli;ttngi t
de la clientela. barcelonina, l ban
aconsegmt contecc10nar t·any passat
5.000 dotzenes de camises, la. qual
cosa dóna una. prova de l'increment
que va prenent aquesta casa.
Desltgem a les «Camiseries Deulo!eu» les màxlme3 pro••nritats com
fins ara.

DIUMENGE, t4 DE MA RÇ D
EL 183S

CAMISERIA
~,errer

Batlles

36, Soqueria, 38
Especlalttats - cam1ses a
mida. - Adam 1 model RA·
GLAN <patentada)
MITGES «fERROu
<de garantia)

PR EUS BAR ATl SSI MS

AI GUA

I

DOCTOR

VINYALS

'urlsslma, ric . en oxigen
La preferida en Cllniques,
Hospitals I a totes les cases
Pro~~l ó d~U~~~~~~~rv~~~

Despatx: Diputació, 239
•••
Telèfons 21935·512
BARCELONA
.-

F I L LS

DE

PERE

~

RE I G

FLORICULTOR
casa fundada l'any 1894 - Telèfon 32051
t'ari
Es ran ramells, corones, cistelles 1 tota mena d'objectes dedicats
flo~l natu{al - Riera Blanca, C'lml de Reig. Les Corts - sarce dot:•
sucursal: MJrcat de Sant Antoni, costat Ponent, 368 1 383, de vult ~ dial
del mati, taula de flors. - Telèfon 31639
( Dissabte tot

,:na -

=.__-

AVICOLA REGIONA~
Pollets d'UI' dia a dos mesos -

NAPOLS,99

I etc~ eiO.
Incubadores, bateria, materla •
g0

BARCELONA

TELEFON 5°1

la humanitat

E 24 DE MARÇ D,EL 1931

~

TEATRE tr,CI NEM A
LES ESTRENES

TEATRE POLIORAMA

-.

El MAL CAMINO», FILM
DE LA WARNER BROS, Al
, CINEMA MARYLAND

Ben mirades i scepesades, totes les
darreres produccions de Sagarra, més
que obres teatrals -en el sentit es.
pec1!1c de la paraula teatre-són slmplement ünssonorsèJàlegsence rclats
per un vistós marc escènic. Un enfillal de versos per reeixits que siguio, uns quants tipus més- o menys
ben dibuixats 1 un marc escènic for·
ça. escaient no són elements suficients per Ó. construir una comèdia..
Ultra això, es necessita quelcom més
essencial. Un tema 1 una acció. Sense tema. o argument no hi pot haver-hi comèdia. i sense acció en el
desenvolupament del tema la comè·
dia esdevé estàtica, com .tmmobilltizada.
Tot en el teatre de Sagarra
-menys potser en ctFidelltat»-- és
epidèrmic a flor de pell d'una inalrebé banal molt
e dènci
t
ar=e~ això aJ. molt agradosa a.
l'oïda però sense ànima sense un
'
cont1t1gut.

e! tranSCUlS de la projecció
,Enoest tUm, que és com una m~
d i14 de crlttca del règim penlt~n-na . alS Estats Units, ens ha vmclarl la memòria un altre film. Ugut ~ra modèlica: «El carni de la
Veient

escenes

les

que

,vt y-ên succeint-se davant dels nos~a ullS la. nostra ment ha. _reconstr~t a1tres escenes... Mentalment
trU· establert la diferència que va

be~'UD a l'altre. Una diferència ede !XlC tncalculable. ota la. dUerèn~r qÚe existeiX e~~re els orgl;\nis-

rn!s que ban prodwt ambdós films.
pos pOls oposats, per tant. Difeèncl& que existeix, més que en la
{orroa- en el fons d ambdues produ~
· ~ Una d'elleo, la russa, amb
bco~cre:~ 1ntencló, una8 finaU~
ta que s~eix en s 6 r ac ons,
mena.
cap
ense vac1Hac1ons de
s, ltra l'americana, tot i amb la
I.> a vtcéió de l'existència inquietant
con problema no es mostra ded.'~~a a tracta'r-lo a fons i claudiCl \tastimosament quan es troba a
•• meitat del ca.mi. No cerca l'odel prob!ema com fóra. l'in!JI
ri ~0••• n• ni gosa tampoc posar
¡er~·~
I U les seves conseqüències dolo-

a n
roses
PelÏlenç veiem desfilar punyents
escenes de la vida d'aquells nois

sense

nord ni guia., miserables, fa-

mètiCS portats per l'instint a co-

Divendres, a l'estrena de «Cisnero.s», només hi havia mltje. entrada
al Romea.. Decididament el paper
Pemà.n es cotitza molt malament...
Bo sentlm per l'empresari, que segurament creia fer-se de barba d'or
amb els poemes ultradretistea del
poeta de la caverna.

No b1 ha en el teatre de Sagarra
pintura de caràcters ni conflictes
que puguin despertar l'Interès de
l l'espeetador. Els personatges de les
seves obres són a la manera. de marlonetes sense escalf de VIda que
' diuen versos mol t tlorits, però, d'Uib
j tlvltat
que ma1 no a.rr a a
ec
na ob emotiva.
I ésser
Es el .seu, un teatre de diàlegs
p1ens de color, de belles imatges 1
perfumat per la co.dèncla melodiosa d'uns versos sempre brillants, sa.
turats de pintoresca expressivitat.
Florits diàlegs sense un fons teatral sense una. trama. escènica a la
quai puguin adaptar-se.
1 «La Rambla de les norlstcs» no
que això que acabem
I és altra. cosaUnes
qua.ntes pinzella.
d'esmentar.
des de color força encertades uns
ptntotescos personatges als quaÍs res
d'important no els passa i un diàleg

en vers. curull de poètiques imatges,
que fa bo d'escoltar.
Veritat és que en la comèdia l'ambient vuitcentista hi eotà plenament aconseguit, que el diàleg sem.pre vibrant i amb alguna que altra
espurna. de fl humorisme estA versi·
ficat amb una fàcil 1 fluYda senzilelsa. que enamora, però, veritat és,
lntrtga
també que el conflicte
amorosa és tan lleu que no val la
pena. d'explicar-la.
Al final de l'acte segon hl ha un
petit moment sentimental, però ta
tan Intranscendent 1 està presentat
de manera tan sobtada., que passa
sense emocionar.
En Antònia la florista l'autor ha
creat un simbol de la Rambla de
les flors 1 quan aquest simbol ma.ncat de vida, fred com totes les coses
objectives vol que deixi d'ésser un
ens per a convertir-lo en una dona
de carn i ossos, falla en l'intent l
no sap donar-U l'alenada de calor
humana. necessària.
«La Rambla de les floristes» és
l'obra d'un poeta., però, no d'un comediògta.!. L'obra d'un poeta exqu:lsit que fa. dir belles coses als seus
tant
d t t
tg
•
persona es 1 que, e an en
traça amb mà ferma. una vigorosa
pinzellada de vtstós color. ens plau
Quant a la Interpretació,
consignar que, a part de les vaclllaclons justificades en tota nova
obra, fou més que discreta.. Potser la.
senyora. Nicolau per manca. de costum d'interpretar obres en vers., no
aconseguila justa entonació, la qual
cosa fou compensada. per la viva
expressiVitat que sabé donar a1 personatge. Dels altres, es distJnglren
en les seves curtes intervencions,
Laura Bové, Martori, Est1vtll, Galceran i Lluelles.
De molta. propietat la realització
escenogràfica de Ramon BaUle.
Lluis SOLER

0

NOSTRE TEATRE

DE YALENCIA
Avui. diumenge, tarda, a. les 4.
S obres, 8. Primer: EL NOVIO Da
LA REINA • DE LA TERRA DEL
GANCHO 1 l'èxit monumental:
ELS HEREUS DEL TIO PERE

o

A QUE n MUIGUEI NO KBPERI
A RIURE I A RIURE I A RIURE I

El senyor Pedro Mu.ño& Seca, al
qual no és neoes38.rt que presentem,
ha lleg1t a un empresa.rt de Madrid
el primer acte de la seva cinquena
comèdia d'aquesta temporada. Sem.
bla que l'estrena serè. molt avlat.
Recordem, però, que les ,quatre comèdies estrenades de l'esmentat senyor han resultat altres tants fra,..
ce.ssos. També el paper Muñoz Seca
va regalat... ¿Es que representen
aquesta fracassos dels senyors Pe-màn i Mufioz un signe dels temps?

FEJDI~A
PROXlM

GRANS PRODUCCIONS

Umreto un~ unema,

Són dotze vides
turmentades
Una obra literà-

ria que reuneix
·dotze homes en
un tem a d'heroisme

per

'

I

Però aquell moment no arriba .•.

Aquell moviment tan humà i bell
)>er tot el que té de reivindicador,
per tot el que té de simbòlic ha
estat escamotejat a l'espectador. El
productor ha procurat fer un Vi·
rat-ge ràpl~ espantat segurament
dels viaranys pels quals anava a
endinsar-se. L'organització que re-geix el cinema als Estats Units no
podia prestar-se a dotar aquella
Peliícula del contingut socla.l que

lògicament havia. de tenir. Hàbilment ha procurat recóner a un terreny més fà.cil. Ha canviat la dlreCCió del correccional i. h1 ha posat homes d'Idees més liberals. La
lliçó, per tant, no hB pogut proàuir~e. ¿Existeixen o no als Estats Units aquests règims que es critiquen? Sl existeixen, ¿per què no
mostrar les conseqüències de la seva manca. d'humanitat, de la seva
incomprensió C:.e la seva crueltat
?aUa anar més a. fons encara. Pod1"" anar-s'hi. I sl hom ho hagués
fet s'hauria pogut obtenir un film
transcendental. - ¿Per què no donar
al film. més profunditat? ¿Per què
~o fer-lo anar tina a escarbotar en
¡Ah.
o~en d'aquell problema.?
rlsero això dins d'Ull règim capitata no era. pas cosa possible I ¡Si
~o haguessin fet s'haurien hagut
ae portar al primer pla moltes n~
;r~ de la societat capitalista, 1 aino els convenia pas!
,.. Sigui oom sigui, dunes, el cas és
"~ue, amb un tema sucós, amb un
Protnnda.ment humà i ple de
~~tal!\~
1
utat, tot el més que es fa és
~~r-nos-en un film més o menys
l! et5lUlt, però erm socialment.
mostra quadres impressio1 otn ens
emottus, reals, de la vida.
¿,ants,
tli~l xicots miserables, orfes que,
e fUm, cal portar al bon call1] . Co
m?
br~f!arnent, cal convenir que l'od.ica el sistema. Un sistema
d'
1. amor 1 de comprensió. Però caU~ al nostre entendre, anar més
n . Y. Calia anar més lluny assedraldnt l'orlge~ del mal. Per a tractir-lo. _e Prevemr-lo en lloc de gua-

Era dernan&r massa?
Estem s~gurs d'ésser massa exl~ts, coneixent els origens d'al 1 estes Produccions. Per això, repet~aetd1 constatar la èJferència inde 1 'aquest Ciln1 amb «El cami
a olQ vida» -i considerem per a
c;.a~eu un honor l'evocació- ens in·
nern¡tn. una vegada més, \1el etrus. Pel cinema socia .
A

JOSEP SAGRE

C&.p I rroL

h;<J~BA ~S 1
ltmoMitr
.CanHe

.,

~A.

POLIORAMA
TEATRE
Temporada otlalal de
TEAl RE CATALA

B~

tarda, 4'16. Nit 10'16.
L'èXIt mM cran de tota ei, bits I
Avui,

Mucho cuidado con Lola
per P1rllta Qreoo, Murillo 1 tot&

la Companyia. 60 belle.ses en escena. La !unció de la tarda començarà amb l'entremès: A LA

Domà, tarda 1

La rambla de les floristes
tal~.

Un episodi inèdit de la. vida de
Schubert

Poai-Aregall,
ha sortit de la Clínica

El nostre esUrnat amic 1 aplaudit
comediògraf Miquel Poal-Aregall que,
Per a. mitjans de ma.ig hi haurà com saben els nostres lectors, va
revistes al Teatre de la Latina, de haver d'ésser operat dues vegades a
Madrid. ¿Sa.beu qui serà Ja «ve- primers de febrer, interveociom que
el tingueren en greu perill una sè. a·
de tte >> ? Doncs Cèlla a.mez, que per rte de dies¡ ha pogut, finalment,
abandonar a Cllnica.
els
acabat
haurà.
ja
aquella data
i'h
tg
u d ls
p
&eus compromisos amb l'empresari
a.n
e me es que
er oonse
Calvo. Els haurà. acabat perquè la
retemporada. de Novetats, dlgulo el asslsUt caldrà que Poal~Aregall
d'escurposi una temporada per tal
que vulguin els diaris oficiosos, no çar el possible la convalescència.
No cal dir la. satisfacció que tenim
resulta, n1 molt menys. Cèlla- Gàmez, cal remarcar·ho, no ba estat de poder donar aquesta nova als nosmolt sortosa a. Ba.rce!ona d'un quant tres lectors. Estem segurs que ells,
com nosaltres, s'alegraran que un
temps ençà.
J dels nostres més populars autors
dramàtics hagi pogut vèncer aqueata seriosa contrarietat.
PrQxlmament:
LA

LEGIDN

BLANCA

La història
que mai no ha estat relatada
FOX

El Teatre Romea, de Madrid, o,
millor elit, l'immoble que ocupa, ba
estat adquirit per l'Estat, el qual el
farà enderrocar. La companyia de
revistes Que e.otua en aquell teatre
JVindrà
al Còmic de Ba rcelona i després passarà a. l'Alkazar de la capila! de la Repúb.ca... però amb
una ba ixa: la de Lepe, que es passa
al vers.

TEATRE ROMEA

CISNEROS, obra en tres actes
de J. M. Peman

PELS ESCENARIS

GRAN PRICE. - Avui, diumenge,
a les deu de la nit, es celebrarà al
Gran Price l'original ball titulat «Una.
noche en Abis1n1a», presentat pel
gran ballarí i inteRigent animador
Lewys Wine, 1 en el qual prendrà
part l'orquestra «Carioca Jazz», «Lew:ys 1 partenalre», executant danses
típiques d'Abissfnta t clàssics cants
del pals.
La cosa més sorprenent de la festa 1 que ha desvetllat un màxim
interès entre el nostre públic., serà
l'exhibició de danses exòtiques a càrrec de la super-estrella «Anacaona».
l'única rival de la. Baker, la qual,
en algunes de les seves interpretaclons, fins i tot supera a la tan discutida estrella ·de color.
En aquest festival, patrocinat per
la. revista cinematogràfica «Filmòpolts», es presentarà. «Anacaona» per
primera vegada al públic espanyol

EL PAlS DE LOS TONTOS

APOL-LO
TEATRE
Telèfon 12125
MONTIAN - ROSES

Director: Emili Thuf111r
Avui 1 demA, dUluna., a. lea
3'80 i 6 tarda 1 10'15 nit. La butaca més cara 4 Pta.
L'bit de la temporada

TU GITANO
Y YO GITANA

Dtmarts, tarda, a 101 6:

UN COMUNICAT DEL SINDICAT
D'ARTISTES TEATRALS D'ESPANYA

la fomilio io deseo

Fa nt as

o

SA PRIMAVERA, dibuix en color
de Walt Dlsnu .. Darrer cUa. de
l'extra.ordlnà.rta. producció:

ENTRE UNA MUJER Y UN
HOMBRE

MAYOR

SU

de aEI Pastor Poeta»

TEATRE
NOU
Gran Companyia lfrloa dl

EXITO

per Marta Euerth - Demil, matinal 1 prtme.ra tarda, extraord.Jnàrtes sessions lnta.ntlls i variat
programa, ESTRENA del 111m do-

cumental:

MALACA

LLUIS CALVO

tarda, a lea S'SO:
NO FALTA NAIDE
MOLINOS DE YIENTO

Avul

CINEMAAnael,PA11 IR13I S
Avda Pta.

LOS CADETES DE LA REINA
I

•--_ _ __:Telèfon ••••.,.

LA CHULAPONA
Nlt, a. les 10: LOS CADETES

DE LA REINA, per Brito i el

gran Ult:

LA CHULAPONA
per Viceno Simon
VICTnRIA
TEATRE
Gran Companyia Lfrlca
Tarda, 3'30: EL REY QUE RA810. EXIT dellra.nt: SOL DE LI~
BERTAD. Nit, 10: LA DOLORO·
SA I SOL DE LIBERTAD - Demi\, tarda.: LOS DE ARAGON •

Sempre el pro&rama més atraotlu
Matinal, 10'30. Tarda, primera
s1ssi6, 3'15 a 5'45. Numerada a
les 6 1 nltz. 9'46: Claudette Colbert en SII"'FONIAS DEL CORA·
ZON .. Oick Powell en la super
MUSICA Y MU.JERES.
revista
amb Ruby keeler I Joan Blon.
Ela amora de l'tmDEMA:
deli.mortal SCHUBERT: AL LLEGAR
LA PRIMAVERA 1 Clive Broook
1 George Raft en EL CLUB DE
MEDIA NOCHE.

"

.¡

li
~

>a

:==============l ~
e o s e um

lJ

LA POLO ROSA 1 SOL DE LIBER-

AVU1, tarda, dues sessions. A 9J
les 8'30 1 a. les 6, ESPECIAL Nit ~b
a les 10'10. Darreres proJeeê:toni
d'aquest PrOSTama: REVISTA t.')

SOL

{Dibuixos}

i

LA DOLOROSA
LIBERTAO.
o• Nit:

TAD -

PARAMOUNT
PARAMOUNT •
ORAFICO - YO SOY COMO SOY
i

t:1

l t:

DEJADA EN PRENDA

CATALA

TEATRE

PALA CE

PR I NCI PAL

Telèfon 11882
Companyia Y I L A • O A y 1
tarda, a. lea
D'AQUESTA
AíQUA NO EN BEURE 1 l'èxit sorollós d'autor i intèrprets:

per Shirlev Temple I Adaiph Men
Jou
DemA

taraa. dues sessions. A

les 3'30 1 a les 6, ESPECIAL. ESTRENA de LA PATRULLA PER·
DIDA. PrOducció RADIO.

Avui, d1umeoa-e,
4'15 2 OBRES, 2:

MI88•THERY ?

POL
METRO
Llúria, 115 ·- Telèfon 81222

Nit a lea 10'Ui; JUGAR A CA·
SATS i MISS- THERY? - Dell:IA,
D'AQUESTA
tarda a. }ea 4'16:
AIGUA NO EN BEURE i MISSl'HERY? - Nit: JUGAR A CA·
SATS i MISS • THERY?,

Avul, dlumenge i deml, dlllun.s.
Tarda> dues sessions. Prtmer&, &

TEATRE OLYMPIA

POBRE DON JUA N

A VOl

tarda, a les 4 1 ntt a

les 10. El grandiós èl1t:

'

altaveus ha estat efectuada per

LA HUMANIT AT

Sesa.ló continua. Seient UNA PES+
SETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS, VIATGES, etc.

NA - PATHE dOURNAL • LA OIO·

TU GITANO Y YO GITANA

Nit, a les 10'16, ESTRENA:

La sala ha estat guarnida per la
Casa BaJiarda. La lnstnlla.ctó dels

AV UI DARRER DIA

eta. 64).

Avui, matinal, a les 11. Ta.rd.a,
de 8'30 a 6'4~. A les 6 numere.da
I nit, a les 10: REVISTA FEMI·

EL MUNDO DE LA LUNA

Quan are. fa vuit o deu dies, sió-, que fou un negoci pitjor ens'estrenà en aquest mateix teatre cara.
Però, això a part, Peman ens dócCuando las Cortes de Cadiz», l'aui falto; de l'obra, el senyor Peman, que na una. interpretació arbitrària
també ho és de a.Ci.Sneros», no po- sa del cardenal, una interpretació
Pròximament tindran lloc les made panses. A tragué assistir a l'estrena i envià. un de crom de caixa
tmals de teatre amateur que l'emximple
tan
Pema.n,
senyor
del
vés
telefonema dient que vindria la procom presa oficial de teatre català ha conpera setmana -aquesta que som- i cursi ens sembla. «Cisneros»
de «Cuan- fie.t a la «Federació Catalana. de
a recolUr els a.plaudimenta del seu aquella pobra «Piconera»,
do las Cortes de Cadiz». El <{Cisne- Societats de Teatre Amateun.
estimat públic.
La primera d'aquestes ses3ions es
és una mena
El seu estlmat públic, però, es ros» del senyor Pema.n
del 1490. Sl Royo celebrarà el proper diwnenge, dia 7
veu que no ha. tingut paciència per de Royo VWanova
vers parlaria d'abril, 1 ha estat confiada a «Es1
a. esperar tant i l'empresa., en Vista Vllla.nova parlés en
el «Cisneros» de Peman, diria
de l'èxit, s'ba vist obligada a posar com
de Molins
Dramàtica,
d'Art
tudi
C&riteu de1 · - - - - - - - - - - - - - Jooep
dlrigelx
que
Rei»,
cursile1
vulgaritats
mateixes
les
maDel
obra.
en cartell una altra
que el «Cisneros» de Peman!.. fa- M1llet, la qual donarà a. conèixer ateiX autor, però una altra. obra.. ries
1elétons de
els mateixos intolerables «Latl- questa. interessant producció de J.
«Cuando las COrtes de CadiZ» ban ria
gulllos» que el <{Cisneros» de Pe-- Navarro COstabella.
tingut una vida fugissera 1 breu. ma.n.
L'entrada a aquestes matinals seaixò, francament, tractant-se
Fins 1 tot ha fallat la represa de d'wl Iescriptor
monàrquic i catòlic, rà per rigorosa. invitació, que hau«El divino impaciente».
de «Blanco y Ne- rà d'interessar-se del secretari de la.
I doncs? Tan oblldadis és el pú- d'un collaborador
Impremta: 14446
ens sembla una mica. massa F_ C. de S. de T. A., senyor Claudi
blic del senyor Peman? Tan dolent gro»,
seHistòria,
la
de
Iigures
telèfon
Les
74;
fort.
(Vila.doma.t.
Femàndez
u,
·
Va<~
de
Cortes
las
és «Cuando
Redacció: 22122
que no pot aguantar al cartell més nyor Peman, són èJgnes de més número 32118).
enllà d'una setmana? Tan ranci respecte.
Jicardenal
del
bibUografia
La
s'ha tomat «El divino impaciente». ménez de Cisneros és copiosa i tmque ja no desperta cap curiooitat?
I encara que reconstituir
No és això: és que l'èxit de uEl portant.
LA CRISI TEATRAL
una figura històrica no és empresa
divino impaciente» fou w:-a cosa gaire
fa.unes
amb
sobretot
fàcil,
Els
circumstàncies.
ocasional, de
tan pobres com les del se-amics i admiradors del senyor Pe- cultats
Peman, cal només consultar
man quan s'estrenà l'obra esmen- nyor
unes quantes obres «Memorial de la
tada estaven a l'oposició i la con- vida
de fray Francisco Jiménez de
vertiren en un trà.gala contra la Re- Cisneros»,
per Juan Vallejo; «Cardipública. Avui són poder, compartit nal Ximenez, statesman, eclesiàstic,
amb els radicals, i ni el seny.o r Pe- soldier amb man of letters», per
Aixl mateix, hem de comwúcar-vos
En la nostra edició del passat dima.n ni els seus versos els preocu- Lyell; «Ximénez de Clsneroo•. pu J. mecres.
publicàrem un article sobre que aquesta. Junta s'ba entrevistat
pen. No hi ha altra explicació per a Elguero, etc., etc.- per a veure com
recordant amb el senyor governador general de
la indiferència runb que ha estat re- el senyor Peman ha desvirtuat i el tema de la. crisi teatral,
buda «CuandO la.s Cortes de Ca- empobrit la figura fent d'un home a tal efecte el mfting d'actors cele- Catalunya i 11 ha exposat els seus
diz». Perquè no .cal pas parlar del -simpàtic o antlp~tlc, però un h<>- brat el 23 de gener de l'any passat punts de vista perquè sigut un fet
que no existeix: o sia de la senslb1- me- W1 titella ridicul 1 decla.ni~ i la gairebé nulla tasca que fins a el millorament que és tan necessari
la dat& s'havia fet per part del Sin- a 1~ nostra classe.
lltat I la intelllgèncla del públic del
dicat d'Artistes.
senyor Peman. QUi ha fet un gran tori.
Per tot l'exposat, ja comprendreu
La interpretació que la compa~
Però hem rebut una. atenta lletra que continuem lluitant i Q.ue iltquell
èxit de «El divino impaciente» no
té dret a fer un fracàs de «Cuando n.yJa. del senyor Calvo, 1 el propi se- de l'esmentat Sindicat en la qual memorable míting a què us referiu
nyor Calvo, dóna a l'obra, no ens respon a alguns dels e>..-trems consig- va fructificant, si no amb tota la
las Cortes de Cad.lZ»_
Però és que qui féu l'èXit de «El sembla pas digna de gaires elogis_ nats en l'article de referència., carta rapidesa. que tots desitjan"em amb el
divino impaciente» no fou el pú- Tal vegada això sigui degut al fet que reproduïm amb veritable satis- màxim d'activitats per part nostra.
blic del senyor Pema.n: fou, per que les obres d'aquest gènere no facció, j"' que ella representa el coNo dubteu que estem disposats a.
reacció, l'article 26 de la COnstitu- poden interpretar-se sinó malament, menç d'una feina que a d'ésser pro-o sia: anib mirades terribles, mi- fitosa. per a l'ofici d'actor, avui, com lluitar 1 és per això que comptem
ció.
a tot
la valuosa cooperació de tota
e<Cisneros» és una cosa tronada i mica absurda 1 crits i esgarips
tothom sap. malmesa per fonda crisi. amb
la Premsa I del públic en general
Diu alxi la carta:
cursi que no desdiu en res de lc-s drap.
CAPDEVILA
IJuls
sempre ha demostrat seguir amb
obres anteriors del senyor Peman.
«Sr. Director de LA HUMANITAT. que
les activitats per al millosimpatia
Ell, el .senyor Peman, la quall!ica
de
Molt senyor nostre: Recolllnt
rament de la nostra classe.
de poema. S'equivoca, ja. que manperiòdic
el
en
ahir'
publlca.t
l'article
Aprofitem l'oportunitat per a requen en l'obra essència. i potència
de la. seva digna direcció, sota. el
autènticament poemàtiques. A l'autitol «Recordant dates», tenim el merciar-vos el record que serveu per
tor se'l veu massa preocupat per
gust de ressenyar-vos a continuació tot allò que a nosaltres es relaciona
Ja mania de rer patrioterisme que
algunes de les activitats desenvolu- 1 ens plau reiterar-vos la nostra re1
patriotisme,
que
mateix
el
no és
pades per a remeiar en el possible lació més distingida. Per la Junta
aixi no hi ha. poema possible. «Ois·
Directiva Eugeni Sànchez.»
crisi actual del teatre.
la
neros» no és ttn poema per la maa
començarà
maig
de
1er.
del
Des
teixa raó que no ho són «La Mnr• regir en les oficines d'aquest SlnAiJ:JL~ \';J_, !. ~.,t.;..,..,.,
cha de Cadiz», que evoca l'Espanya
1dlcat la Borsa del Treball i Contractràgica del 98, i «Las CorsariasJ,
protagonista de «Mascaraaau,
tació que ha. estat creada per a
que ens recorda l'Espanya grotesca
RENATE MULLER
prescindir en absolut de tot inter·
de la. Dictadura_
en els negocis que es realitctCisneros» és una figura desagra- la genial intèrpret de leo grans medlart
zen a totes les poblacions de la reproduccions europees
dable, antipàtica; tipus d'home maagió.
DEMA. ESTRENA AL
sa rectuin1, és a dir: poc humà., P<>"
A comptar d'avui, queda establerta
Utic, influí d'una manera. terrible
l comença a funcionar la secció proi lamentable en la. història. d'Espatectora contra l'atur forçós de l'arnya, religiós, ens l'evoquen la. Inquitista, baven pogut socórrer en aquessició, la guerra contra. els alarbs,
ta mateixa. data vint dels nostres
que fou un mal negoci per a Espacompanys i dins de pocs dies poder
nya. 1 l'explotactó dela jueus -desfer igualment a tants d'altres.
prés de l'explotació vingué l'expul- I
Una de les preocupacions d'aquesta Junta 1 que més han de solucio.
nar en part el problema de l'atur
torçóa, és la ràpida formació do
companyies en cooperativa que aviat LA LLUITA Dl!: LES FERES DE
funcionaran en diversos teatres d'a-- LA SELVA ENTRE SI I AMB EI.B
Dfii\A, DilLUN~. ~iHfN4 de
questa cLutat.
HOMES

VALDI, RESPIGBl 1 ELGAR Despatx de loe&lttata: Unió MU&lcal Oaae. Werner (Pa.Meig de GrA-

Pub li-Cinema

81lecta Companyia de comèdies

Ricard Fuentea - Demà., tarda 9,
'
tea 4 i nit, a les 10:

ESTRENA I UNICA REPRESENTACIO DE «VICTOR DAURA»,
DE J. NAVARRO COSTABELLA

ANTONIO GUARNIERY

Programa: cBetena Sln!onlal, de
BEETHOVEN i obres de ROSSINI,

Cinemes

MUNDO DE LA LUNA
El
Opereta arrev1atada..• Dlrector•

Les matinals al teatre
Poliorama

Dijous, 28, a lea 10 de la. nit cU..
rlgtt per l'eminent mestre tialll

nit: MUCHO CUIDADO CON
LOLA - Dimarts, repoeidó de

I EL MAL

de Joseo Ma. Saa:arra. Ona reetxlda obra. del teatre _poétlc ca.-

Demò,·dilluns, estrena

A eJ lll'lê[!DD

PRIMER OONCERT d' Prinlavera.

A les 6. espoc.laJ. 1 nit, a tes 10:

i la divertida comèdia musical

[~nti~n ala e~trat~~~fera

I butaca, 2 otea.: ASO ES UNA
DESQRASIA • DE LA TERRA DEL
GANCHO i ELS HEREUS DEL
TIO PERE . .Nit: DE LA TERRA
DEL GANCHO 1 ELS HEREUS
DEL TIO PERE - Es despatx& a.
tota ela ccntrea de Localitats.

EL

Es un fi lm Ràdio ... Noturolmentl

FORST

A

BSSlatlra.n els autor& de l'obra Dilluns, TARDA, e. les 4. Entrada

Avul a les 3'30:

na existeix el misteri
el dolor

DEMA, ESTRENA DE DUES

ESTRENA

Nit, a les 10. Butaques, 2 otes.
Primer: EL NOVIO DE LA REINA
1 ELS HEREUS DEL TIO PERE
o A QUE TE MUIQUES NO ES·
PERE. Es l'obra. més còmica. que
ea represento. a Barcelona. de ta
A la. tunc16 d'avui
molta anys

PALAU MUSIOA CATALANA

PALAU DE LA REVISTA

COMISARIAI -

•
Casals

Orquestra Pau

Còmic

Teatre

Comoanvla

En cada vida huma-

WILLY

Teatres
GRAN TEATRE ESPANYOL
del

metre' tota mena de mall!etes...
pesprés els veiem al «correcciona.b
on se'ls donarà un tracte cru, sangulnarl, inhumà.... Sembla que allà
et lema és castlga.r», no «refonnar».
Aquells nois, pasta. ma.Rejable fàcnment sl hom tracta de comprendre'ls, són més aviat malejats, encara. Amb el tracte es fa néixer dintre el seu ptt Ull: set de «revenja».
~!!!~~!!!~~~;!;~;..!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!
càstig ::
impotència
La seva
excessiu,
sovint el
injust, davant
vegades
de
e1s fa covar un odi lmmens. Ells
veuran en la societat la seva eoe.
rnlga. Aquells homes cruels la representen dintre aquells mura freds,
inhòspits, agressius_ Entre els lla vis
d'aquells adolescents sovint resta
tancada. l'amenaça. No arriba a esclatar en un crit paorós per la
temença del nou cè.stig. Però dins
i
del cervell, quants propòsits, quants
plans de revenja no es plantegen 1
;En l'ambient sembla palpar-se la rebeHió. Hom pressent, bam espera
aquell moment en què tota aquella
joventut amargada farà trontollar
aquelles parets fredes en una. protesta. Irada. Hom l'espera i hom el
el tem, aquell moment en què aquella joventut, com unit furiosa riada, s'ho emportarà tot al seu paa ...

METROPOl

ESPECTACLES PUBLICS

•

LA RAMBLA DE LES FLORISTES,
de Josep Maria Sagarra

ceP OR

11~;;

TELONS CURTS

ia Casa PhiliPS -

DIJOUS, 28:

REVUE-RADIO-RECLAM

A BENEFICI dels Hospitals _ Oi-

rector de l'espectacle: Joaquim
Animador: Baldomer
Montero
Xlfr,,

les a 30

i &e681ó

numerada a. les
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ON VA EUROPA?

HITLER I EL TRACTAT DE VERSALLES

.
t.ra g ca dels

'
llu~s Companys, Carles Pi i Su1
nyer i Gabriel Alomar davant
el panorama internacional la guerra del front i la guerra de la ciutat. La cursa dels armaments.-Exè 1cits
Com jutgen tres homes de la demo- de pau i de guerra.- França i Alemanya- Un article de Pétain.- Guerra a la guerra!

[a cursa

cràcia catalana, l'actitud de Hitler
les seves possibles repercussions

El corresponsal a Barcelona d'un
important diari madrileny ha preguntat a diverses personalitats de
Catalunya la seva oplnló sobre el
moment internacional i les conseqüències que poden derivar-se de
l'acte de Hitler en denunciar el
Tractat de Versalles.
.
Entre altres, el Pres1dent Companys l'ex-ministre i alcalde de
Barceiona, Carles Pi i Sunyer, 1
l'ambaixador a Roma, ,Gabriel Alomar, han contestat a ~enquesto:: .
Heus ac1 les seves mteresan.isslmes consideracions sobre els problemes de palpitant actualitat internae1onal:

GABRIEL ALOMAR

-¿Què opineu de la resolució d'Alemanya en decretar el servei mllltar obligatori 1, per consegüent, la
repulsa del tractat de versalles7
· -El cas és extraorinarl, però no
imprevist. El nacionalsocialisme és
una situació de força que necessita
per a mantenir-se ésser accelerada
progressivament, precisament en el
sentit d'anuHar el tractat de Versalles. No pot ésser un règim estàtic,
ha d'ésser dinàmic de tornada a
l'esperit vençut en '1918.
La primera suggestió que ens produeix aquest fet és el record de la
frase «chifon de papler», aplicada a
la violació de la neutralitat belga.
però un règim de «raó d'Estat» no
-No és frudent ni polític que jo pot deturar-se en el respecte als
parli de ta assumpte. Diré sols que tractats. Aquest gest hauria estat
la meva esperança es xifra encara declarat exemplar per Maquiavel.
en la Societat de Nacions, I si a- Altrament, si s'examina tot l'ocorrequesta fracassa, ningú pot preveure gut a Alemanya des de l'adveniment
els resultats i l'abast del que suc- de l'actual situació, aquest fet és
oeelxt.
més lleu que molts d'altres, que no
cal assenyalar.
La gravetat consisteix en el fet que
ara. és amenaçada la seguretat de les
altres nacions, 1 aleshores es creurà,
- ¿Què opineu do hl resolució d'A· càndidament, que solament es traclemanya en decretar el servei mill- tava de qüestions interiors, sense
tar obligatori, I, per tant, la re- transcendència mundial.
pulsa del tractat de versalles'l
A més a més, la decisió d'Alema-¿Creleu quo aquest fet pot per- nya ocorre gairebé immediatament
torbar la pau del món7
després de l'èxit del plebiscit del
Temo que les conseqüències de la Saar. Un fet que podia aparèixer
t-esolucló del Govern alemany, més com a garantia d'apaigament s'ha
que per la gravetat de l'acte en si convertit en Incentiu per a una no- que la té - pel caràcter especta- va provocació.
cular 1 parençós que hom 11 ha doLa via normal haUria estat acudir
nat, per les esperances que farà nét- a la Societat de Nacions, que per
xer al seu poble, pels impulsos ador- això està constituïda. Alemanya
mlts que pugui despertar, per les hauria arribat a assolir-hi una cate:reacclons que provoqui als esperits gorla primordial. ¿Per q).lè no dem és excitables i en les masses des- batre aquesta qüestió a Ginebra, si
contentes d'altres països. Temo que la Societat de Nacions ha de tenir
contribueixi a augmentar la inqule- alguna ututtat veritablement trans\Ud i al desassossec del moment cendental, com a suprem Areògraf
dramàtic que vivim, 1 agreujar la de la diplomàcia?
desorientació i la fallida moral dels
-¿Creieu que aquest fet pot perhomes d'avui, que, de no corregir-se, torbar la pau del món'l
-portarà la nüna dels pobles i el fra-Ho crec sincerament. De la pau
èès de la civilització.
de Versalles ençà no ha ocorregut
- ¿Admeteu la p~ssibllita t d''""a res tan greu. A més, alxi com el kaipròxima conflagració mundlal'l
ser!sme havia de desembocar fatalEl perill més gran d'una pròxima ment en la guerra, Igualment pot
conflagració estriba en aquesta pro- afirmar-se del naclonalsoclallsme.
funda crisi espiritual que el món
- t.Admeteu la possibilitat d'una
travessa. La perllongada depressió profunda conflagració mundial?
econòmica i el greu problema de l'a-Això depèn de la prudència i el
tur forçós han produït un estat de tacte de les nacions directament o
profund malestar i descontent, que indirectament amenaçades. Ara quecoincideix amb una disposició col- da en primer terme la qüestió auslectiva de caract-erístiques morboses. triaca, que envolta moltes d 'altres.
Aquest desquiclament confusionari Seria la metxa aplicada al polvori.
provoca impulsos desorbitats, reacPerò la guerra no esclata únicaclons slmplistes, moviments instin- ment quan la provoca el fracàs de
ttus sense fre ni control. Per tant, les negociacions diplomàtiques, sinó
el que s'ha de tèmer més és que, quan ho permet l'estat passional dels
d'una manera espontània, o com a pobles. I el dubte consistenlx en sl
diversió estratègica amb finalitats hi haurà un estat passional bastant
polltlques, els sentiments d'uns i fort per a enfrontar les conseqüènd'altres es polaritzin en un sentit eles d'una guerra en las circumstànd'agressló, d'hostllltat, o simplement eles de la que pot sobrevenir. L'isode recel que faci la guerra inevi- lament d'Alemanya seria avui matable.
jor que el del 1914.
- Qui podria Impedir-ho?
-Qui podria Impedir-ho?
Sl el perill major que el conflicte
-El tacte de les Cancelleries i la
~ciati consisteix a qué es vagi conducta sagaç de Ginebra. Heus
formant l'atmosfera de la guerra, el ací els resultats de la indiferència
millor mitjà per a evitar-la i com- amb què hom ha presenciat en gaibatre-la és mostrar clarament els rebé tot el món la destrucció de les
danys que resulten d'aquesta atrac- organitzacions socialistes, que conscló insensible que fatalment porta tltuïen una veritable lliga de pobles,
a l'abisme. Encara hl ha a tots els més eficaç que la lliga d'Estat ginepalsos homes de bona voluntat el brencs.. Un veritable front marxista
deure dels quals són els seus esfor- hauria pogut impedir la guerra. Un
ços per a convèncer els altres que front antlmarxista l'afavoreix inevipresentar la guerra com a un recurs tablement. Per una banda es vol
politlc és un crim, que la inestabl- evitar la lluita de classes. Però per
lltat 1 el dolor de la nostra època l'altra se suscita la lluita de pobles.
són fruit de la darrera conflagració, Es destrueix la Internacional que
que les aventures boges no resolen trenca totes les fronteres. Però es
les dificultats, sinó que les agreu- fomenta el nacionalisme, que oposa
gen, 1 que, en darrer terme, una po- nacions contra nacious.
litlca inteHigent que tendeixi a re-¿Quina seria la situació d'Espafrenar els impulsos cecs no és sola- nya sl esclatés una guerra europea?
ment el més raonable, sinó també el
-Greu. Encara que no tant com
més avantatjós per a tothom.
es pogué creure. Les circumstàncies
- ¿Quina seria la situació d'Espa- I especials amb què es planteja el
nya sl esclatés una guerra europea'l conflicte s'apartaran de les que po-Crec poc oportú i contrapro- dlen ésser previstes !a algun temps,
duent prejutjar quina hauria d'és- i que donaven al meu país natal, les
ser la posició d'Espanya davant del Balears, una Importància especial
conflicte. No vull contribuir a con- quant al desenvolupament probable
siderar-lo possible I, per tant, a fer- de la guerra.
lo més fàcil. Crec que Espanya - i
No cal dir que les conseqüències
amb ella totes les que sentin alta- d'aquesta guerra probablement dement I pensin amb rectitud - ha terminaran una orientació politica
de fer tot el que pugui per evitar- mundial ben diversa de la que dlho. Si ho fa aixf, encara en el supo- fondelx el nacionalsocialisme.
sat desgraciat que el conflicte es
L'ambigua orientació actual de la
produis, es trobaria en una posició República espanyola potser li lmpemés ferma I amb major autoritat dlrà d'exercir una influència eficaç
moral per a adoptar l'actitud més en aquest confilcte. La neutralitat
convenient per a ella i més útil per material no és el mateix que l'absa la humanitat.
tenció espiritual.

LLUIS COMPANYS

CARLES PII SUNYER

Climes
Es un fet que a tot el món s'ha
creat una mena d'atmosfera de guerra. Fins fa cosa d'un any la gent parlava de la ¡uerra com d'una cosa
de la qual es temia i que fatalment
vindria. però, tan llunyana, tan remota, a menys de presentar-se algun
fet estrany, que ningú no feia preguntes concretes sobre el cas. Era el
moment dels actes paclflstes, dels
m1tings i de les con!erències internacionals de joves, d'intel:lectuals,
d'obrers i de dones contra la guerra. Amb motiu d'unes paraules pronunciades pel senyor Azaña, quan
encara era President del Consell de
Ministres, dient que Espanya no podria evitar d'anar a la guerra si
acr..testa esclatava, es suscità una polèmica entre un dels organitzAdors
a casa nostra d'actes d'aquesta mena i una altra persona, pacltlsta, però partidària d'un pacifisme actiu,
d'un pacifisme que comporti, no una
posició sentimental contra la guerra, sinó una acció, si cal, armada
contra ella. I això, no pas de la manera com es va entendre l'any 1914,
unint-se a un bloc de combatents,
sinó treballant per una acció decidida i revolucionària en cada país
contra els governants que menin a la
lluita.
Les posicions eren irreductibles.
L'un representava la consciència humana, que reacciona davant el dolor 1 reacciona fent una crida a l'humanisme, i l'altre, era el càlcul, potser una mica fred dels factors que
intervenen en aquestes qüestions, i
convençut que contra una acció armada només es pot respondre amb
una altra acció armada. No ens atrevirlem a dir per a quin dels dos sistemes ens decantem. Unicament volem reportar a<r..testa discussió per
a recordar que el segon va dir al
primer, amb gran indignació d'aquest, que pensava veure'! un dia
damunt una taula incitant els ciutadans a enrolar-se per tal d'anar
a la guerra contra un país qualsevol que hagi cofès» la pàtria.

1914
El qui això deia, malgrat la manifesta exageració de l'expressió no
estava mancat de precedents en la
història. DüicUment oblidarà ningú
aquell esclat de pacifisme, orientat
per les organitzacions obreres sociallstes, que hi hagué en vtgUies de
l'any 1914. Es corrent de dir que
les manifestacions que a darrers de
juliol s'organitzaren contra la guerra, quan tenien encara la cua als
cBoulevards» cridant uabaix la guerra!» el cap de la mateixa fanifestacló entrava ja per l'altra punta
una altra vegada, bo i cridant: cA
Berlin!, a Berlinlll, o ca Paris!, a
París!» Potser és una llei de la vida.
Qui sap sl el futur troba aixi la manera de precipitar la caiguda de l'existent. La guerra del 1914 va tenir el seu motor espiritual: salvar
la civilització! ¿Es que estem segurs
que la guerra que ve no trobarà també una expressió d'aquestes q<le obligarà a deixar de banda escrúpols
pacifistes i servirà per a embriagar les multituds? Es gairebé segur
que si. De no ésser alxf, la guerra
no seria possible. D'altra manera,
no es pot concebre que els homes es
deixin portar, com a ramats de moltons, a la lluita, sense protestar
i seuse aprofitar els mitjans de defensa i atac que l'Estat posa a les
seves manys. L'any 1914 i següents,
fins que el món es va donar compte
de la seva follia, els homes que volgueren lluitar i que lluitaren contra la guerra .foren lapidats per
traïdors a la Pàtria i a la clvilitz'ició. Els pacifistes que es reuniren a
Tiuwerald, entre els quals hi havia
Lenin I Trotski, foren tractats de
folls i traïdors. I la civilització, com
Déu, estava a banda i banda. La civilització, Igual que els bisbes i els
pastors de totes les esglésies, que
beneien els exèrcits que anaven al
front en nom del mateix Déu, també
es feia representar per tots els exèrcits que es mataven entre si a les
trinxeres. No és avent-..trat de dir que
una nova guerra trobarà, com aquella, el seu exponent simple 1 sublim que mogul les multituds. Si no
es troba aquest motor, la guerra no
vindra, o, en tot cas, no podrà ésser deturada.

L' «altra» guerra
Els economistes europeus, que saben les relacions prot..mdes que l'econc'llia té amb la guerra 1 la pau
han fet el seu estudi de la situaciÓ
del cinquè any de crisi mundial, i
han arribat a conclusions ben poc
falagueres. Els cinc anys que, se-

L',t\ RMAMtNT D'AL EMANYA
PER AQUEST GRAFIC POD EN EVALUAR-SE ELS ARMAMENTS ALEMANYS - EFECTIUS O MATE•
RIAL - EN VI GI Ll ES DE LA GRAN GU ERRA, SEGONS EL TRACTAT DE VERSALLES I SEGONS
LES t..OVES LL EIS MILITARS
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gons els economistes, fa que dura
aquesta crisi, la més .torta que hagin conegut els temps moderns, han
causat a la humanitat pèrdues per
valor de 250 m11 milions de dolars
al preu del 1929. Aquesta quantitat
ve a representar unes ctnquanta vegades el treball anual de tot Espanya 1 el 50 per cent més del que
costà la guerra Europea. Econòmicam ent, podem dir, doncs, que hem
passat per una nova guerra, en la
qual no hi ha hagut neutrals que
hagin quedat al marge de la lluita.
Aquesta guerra no ha causat victimes tant vistoses com l'altre no
ha motivat corrues de ferits ni tampoc no ha obligat a obrir hospitals
de sang, però, no per això, ha estat menys sagnant. L'exèrcit combatent h& estat, l 68, l'uèrolt de

L'aviació, un factor pri·
mordial
Una nova guerra tindria, com a
una de les bases principals, QUi sap
sl la primera, l'aviació. La g-..terra
dels 1914-18, ja va conèixer aquesta
arma, però, malgrat que la seva
acció fou terrible, no jugà. un paper
decisiu. En canvi, en una nova llui-

del front .• Sl això no fos dir una
blasfèmia, dirlem que aquesta és la
nostra esperança. Ens entendrem tot
se¡ult quan us diguem que el suport mlllor de la durada de les guerres és el «patrioterisme» dels que no
van al front i no han de sofrir les
conscqüènr les directes de la lluita.

El secret de les víctimes
La nova guerra ha d 'ésser una
guerra de rapidesa i eficàcia. Petain
ho ha dit ben clarament en un article, en el qual defensava el servei
de dos anys. «Avui es pot concebre
una guerra que comenci Inopinadament amb la utilització de mitjans
capaços de reduir al no res les més
potents forces militara de l'enemic.
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terror a la capital i als
urbans.» Aquest és el ~~aar nuc11a
ens pinta el general e0 a e <r~e
dels països capdavanters ¡ cap <l'un
bles de la situació creadaresJ>onsa.
de la guerra del 1914.
després

El t:'rror de França

~

Es pot l
.·.:ilça de ~la pau dc ~ ..n;ulles ha 'vis spr"'~ de
ment pensant amb éi dia en c~tèSOla.
manya volgués prendre's la u Ate.
ja. Aquest terror, mantresta~even.
francès de classe mitjana qu Pel
d1a, a Parts, ens indicava lés roe un
des del Metro, com la tomba racta.
francesos que no anirien 1 dels
ha fet que deixés créixer : 1trZont,
gade. el càncer, que també b
~e
xat créixer els altres Estats· ~~ <let.
ment fabricat per aquest · rtna.
internacional, que Igual ser~~!~~
uns que als altres.
....
Els alemany¡, en això ban
.
els francesos, sense mirament~gu¡t
estat la suprema aspiració el Po<!Ra
mostrar les armes amagades obt~r
gudes del mateixos Q'Je les vente .
França, a Anglaterra, al Japó a ~
llvla o al Paraguay.
'

La frontera d'acer
ciment

1

França, t~merosa sempre de l'a.
gress1ó de 1Est, ha construït un sistema de trinxeres I .tortins subterra.
nis a tot el llarg de la seva frontera amb Alemanya. Aquestes trinxeres més aviat formen ciutats En
elles hi ha de tot. Són enonne.S ca.
semes de ciment armat, de les quals
els soldats no cal que surtin per a
satisfer cap de les seves necessitats.
En elles, els francesos hl han dJs.
posat tot el que han pogut per al
contort I tot el que ha calgut per a
la ¡ruerra. Es pot dir q-Je han construït una !inta que no pot ésser depassada amb els mitjans coneguts.
Però tampoc no podien ésser batuts
els forts de Lieja, I varen ésser-ho!
La guerra té també les seves sorpreses. La del 1914 va ésser la seva
durada. Quina serà. la de la guerra
que vindrà?
I aquesta guerra pot venir per
moltes causes. Ara, de moment e1
punt més perillós és la necessitat de
Hitler de mantenir el se-..t prestigi
Interior i la necessitat de tots els
Estats de cercar una sortida a ta
crist. Hitler, un dia, de la mateixa
manera que ha denunciat unilateral·
ment el Tractat de Versalles, pot
pretendre ter l'cAnchsclUS» o fer-se
amb «Memel.J. Llavors, ¿qui la podrà. deturar tota aquesta màquina
de mort que entre tots ban co~a
trurt?·

)

,}

Orlflo deia am1aments d'Europa, segons dades de la 8ooletat de Naolona
gent que treballa de tot el món 1 ta és gairebé segur que la seva ac- t Existeixen instruments per a una
e.ls seus ~gueules casés» són els ml- clÓ seria més definitiva que la de ' guerra semblant. Això, sense parlions I milions de parat.s que hi ha les esquadres maritimes. Les forces lar de tot el relacionat amb la cr..úarreu. La dolor humana no ha es- aèries dels diversos països, ara, en mica,
bactereologla,
electricitat
tat tant vident. La sang no corria temps de pau, són: França, 2.167 transports, autos blindats, aviació'
a rius, però a rius ha deixat de fluir avions. Bèlgica, 195. Anglaterra, 848 etcètera. Amb l'aviació es portarà la
a les venes dels obrers que no tenen més i 300 en porta. Itàlia, 1.507. Iu- destrucció a punts llunyans del front
feina, als seus fills 1 a les seves goslàvia, 627. Romania, 799. Grècia, en ben poca estona. L'adversari semullers. Tampoc no hi ha hagut 119. El grup alemany disposa: Aie- rà atacat a la vegada per terra per
creus ni condecoracions, però el que manya, 2.500. Hongria, 100. Polòma, mar i per l'aire, en tota la profÚndlno ha mancat tampoc ha estat els 700. Quant a Rússia, a Occident, dis- tat del seu territori L'aviació atacaeterns cproflteurs» de la dolor dels posa de 2.000 avions. A l'Extrem rà les zones de concentració punts
altres. Ara, com abans, han estat Orient hi té uns 500 avions amb un vulnerables de les viea férrades
els productors d'estris de ¡uerra.
exèrcit de 340.000 homes 1 una es- camps d'aviació; paralitzarà la victa
Ara bé. La guerra del 1914-18, com quadra de sis submarins a Vladlvos- econòmica, bo i destruint centres
totes les guerres, va succeir-la una toc. Cal tenir en compte que l'exèr- Industria!:; 1 produint el pànic i el
pa<~.. Pau més o menys bona, ben cit d'Extrem Orient i el d'Occident
·
poc fructífera, però, en deflnltiva, dlficilment podran mai ajudar-se:
~~---:::--:-------una època que semblava de descans. els separa l'enorme distància de deÚ
Però aquesta guerra, sense esclat, mU quilòmetres.
que pateix la humanitat, que en
cinc anys ha costat més de la melExèrcits de «pau» i de
tat més que l'altra, no és fàcil que
la succeeixi una altra cosa que una
nova guerra, però una guerra de
guerra
debò, amb morts, ferits, gasos,
avions, esquadres, pobles ensorrats
Aquest exèrcit, com ja hem dit, és
per la metralla, poblacions clvlls, les
de temps de pau. L'exèrcit del
més llunyanes del front, aterrades el
temps de guerra, podem dir que
per l'esclat de les bombes que fue- augmenta
gairebé deu vegades. Cal,
tegen el cel, amb un xiulet de mort, només, tenir
en compte la declaraper malalties de procedència miste- ció
per «Pradva.Jt de Mosriosa que desolen les multituds de cou, publicada
amb motiu de l'actitud de Hitl'arrera; el món convertit en runes ler. Afirma
l'òrgan soviètic que Rúsi llançant una bafarada de la sang sia pot posar
en peu de guerra deu
humana que no podrà engollir.
milions d 'homes. Un exèrcit de deu
Una de les promeses que els diri- milions
d'homes és una cosa realgents del bloc aliat varen fer als ment enorme,
però si té en compte
pobles, era que aquella guerra ha- l'extensió del territori
SO\'iètlc 1 de
via d'ésser la darrera i que s'havia la manera com Rússia
ésser
de lluitar, per tal d'acabar per sem- amenaçada per Occident i pot
Orient a
pre amb aquests flagells de la hu- la ..vegada, no ho és tant. Els
altres
manitat. La promesa era enlluerna- pa1sos, sobretot, França, Alemanya
dora, però poques, com aquesta, i Itàlia, que han viscut per la guerhauran estat fetes amb tanta certea causa del temor a la g-..terra, t n
sa que no seria mantinguda, que no ra
proporció poden fer més que els
podia ésser-ho.
russos, i els seus exèrcits han de tenir una eficàcia major, a causa del
La cursa dels arma· fet que relativament són petites les
seves fronteres, en comparació amb
les de Rússia.

ments

Cap país no deixà d'armar-se, malgrat les promeses solemnials fetes
a Versalles. En aquest punt concret,
Hitler està sobrat de raó. Les conferències del Desarmament que han
estat ideades per les mateixes potències esverades de les proporcions que
prenien les despeses d'armes a cada pafs, han estat closes sempre
amb ·..m nou augment d'estris de
guerra. Igual podem dir dels armaments navals. La Conferència de
Washington va reconèixer a Anglaterra 1.095.400 tones. A França,
541.630. A Itàlia, 378.856. Alemanya
conserva una esquadra composta de
torpediners, submarins, creuers I
cuirassats de 152.480 tones. Desprès
segueix en ordre Turquia, amb més
de 62 mU tones. Grècia, amb una
esquadra semblant. Polònia, unes
set mil tones. iugoslàvia, unes nou
mil, I Romania, amb unes vult mU.
Rússia, entre el Bàltic i el Mar Negre, té una esquadra de 194.915 tones.
Alemanya, trencades les clàusules
del Tractat de Versalles, reclama,
ara, l'augment de la seva esquadra.
Es possible que sigui aquest un dels
punts que plantegi avui als delegats
anglesos. Els alemanys voldrien una
força naval de 400.000 tones, però
els anglesos sembla que no estan
disposats a cedir més que en la concessió de dues-centes mil. Els francesos, davant les pretensions navals
d'Alemanya, senten una gran alarma; sobretot, estan alarmats de la
possibilitat que Anglaterra pu¡ul acceptar converses sobre l'augment,
per petit que sigui, com ho seria t'n
realitat aquest de les dues-centes rou
tones.

Xifres i homes

Les xifres del 1914 són 111 de tem ps de pau. Lli xlf,. dèi-1119 16n ... del Traotat de versa llet.
(•) Aquestr.s 1if•es n~ estan en cara exactament ftxadel, I Indiquen aproximadament el materta!
tent o """"" '

gria, 65.000. Els altres Estats, àdhuc Turquia, és dlficU de predir l'actitud que podrien prendre, cas de
conflicte. A les forces d'aquest bloc
cal afegir-hi les millcles. nazis, que
sumen un grapat de desenes de milers d'homes.

armaments

No és pas que la guerra es faci
solament amb els homes que els
estats tinguin sobre les armes en
temps de pau, però aquest exèrcit,
petit, sl es compara amb els dels
moments de guerra Per això és interessant de conèixer els homes que,
segons la Societat de Nacions, cada
país te a files. Donarem les dades
per grups de potències, tal com f:S
perfUen en aquesta situació. França té 294.760 homes en !lles. Angla~rra. amb Irlanda, 112.650. I tàlia,
2al.OOO més les mlllcles feixistes,
que fan un altre tant, o més. Iugoslàvia, 107.660. Bèlgica, 67.850. Romania 141.390. Grècia, 53.043. I'xecoslov'àquta, 113.500, 1 Rússia (a Occident), 600.000. L'altre bloc, dirigit per Alemanya, té - després de
1& denúncia del Tractat de Versalles
100.000 homes. Polònta, 266.00. Hon:

Tot serà línia de foc
Ara bé, una guerra que pugui venir no quedarà pas circumscrita al
front. Els que ting-..tin la sort de
quedar a l'arrera han de sofrir les
seves conseqüències, igual que els

EL DISCURS D' AZMJA

Lliç ó d'ètica
política
Heus ací un intere.ssantlssim fragment-lliçó de correcció i d'ètica-del discurs que Manuel Azaña pronuncià el dimecres passat al Parlament, en el famós debat sobre el
contraban d'armes:
«Cuando se ha acercado este debate parlamentari9 y, sobre todo,
cuando parecia que se a.cercaba,
aun cuando luego se nos escapaba
de. entre las manos, no ha faltado
qwen, ya mano a mano o desde los
papeles públicos, me haya querido
decir: «Sea usted prudente.lt Prodente, no sé; pero de seguro veraz
Digo que yo no sé por dónde pas~
para cada cual la llnea limite dc
la prudencia; pero sé por dónde
pasa la l.inea de la veracldad y a
quien refiere una historia o pronuncia un discurso sobre una historia
lo primero que hay que exiglrle n¿
es que tenga elegante estilo o que
luzca una imaginnció:J :·rillante y
esplendorosa, sino que estr nn tcrado de lo que dice y sea fiel a la.
verdad, porque sobre la tgn o ~ancia
Y la mixtificación no se puedcn tundar mà.s que s uperch erias, y yo creo
sei1ores diputados. s1n ànimo dP da~
lecciones a nadle, porque nada es
màs contrario a ml temperamcnto
a ml gusto y, naturalmente, a mi
capacidad, que la actitud docente y
profesoral; sin ànlmo de a!ccc!onar
a nad.ie, me serà permitido recordar
a los señores dlputados que creo
haber dado ya bastantes muestras
de mi comed.imiento, porque, señores, ~levamos siete meses en el curso de una campaña política de caràcter personal de la que no hay
ejemplo en la historia de las costumbres poiiticas espaiiolas, de la
cual campaña yo he sldo, para sa·
tlsfacclón mia y desencanto de algunos, el objeto honrosislm.o, bonroso para ml. Se ha. apelad.o en esa

<Foto Urbls Pressl
campaña a todos los procedunientos Y a todos los instrumentos· a
la oratoria, a la radio, a la imp~enta, a las declaractones oficiosas y
OfiCiales, a les declaraclones de partido Y a los actos de propaganda de
los partidos, arrancando de este supuesto: que siendo yo ministro de
la Guerra el año 32 hable. hecho un
aproV!sionamiento de armas para la
revolución asturiana o para la revoluclón promovlda por los proletarios asturianos, Y que con ese propósito yo habia organizado un contraban<to de guerra, del que fué descubrtmiento e indicio el alljo de armas en la playa de San Esteban de
Pravla Y sobre esta primera imputacdón calumniosa, todos los difamadores de oficio del país y muchos
Que se han ido adscribiendo a tftulo de difamadores honorarlos han
bordado.
vo!càndo:o
sobre mi·
todo
el
contenido
de sus peores
pasiones

barse muchos dias propiclos .a .~
meditaclón, pensando con tnsteza
con qué conciencia algunas ~rso
nas se irlan a dormir; como Sl en
nuestro país no hublese una sens1·
billdad que nos evalúe a tod<~L1
como si todos al fin no hublca ..·
mos de desaparerer dejando cUJil·
pUda la obllgación de legar a 1~
que nos sucedan una memoria reb ·
petable y honrada. No lo he ~ec 0
en el terreno de la justicia pnvad:~
aparte de motivos anecdóti~ q r·
¡ 1
t
i
nadle po
no
mporque
an es
aquunaa carga 'de la
que eestimo
te
vida politlca sufrir victortosamen r
la maldad ajena, hacerla queb~.
por su propia impotencia, deJJJ
trando la inutilidad de su mJs!Il11
maldad.»

*·------

AHIR FOREN INAUGURADES
LES OBRES DE PROLON GACIOy
DEL CARRER DE FORTUN

Y hemos V!sto el escalafón de los
dHamadores p!etórico de personal
sobrantc de personal, advlrtiéndose
en
él presenclas
extraordinarias
presencias
inverosímiles
e increiblc~·
.
sin duda porque al escalafón de los
d'atur,
difamadores no se le aplica la ley
Per a dos quarts de ctne ie.dS
de Incompatibilidades. (Risas.) y
a la tarda, havia estat anUD~ c<>todo esto,. señores diputados, no he la cerimònia oficial per a do::rllon·
opuesto ru una silaba, ni he hecho mençament a les obres de FOrtUIIY
el menor movimiento para impedir- gació del carrer del pintor dis ~
lo ni contra sta 1 N 1
fins a la Rambla dels Estu .' delS
rre ro. o o he he- sant pel solar que l'incendi d<>cho en el terreno de la vida públi· grans magatzems «El Siglo» ba noU
ca por oualquiera de los mcdios que nnt ocasió en no edificar
. un
estàn al alcance de un hombre pollt1co: articulos en la Prensa 0 dis- estatge per diversos motlUSÍnc arri·
curso3 mfos o de m1s ami:¡:J.; 0 deAbans dc trc quarts G(; e ·or pic
claraclones o notas o lo nue fucre; bà l'alcalde governatiu sen~tzà lll
no lo he hecho en el terreno de la I Pon, i seguidament s'orga ar llOC.
justicia privada tampoco, deman- comitiva oficial ¡;¡er a donlars ¡¡üe
dando razón de sus procacidades a amb una s imple viSita aC! 50ugU!Bcl•l
los procaces. ¿Es un capric.'lo? No ocupà «El Siglo», a la ma ora ciU·
No lo he becho en el terreno de la d~ les obres d'aqueot!! mil~nteriors
vida pública porque con(iaba y con· tadana, ja prevista per
fio en la sana razón de la opinión Ajuntaments.
. " v-nent<S.~
Y espernba que si no los que llevan
El senyor Pic aprc!lt:.J. · \ ' dUfatlt
personal Y serviciariamente esta per a fer un curt parl~efc$ci6 de
campa.ña, por lo menos sus tnspl- el nua! analitLà la S1gn1¡ttzar.
radores y sus consentidores tendrian l'acte que venien de rea el seJ:JYCr
algún dia un rapto de lucldez para
Entre altres coses digué leS obres
comprender la enormidad. de su dis- Pic que bé podrien ésser farl.UJIY•
late. Pero he visto amanecer rou- de l'obertura del carrer de "'roieete
chos soles s1n que un rayo de sen- el con,enç:tment del gran '"
satez les alumbrase y h e visto aca- t cot:, uL pel' Grunnn c.
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