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Dades eloqüents 

El famós negoci de 
l'arròs i del moresc 

un diari de Madrid tracta de com 
lla eotat llquldat el famós negoci de 
l'arròs 1 del moresc. 

cVegi's la. cGa.cetu de fa pocs 
dles-d!u-1 es veurà com s'ator
ga un altre monopoli per s. impor
tar moresc al mateix Banc, al qual, 
a. fi de comptes, s'ha beneficiat, com 
a.nem a veure, a-:nb aquell negocJ. 
sense intervenció bancàrie., és a dir, 
aense ter els pagaments el Banc, 
sense risc, sense altra intervenció 
que la d'haver recollit els fruits d'a.
quell enrenou, el Banc Exterior 
d'Espanya ha percebut una oom.fs.. 
,Pó o benefici de ¡UN MILIO TRES
CENTES VUITANTA-QUATRE MIL 
CINC-CENTES PESSETES! I l'Es

' tat ha deixat de percebre, és a. dir. 
el Tresor ha sofert una minva. en 
les seves utilltats de ¡DOS MILIONS 
SIS-CENTES SETANTA-QUATRE 
MIL CINC-CENTES PESSETES!> 

Seguidament publica les dades que 
copiem, les quals palesen, amb elo
qüència, la magnitud del negoci: 

Pes!ete& 

Propo.slcló de eLa Conti
DentAl» 1 aocis, accepta--
do.. Utllltat del Banc. . 1.602.000 

Proposfcions que h.avten d'ésser ac
ceptades, aegons opuscle del Banc 

Exterior 
Num. 8 de Descha.mps, 18.780 to

nes de moresc, a ptes. 16.60/ 16.55 
et!. 

Nolm. G de Sesostris, 24.550 tones 
de moresc, a ptes. 16.80/ 16.30 cif. 

Núm. 9 de Balsera, 5.850 tones de 
moresc, a ptes. 16.85 cif. 

Núm. 10 de Balsera, 6.250 tones 
de moresc, a pres. 16.90 ciL 

Total, 55.430 ton .. , a ptes. 18.30, 
preu promedi aproximat. 

Cost . . ... 
Envàs, despeses, etc. 
b rets Duana . . 

Cost total. ' . 
Pessetes 

16'30 
2'90 

11'90 

31'90 

Preu de venda • • 4:1 '80 
tdem de cost. • , 81'10 

Guany en cade 100 kgl¡. 10'70 
RESUM 

Guany en 55.430 tones, a 
pessetes 107. . • . . . 5.931.000 

Altra oferta de 19.570 to-
nes, a ptes. 90 . 1.761.000 

Total. . . . . 7.692.000 
Menys: Boni!icacló per a 

l'e:rportadó de 40.000 to
nes d'arròs, a ptes. 12 
de prlma promedl, se-
eons la proposició n.o 7. 1.602.000 

UW!tat total neta. 3.682.000 

Re1ultat oomparatfu 
OtlUtat que &'hauria. ob-

tingut acceptant les men-
cionades propo.slcions. . 2.892.000 

Utilitat obtlngudeo en la 
proposició aoceptadeo de 
CLa Continental> . . . 1.602.000 

Pèrdua per al Treoor. 1.290.000 

Comll.tló cobrada pel Banc Exterior a •¡. oobre ptes. 31.350.000 
Import de 76.000 tones 
de moresc al preu de 
venda de ptes. 418 per 
tona. . . . . . . . . 840.500 

I '/• sobre ptes. 10.000.000, 
Import de 40.000 tones 
d'IUTÒI! a ptes. 250 per 
tona. . . . . . . . . 300.000 

I '/• sobre ptes. 4..800.000, 
import de les primes 
d'exportació sobre 40.000 
tones, a pres. 120. 144.000 

Guany total. • 1.384.500 

FINAL 
Guany que hauria pogut 

obtenir el Tresor d'haver 
let el Govern el concurs 
sense la. intervenció del 
Banc Exterior 1.384.500 

Guany que cietxà d·obte~ 
el Banc, 1 per tant el 
Tresor, per haver accep
tat o!ertes menys favo-
rables . . . . . . . . 1.290.000 

UtJ.titat que ha deixat de --
percebre el Tresor. . . 2.6'1,.500 

• 

LA GU ERR A 
.._- Jia ha començat la auerra con-

es mosques. 

16 - s t, però les mo&ques diuen sl 
nen mestresses de la situació 1 11 t e... r tota l'opinió pública a l seu oos-

<De eLa Publicitat>.) 

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

(Do cLaa Noticiau.). 

• EL TREBALL· 
l'OFENSIVA PATRONAl CON
TRA ElS lAUDES DEl DETAll 

I AU MENTACIO 
L'article 23 del Laude 
del Comerç a l'Engròs 

Mentre els nostres companys del 
ram d'Assegurances aproven el 
Reglament de llur Caixa compen• 
sadora de subsid is familiars. no s'ha 
constitult encara ta ponltnola mixta 
oficial de qult par la l'article U de 

l'expressat Laude 
En el nostre numero tu1terior par

làvem de l'ofensiva patronal contra. 
els Laudes de Detall 1 Alimentació. 
Els nostres comentarla sobre aques
ta ofensiva tenien un caire ben mo
derat. 

Dins d 'aquesta. mateixa moderació 
~ motius de la qual estan en la 
consciència. de tots els nostres lec
tors- voldríem avui poder. ampliar 
un xic els nosLres comentaris. L'as
sumpte s'ho val, ja que tothom ba 
de comprendre que no és per a nos
altres incitterent que s'hagi o no 
s'hagi deixat en suspens, millor di&, 
s 'hagi o no s'hagi a.nuHat, una de les 
clàusules principals dels referits Lau 
des: la clàusula en virtut de la qual 
aquells companys nostres que havien 
arribat a. l'edat de 25 anys i havien 
abastat el grau màxim de l'escalat 
de sous minims < 400 pessetes men
suals per als homes i 325 pessetes 
per a les dones), tenien dret, si con. 
tinuaven treballant a la mateixa ca
sa, a cobrar, a pa.rtir del primer de 
gener d'enguany, deu pessetes cada 
mes d'augment anua.t fins arribar a 
guanyar -en virtut d'augments 
anuals suec-f'cosius de deu pessetes ca
da mes- 500 pessetes mensuals els 
bornes 1 400 pessetes les dones. 

¿Es que la llei del 2 de gener d'en
guany revoca les disposicions dicta
des pel Govern de la Generalitat? 
Evidentment, no. Doncs llavors els 
Laudes del 31 cie desembre del 1933 
no poden, al nostre entendre, éssCf 
objecte de cap recurs car les lleis no 
permeten recursos contra un Laude. 

I tanmateix el sots-secretari del 
ministeri de Treball, Sanitat i Pr~ 
visió, segons llet ra cursada. al dela
gat del ministeri a. Catalunya, 1 que 
vàrem reproduir en el nostre numero 
anterior, informa que existeixen t.l 
ministeri, cpendientes . de resolueióo . 
recursos contra Laudos diciembre 
1933, comercio detall i comercio all~ 
menta.clón». 

I bé; quan ban estat presentat!¡ 
aquests recursos? O millor dit, quan 
han estat admesos al ministeri? Ens 
permetem formula r aquestes pregun-: 
tes perquè ens consta positivament 
que l'anteceso;;or del senyor Anguera 
de Bojo a.l Ministeri a requeriments 
de la patronal de Barcelona va ma
nar obrir una informació per a veure 
si hi havia llagut algun vici de nul
litat en la tramitació 1 promUlgació 
dels esmentats Laudes. I el senyor 
Crtstòfor Massó, delegat especial del 
m!n!srerl de Treball a Catalunya, 
que era qut instruïa aquest expe:Uent 
informatiu, va dir ben clarament que 
no existia. cap recurs i que els Lau
des no podien anuBar-se. 

Si el senyor ministre de Treball 
opina que anuliant ara les clàusules 
de referència dels dos Laudes serveix 
l'interès genero.l i evita a.lxf Wla no
va. puja de preus, s'equivoca de mig 
a mig. L'augment de preus, o sigui 
la pèrdua gradual del poder adqui
sitiu de la moneda és una llei eons
tant i inevitable. Es ga.i.rebé diríem. 
una realització (realttzació cega i im
perfecta, però r ealització, tarunateix> 
del socialisme, i si no es vol dlr so
cialisme d igui's esperit de justícia 
social. Pretendre, rebaixant els sa.l.l
ris, augmentar el poder adquisitiu 
del diner, és una pretensió tan ab
surda com voler que els rius corrin 
del mar cap a la muntanya.. 

Tal com dèiem en el nostre nW;l:.:
ro anterior no és escatt:mant deu 
pessetes cada mes a alguns depen
dents 1 algunes dependentes dels 
rams de Detall i de l'Alimentació 
com s'augmenta la capacitat de con
sum de les classes treballadores. I..a 
disposició de referència no és altra 
cosa. que el germen d'un nou con
lllcre. 

I ja que parlem del.,. r .. audes •te 
Detall i Alimentació, voldr!em, abans 
d'acabar aquestes ratlles, poder cri
dar l'atenció del senyor ministre c:e 
Treball sobre unes altres clàusules 
d'aquests m ateixos Laudes, les quals 
són una cop1a exacta de l'al'tiele ; 3 
del Laude sobre el comerç a 1 'eng:rò::: 
dictat pel senyor Marti Rq.rrera t.l 
dia 16 de novembre del 1{133. 

Aquesi. article 23 i els articles ana
legs dels Laudes de Detall i Alitne.J
tació diuen . senz!llament, nH• riins 
el termini de tres mesos (s'entén a 
comptar de la publie<!cló dels Lalj· 
des), una ponència integrada en pa-
ritat per vocals patrons 1 vocals 'e
pendents del Jurat Mixt, formula:-à. 
i presentarà al Ple del Jurat res· 
pectiu , un projecte d'organisme re 
subsidis familiars a favor dels de
peodent.s mercantils subjectes a ja 
seva jurisdicció. 

El dia 16 de novembre de l'any 
passat va fer un any que es va dictar 
el La.ude del Comerç a l'engròs i això 
no obstant, a hores d 'ara, que nos
altres sapiguem, «encara no s'ha. 
constituït la ponència mixta. que dis
posa l'article 23 del Laude». Ni &'han 
constitw' tampoc: les ponències pre
vistes en els capítols sisè i vuitè dels 
Lau~es de Detall i Allmentació, res
pectivament. 

Què hl dlu a tuxò c1 ~euyor minis
tre del Treball? Què hi cií u el clcb
gat ?el ministeri a Catalunya? Què 
hi diuen els partidaris de bona fe de 
1~ doctrina. social de I 'Església catò
hc~? Naturalment que, tal com 
dè1em.. en . el. nostre editorial del mes 
de juliol últlDl, la culpa principal d'a.
quest estat de coses eaJ. atribuir-la a 
le. deixadesa o al desinterès dels nos
tres representants als Jurats Mixtos 
I cal atribuir-la també aJ.s presi: 
dents respectius. Tanmateix el senyor 
ministre del Treball, que ara amb 
tanta activitat s 'ha apressat a dei
xar en su,spens unes clàusules dels 
Lau~es ~e Detall 1 Alimentació, ¿no 
Podria disposar que ea complissin les 
clàusules dels tres Laudes (Comerç 
a l'Engròs, Detall i Alimentació) que 
fan referència a la creació de les 
tres Caixes de compensació per al pa
gament de subsidis familiars? ¿Es 
que per tal d'a.consegulr el compli
ment d'aquestes clàusules és un obs
tacle el decret del ministeri del Tre
ball del 13 de desembre últim en vir
tut del qual queden en suspens els 
Plens de tots els Jurats Mixtos de tot 
el territori de la República? Nosal~ 
tres creiem que no, car en el cas que 
ens ocupa. els Plens dels Jurats Mix
tos del Comerç a l'Engróa, Detall 1 
Alimentació, s'haurien de l'eWllr no 
pas per a lonnula.r unes noves bases 
de treball, sinó per a donar compl!
~ent a unes clàuaules d'una Laudes 
d~etats molt abans del 13 de desem
bre de l'any passat. 

Si els senyors presidents dels Ju~ 
rata ~ sl ela aeua voealB obrers 
no aón de la noetra opinió, nooal
tres elo pre¡ar!em de fer una ¡estló 
ben 10ru:Ula: oonaultar el cas al se
nyor mlnlatre del Treball Sl el ..,. 
nyor An¡¡uera de Solo, Jurtate emi
nent. reapou que n1 per a aquesta ca,.. 
100 poden reunir-ee els Plens, noaal
\ree ena limitarem " prendre'n bona 

EN PRO DELS OBRERS PARATS 

UNA RECAPTA ORIGINAL 
A 6\ÜBSa, els AJuntament. porten 

a tenne una reca:>ta. orginal. 
S'ban posat d'aoord, els Ajunte

ments, i han lliurat a una Comissió 
de parats grans camlons per tal de 
recórrer els districtes de leB grans 
ciutats 1 ela pobles 1 viles de tot 
Suïssa per tal de recollir queviures, 
robes, sabateo I obJectes de la llar 
d.ea.ttnats als obrers sense feina. 

Aquesta creuada., la premsa suïs
sa. l'anomena cle kllo du cbòmeun. 

Els camions estaran proveits de 
potents sirenes que sonaran & l'en
trada del poble, vila o districte a 11 
que els veies s'assabentin de l'arri
bada del vehicle benefactor. 

Els camions .seran conduits per 
xofers sense feina retribW:S pels A
juntaments; cada camió serà ocu
pat per una COmJ.ssló de parats que 
recolllrà. els donatius dels habitants 
de Sulssa. El repartiment de tot el 

ue serà recollit es farà un dia a 
assenyalar a la ccentral del kilo» de 
la. rue Ami-Lullln, a Ginebra, on h1 
ha una $ran pancarta que indica 
a què esti. destinat l'edifici, la qual 
cosa crida enormement l'atenció dels 
ginebrins. 

Tota els diaris de Sulssa criden 
l'arendó dels seus lectors per tel que 
contribuelxln amb els seua donatius 
a !avar dels parats, en espera de 
trobar-Joe ocupadó, car els lUJets 
dels parats que tenen gana, no es
peren. n1 poden esperar, que el pare 
trobi feina. 

El proced!ment és simpàtic. Els 
IUÏSS08 no volen que els .eus eon
dutada.ns sense feina pateixin gana 
1 fred. 

Es fa constar l'enorme quantitat 
d'estufes, llenya, carbó, flassades, mR. 
ta.lassos, sabates 1 roba que ofereixen 
les cases comercials 1 dels quilos de 
queviures que els particulars 1 les 
botigues de queviures porten a. la 
casa central de Ginebra. 

Els camions són acollits, als po
bles. amb mostres de veritable sim
patia 1 tot seguit són emplenats de 
queviures objectes. També recullen 
considerables quantitats de diners. 

Ens tem eco d'aquest procediment 
de solidaritat emprat a Suissa, amb 
l'esperança-per què no d1r-ho?-<J.ue 
sigui emprat a Catalunya; que l'e
xemple deLs bons suïssos sigui lmi
tat a la nostra terra, on per dissort 
els parats cada dia són més nombro
sos 1 també, cada dia augmenten 
llurs necessitat.. 

Cal fer constar les llargues cues 
que es formen a la porta. del núme
ro ' de la rue Ami-Lullln, a f1 de 
contribuir a aquest simpàtic acte No cal dir que ens plauria enor
de solidaritat, no de caritat -car mement veure realitzada a Cata.lu
aixi bo fan constar els simpàtics nya aquesta. exceDent obra de soll
ginebrins- a favor dels obrers en daritat vera els nostres obrers en 
atur forçós. I atur lorç66. 

UNA VAGA ORIGINAL 

3.500 vaguistes, empl•ts: al1 uoen1on de Nova York, que en mant
festació van pels oarrers de la aran olutat explicant els motius d'ht· 

ver..ae declarat en vaga 

nota i ens quedarem tan satls!ets. 
Però si sense consultar el cas a la 
superiorttat els presidents dels Ju
rats Mi.l.."'tos i els seus vocals obrers 
continuen sabotejant la creació de 
les Caixes, aleshores ens permetrem 
opinar que els presidents falten a. 
la seva imparcialitat 1 els segons 
falten al seu deure. 

I aquesta negligència dels nostres 
representants als Jurats Mixtos se
ria tant més censurable quan -ens 
consta positivament- els nostres 
companys del ram d'Assegurances, 
les bases de treball dels quals varen 
ésser aprovades el dia 5 de ma.rç del 
1934, o sigui posteriorment als Lau
des del Comerç a l'Engròs, Detall i 
Alimentació, no solament ban acon· 
seguit constituir la ponència pari
tària de què es parla en el capital IV 
d'aquelles bases -dos vocals patrons 
i dos vocals dependents- sinó que 
aquesta ponência ha aprovat ja el 
projecte de Reglament en virtut del 
qual els subsidis que percebran, amb 
càrrec a la Caixa de Compensac.ió, 
els empleats del ram d'Assegurances 
que siguin pares de famfiia, oscilla
ran des de vint pessetes mensuals 
per als que tinguin un sol fill fins a 
cent setanta pessetes cada mes per 
als pares de quatre CUls. 

Es cert que el Ple de Ja Secció del 
Jurat Mixt corresponent -Banca, 
Assegurances i Oficines no Comer
cial&- no ha aprovat encara aquest 
Reglament. Tanmateix estem segurs 
que sí el Ple de la Secció es pot re
unir, i si no es pogués reunir ja sa
briem qui seria el responsable, no 
trigarem gaires mesos a veure rut· 
llar amb tota normalitat la Caixa de 
Compensació per al pagament de 
subsidis familiars als empleats del 
ram d'AsseKUmnces. Ens plau fer 
pública aquesta noticia -una flor 
enmig d'aquest hivern tan cru- t 
mentre feUcitem efusivament per la 
seva activitat i el seu esforç els nos
tres companys i amics de l'expressat 
ram, preguem una vegada. més als 
vocals dependents dels Jurats Mixtos 
del COmerç a l'Engròs, Detall 1 Ali
mentació, que vulguin posar tota Ja. 
seva voluntat i tota la seva energia 
-tal com és el seu deure- per tal 
que no es converteixi en un paquet 
de tum una de les conquistes més 
positives aconseguides pels depen
dents de comerç de Barcelona a con
seqüència. del memorable moviment 
coHeetiu del mes de novembre del 
1933. 

(De cLlulta>.l 

Biblioteca per als 
obrers en atur forçós 

Aportacions de Manuel Vall
deperes i Salvador Perarnau 

El periodista Manuel Valldeperes 
ena ba tramès ela següents volums: 

cHlstòries de la carn. 1 de la sang», 
d'A. Esclasans; cF.scritores y Pueblo», 
de Fra.neiseo Pina; eLes nora de l't\... 
nima», de Joon Povtll 1 A&erà; cR&
nadius», de Frederic Gironella; eGo
tes de rosada», de Marta Emllla Pur
nó; «L'hora que mon, d 'A. Brunet 
1 Magrané; cL'eotel lluminós>, de B. 
G!spert Bandoval 1 ciA lucha con
tra los trastomoe del eaplrttwo, de 
Tomàs Buaquets. 

Del poeta. Salvador Peramau: 
ex: Jocs norais de l'Ateneu Are

nyenc, 1884-1934»; cSeny 1 Atzar», 
de Dalmau Janer; cEls sots ferès
reCSJ, de Raimon Clasellas, I «Al
manac de la poesia 1{122». 

Gràcies per les valuOISeS aporta,.. 
clona dels nostres. amiea Valldeperes 
1 P eramau. 

Donatius a la nostra Redacció, 
Hoc¡J¡¡ l1Q!vemta<. 10. 

D'interès per als treballadors 

Reconstrucció de les 
fitxes policíaques 

Reprodïm del nostre collega eLa 
Vanguardia»: 

«Reconstrucción de fichas. - En 
la Jefatura Superior de Policia se 
està. procediendo a la reconstruceión 
de las ficha.s de los lndividuos de
tenidos con anterioridad a la procla.
ma.ción de Ja República. 

La mayoría de estas fichas desapa.
recieron de los archivos oficiales y 
se ha solicitad.o de la Direeción Ge
neral de 8egur1dad el envio de co
pias de aquél~s;~ 

hiOTJeiARI 
-El Sindicat Regional de Llum 1 

Força de Catalunya, celebrarà. avui, 
a dos quarts cie set., una. assemblea al 
local social csa.Ia Moreno), carrer 
Portaferrissa., 7 i 9. 

Com que es tracta. d'una Assem
blea de gran importància, és pre
gada 1 'assistència de tots els com
panys. 

-La Junta. del Mont de Pietat cEl 
Progreso», d'oficials Perruquers 1 Bar· 
bers, convoca tots els seus associats 
a la reunió general ordinària que Un.. 
drà. lloc demà, dijous, al seu local 
social, carrer Quintana, 3, pral. 

-Es convoca, per a demà, dijous, 
a dos quarts de quatre de la. tarda 
al local de Fraternitat Republicana 
de la Casa del Poble del carrer d'Ara
gó, 182, tots els obrers empleats en 
la constmcció de les voravies dels 
edificis municipals per tal de tractar 
d'un .assumpte que els interessa. 

--------*---------
Sabem que són molts 

els comerciants que cons
taten a diari com els com
pradors, en afavorir llurs 
establiments, fan referèn
cia a l'anunci que d'a
quests han llegit a LA 
HUMANITAT. 

Agraïm als nostres lec
tors aquesta actitud, que 
recomanem que sigui iml· 
tada. 

--------:*:---------
NOTES POLITIOUES 

Conferència del Sr, Ca rrasca 1 For
miguera. - Per a demà, dijous, a 
dos quarts de vuit del vespre, està 
anunciada una conferència de l'ex
diputat a Corts senyor Manuel Car
rasco 1 Formiguera. 

El tema a desenrotllar és: eL' e~ 
devenidor del Catalanisme». 

La conferència serà donada a l'es
tatge de la Unió Democràcia de 
Catalunya (R1vadeneira, 4 princl~ 
pal - Pla.ça de Catalunya). 

Secoló Femenina d 'U, D. de c. -
La Secció Femenina central d'Unió 
Democràtica. de Catalunya. organit
za una sêria de lliçons elementals 
per a treballadores per tal que les 
que estan mancades dels primers e
lements de cultura p;.¡guin millorar 
llur actual condició. Per a més de
talls i inscripcions, cal adreçar-se a 
la secretaria de l'entitat (Rivade
neira, 4). 

Nova Junta. - Al Centre Republl
cà Federal de Molins de Rei, i en 
reunió general ordinà ria !ou nome
D&da la nova Junta següent: Ramon 
Comes, Josep Maimó, Jaume Subi
rats, Enric Ros, Jaume Gibert, J oan 
Arola i Florenci ObioL•. 
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• LA PREMSA t ; 

Les aliances 
L'escrl.ptor Josep Diaz Fernàn

dez publica un article a. El Dilu
Vio amb aquest tema. Ens plau 
extreu.re'n ell aegUen.ti fragments: 

cun periódico de los claal!icados en 
el eector de lzQ.uierda. acaba de pubU
ca.r Ull artlculo contra las coaUclonee 
electoraies. No eólo me parece un 
~de de 1noportun1da.d, aiuo un 
error politieo de ¡ran magnitud. 61 
prosperara. semejante doctrina, las t.z.. 
qulerdas habria.n cometido la se¡unda 
&ran equivocación hietórlca d.eSde que 
ae ha procla.mad.o la. RepO.bJlca. La 
primera.. todos sabemos cual !ué; làs 
dlacrepa.nclu esdslontatas en los par
tldos republlcanos, que eostaron la vi
da a. 1aa constlturentes. El stno de la 
polit! ca republlca.na., boy, como tol 
a.O.o 78, parece ser el de sus luchas 1n
ternae. Conv1ene tlJa.rse, Sin embargo, 
Que en ton ces, como ahora, est as di vl
alones ae estlmula.ban desde ruera, 
por los oonversoe del republlcanlsmo. 
que en el rondo seguian atendo monà.r
qulcoa. 

Laa coe.llclones, en efecto, pueden 
aer noctvas cuando tratan de amalga
mar ldea.rtoa dl!erentes o sumar !uer
u.& heterogéneas. Paro vlenen lmpue~ 
1iae por laa c1roUWitanclu en ciertoe 
momentos er1t1cos. Me pa.rece que p~ 
ra Iu Lzqutet·da.s el ln.stanto actual 1 o 
puede .erlo _màs; eln casl representa.. 
clón pa.rla.mentarta., &lejadu de la Tl
da munlclpl\1, acusados a.lgunoe d& 
aue Je!el, texlo Obliga. a. la ereac1ón eê 
un trente común que perm1t& cortat
el avance 1ndudable de las derechaa. 
d'rente común». La frase me recuer-. 
da el blOQ.ue del proletarlado !rancéa, 
aienclo las clrcunatancias bien dUc-. 
rentes, con un Goblerno de extrema 
lzQ.ulerda. en el Poder y ain haber su
fr1d.o lae coneecuencia.a de una oonvul· 
eaclón aoclal. Y, sln embargo, con mo
t.1vo d.e clertas elecclonea parclalea, el 
Frente Común hubo de apoya..r al can
cUdato &OCialista por no contribuir al 
éxlto del que se presentaba con carà.c
ter conservador. 

Pe.rece Que aJaunos republleanos no 
han peneado que volveremo.s a e.tar 
en perlodo constltuyente. En realldad 
no hemos s&lldo de él. ya. que s1n vo.. 
tar todas las leyes complement.arlas 
de 1& conatltuclón algunos partido.s 
manttenen el propóslto de revisaria, 1 
este punto !1gura como ura:ente en 
clertol program.SB. Con el miamo de. 
recho Que eaos ~upos 806ttenen la n&
cealdad de una reforma constitucio
nal, laa tzquierdas que la. vota.ron ' 
coinclcUeron en ella., mantienen la Iu .. 
ta.nrtbUidad constitucional atn ceder 
n1 un mllimetro de lo que all1 estA 66-
crito. EJl eao no puede haber diacre
pe.nclaa de nt.nguna. especie, porque 
nln.gún partldo d.e lzqulerd&, QUe 
acepte el réatmen, rechaZa la cons.. 
tltución. A los partidos obreroe:. clara 
estA, no les satlsface. Asptran a cam
blar el orden establecldo "' nlnaún 
programa republicano, por avanzado 
que sea, puede deavlarlos de au tàeo 
tica revolucionaria. Pero no creo que 
lea o!rezca lrus mlsmns condiciones de 
lucba una Constltueión avanzada. "i 
democrt.tlca como la que &e votó en 
1931, que una Constltuclón como la 
imaginada por on Robles y los aara.-
rios, , 

N-o hay POr eeo, ~tezoêceñ«tdad po
slble en Ía.a ruerzas de tzQ.uterda., tra.-. 
tl).ndose de prlnciplos esenclales de or
den politlco y aoclal. Es el caso con
tra.rto de una coaliclón do derechas, 
corno 1& que deflende cA B C», dooc1e 
convlven monàrquicos y republicanos. 
Sl los aarar1oa:, por ejemplo, a.ceptan 
el rég1men y van & laa elecclones fun
cUdoe con loe partldarlos de don Al· 
fonso de Borbón, ee un con¡lomera.d.o 
monstruoao. peU¡roeo para. la Repúbll· 
ea, porq,ue de ahl pudieran eallr, con 
votoe &1 parecer republleanoe, unaa 
Cortes monArq,utcu, d.lapueetu a 'fOt.ar 
la resta.uractón. 

Lo que hay que ha.cer es colocar el 
problema en IN8 verdaderoe térmlnos 
y no preatar&e aJ. confuaiontam.o, que 
ea muy frecuente en las luchas poU
tlcas espafiolas. La batall& ae plantea 
en todo el mundo entre la. democm
cia y la reacción. A ésta la repreaen· 
tan las ollga.rquia.l; a aquélla el pue
blo que sutre, trabaja "i gana poco. 
No vale inventar tncompn.ttb1lldades, 
n1 ponerse a d1.scutir exclu.slonea o eo
laboraciones. En carta reclente el par
tida de Izqulerda. Republicana da a. en
tender que las coallciones electorales 
no exlgen condielonalidad de orden 
teórico. Es una posición tntellgente. 
No lo es tanta. aQUella. otra. que cpara 
fines superiores» obliga a. &eepta..r en 
bloque la. politlca del blento, Somos 
rouchoe loe hombres de 1zQ.u1erda. que 
hablendo colaborado en ella, reconoce
mos la pa.rquedad. de aus reaultados y 
eDgtmos tamblén un& revlaión de esa. 
politlca. Espa.Aa necestta plasmar una. 
democraela. orgànica, en vez de entre. 
tenerSe en va¡ruedadea de democrncla 
formalbta, fracasada ya en tod.as par
tes. Ni la reforma agrarta, .n1 las cde.. 
puraciones» admlntstratlvas, nt la or
&anlzaclón de Poderes estuvieroo a. la 
aJ.t.um de las necesldades naclonales. 

Pero la cueettón, Mora, no ea esa. 
Se trata de no dejarso arrollar por las 
derechaa y prepararse para las Jorno.
das que han de venir. Apagados loe 
ecos de una. revoluctón, el sutragto, 
mt\8 tarde o mè.a ternprano, dirà su Ul
tl.ma. palabra. 

La «débacle» de novlembre no debe 
repetlrse.» 

La conferència de 
MarceHí Domingo 
La Publicitat dedica el seu edt

torial -ja observareu en més d'un 
punt la coincidència amb el nos
tTe à'ahlr- a la conferència de 
Marcellí Domingo: 

«Diumenge, amb la. oonterêncta de 
Maroelll Domingo, els catalanistes 1 
republicana de algnUtca.cló liberal ee
querrana trobaven la prtmera ocaaió 
de ma.nt!estar-se, després de cinc me
iiiOS de ré¡¡tm d'excepció. La prova era 
intere&eant de fer , 1 la realitat aupe
n\ les previSions més optlm.1stea. El 
local del Gran Prtce, un deia més ea-. 
patosoe cie Barcelona, tou insuficient 
per a.l púbUe que ht acudi per ad
hertr-6e a la. man1festae16 que exterio
ritzava el primer contacte de les tor
ces eatalantstea t esquerrlates de Bar. 
celona. dospréa del 6 d'octubre. La 
personalitat 1 la s1gni!ac16 del politlc 
eminent que ocupava la tribuna eren 
motius autlctents per a Justltlcar l'ex
pectació que ha.V1a. prod.uit l'anunci 
de la seva conteréncia; però aquelles 
set o vuit mU persones QUe ea rnobt
lltza.ren, per damunt de l'atracció per
aonal de l'orador 1 del seu prestigi. ae 
eentlen mogudes per un lnteréa supe.. 
rtor: l'Interès de comprovar ai en 
&QUesta moments dltíclls per al cato.
lantame era Uclt& l'esperança de veure 
renéixer l'esperit de oomprensló que 
ca.racterltzava. els homes quo del (}().. 
vern provisional esta.nt detenaaren l'Es
tatut 1 a.co111ren les nobles inQuietuds 
de Catalunya. 

La. prova. rou aatla!actòrla. MarcelU 
Domingo corn a representant destacat 
de l'organització de dZQ.ulerda Repu
bllcamu, d1ntte la qual es van arti
culant tmportanta sectors republlcans 
que s'havien dlapersnt després de les 
eleccions de novembre del 1933, i era 
fàeU de constatar l'erecte ctue produlen 
lea seves paraules en el públic. Tot in
cllna a creure que dzqulerda Republi
cana• serf\ 1& torça. esquerrlata. més 
considerable de fora catalunya., 1 
aquesta. força. estarà disposada a. re
conêixet· senae cap amputació tot allò 
que la. R.epúbllca havia reconegut al 
nostre pa.le. Les ovacions més espontà
nies. els entusiasmes més autèntics els 
provocaren les aftrmacions d'o.auest 
reconeixement. Es sobre aquesta baso, 
només sobre aquest punt de coinc1-
dência, que el catalanisme republicà. 
pot coordinar-se amb els republicans 
eaQ.uerrtstes de fora de Catalunya. La 
rcbabilit.acló total de !"Estatut és una 
premis~ lndecllnable per a noaaltres; 
admesa ao.uesta condició, com dlumen
¡e l'admetia t l'asseguravn MarceHf 
Dom1ngo, la lnteHlgeneia dele partits 
d'esquerra catalans amb les orga.nttza.
eionJ republlcanes QUe volen refer l'es
perit del 14 d'abril pot s1gnif1ear l'I~ 
ni el d •uun. etapa. d'una eUcàcia. ex. 
trnordlnàrta en la vida de la Repú
blica.» 

La llei electoral 
La. Veu de Catalunya dedica el 

teu editorial a la nova Ueí de gea
tacíó tan lenta I dl/lcll. I fins i tot 
dóna alguns consell& per a l'elabo
ració de la not>CI llei: 
cNo sabem. encaro. en qutnn. tor!Wl. 

es concreta..rà. el proJecte de llet ele~ 
toral que el govem pensa presentar a 
les Corts. Fa Ja. vuit mesos que en fou 
presentat un. El &Overn actual ha de-. 
c.ld1t presentar...no un altre. Alguns 
ministres seauetxen parlant de la. cou
vocatOriA d'eleccions muntctpals per al 
mes d'abril. D'altres d.tuen que tes 
eleccions aeran pel mea de maig. Ea 
clar, però, que, trobant-nos a mttJans 
de març, no éa Ja pos&ible de celebrar 
eleccions muntclpala pel mes d'abril . 
Sl el govern, tanmateix, vol celebrar
ne aviat , pel mal¡ o pel Juny, caldrà 
presentar tot seguit a les Corts el pr~ 
jecte do lle1 electora.I. 

¿Com quedariL, en definitiva. red.tc
tat aquest proJecte? Aviat ho sabrem. 
Una cosa és clara.. Deapré!l de moltes 
dtacussions, tothom ha acceptat, en 
una forma o altra, el prlnelpl de la 
represento.ctó proporctona.l. El que cal 
ara. és que la nova llet respongui 
erecttvamente al prtnclpt que l'tns
ptra., t no h t algul desrtgura.t o com
plleat de manera que en la pràctica. 
es desacreditin alhora el procediment. 
i el sistema. 

Aquest problema. de t·adequada or
ganttzactó del autraat 6s el problema 
bà.sic en una democn\cia representa
tiva. D'ell depenen la sinceritat t Ja 
lllbertat del vot eméa pel cos electo
ral, !ont de la aobinLn1a. D'ell depên, 
doncs, l'autenticitat de la representa.. 
cló, és & dlr, la legttlmltat del Po
der.» 

La llei electoral 
i l' «ali jo» 

El corresponsal de La Vanguar
dia a Madrid publica la següent 
nota del moment polític: 
«Se creia que en la. soslón del Con

vreeo de madana se lba a tratar ya. del 
acta acusatorla de Aeclón Popular con
tra. los sef1ores Azafia y Casares Qu1-
roga. y el ambiente había empezado 
a ser denao y apastonado. M:uchos po
lltloos y perlodlat.as aaomaron eata tar
de por el Cou¡reeo, a l.le8&C de no eer 
dia de sealón, para ver ai en la. breve 
tertuna. Que suele formarse a última 
hora de la tarde b.usmeaban JR. algo 
da lo que habia de ser la esperada ba
talla. Pero el aef1or Alba, que estuvo 
en au despacbo u.oos tnsta.o.tes, defrau
dó la. expeetaclón, al anunciar que bn.s
ta. el Jueves¡:¡ por lo menos, el documen
to acusato o no tendrA estada parla
mentarlo. 

So na p·ublleado boy el proyecto de 
reforma de la le"f Electoral. En l'eall
dad, au\.s que reforma. es un a~ndl
do para onsayar un nuevo proeedl
mlento en las elecclonee munlclpales. 
La reforma es tal vez demaalado com.. 
pllead.a, y aunque slempre se puede 
teorlzar sobre eatas oo.saa. aólo los he
chos, la aplico.clón del erusa.yo a la rea.
lldad mi sm a, es la e,¡ u e puede deter
minar lo que hay en él de error o de 
a.cierto. Sln em.bar&o. lo lndudable es 
que los prlnclpioa de representaclón 
proporcional que se deaeaba llevar a 
la. reforma aparean en forma tan des-. 
!l.gurada y tímida, que prt.cttcamente 
reeultan 1nexlstentes. En camblo, no 
ha parecldo mal a 106 que se preocu
pa.n y saben de estaa COU& el establ&
clmlento de las Uataa de eandldatoe 7 
la facultad de aarupar a<¡uélla.s que 
la ley reconoce.:t 

Ahir no a rribà la Premsa de Madrid. Es a dir, 1uposem que va arribar 
a una hora o altra, però, tan tard, que Ja no ens donà temps de fe,..... 
l'acostumat extracta. 

Per un dia, esperem que e ls nostres lectors sabran perdonar-nos. 

· LA CULTURA • 
AHIR A LA UNIVERSITAT 

Interessants manifestacions 
del doctor Mur - La si
tuació del personal nome
nat pel Patronat - Les fi
nances de la Universitat -
Per l'alliberament d'un estu
diant de la F acuitat de Dret 

Ahir. el Rector accidental de la 
Univetl!lltat, doctor Mur, rebé els pe
rlodJstes, ala quals digué que enca
ra no podia comunicar el dia de rar~ 
rlbadeo del nou Comissari d'Ensenya
mt!_l~1 __ ~i bé creia que seria aquesta 
mauuxa. setmana. 

- I sobre les disposicions que el 
COmissari donà des de Madrid, què 
h! ba? - preguntà un repòrter. 

- A<rJestes disposlclone gairebé 
totee són de caràcter personal, I no 
aón altra cosa que resolucions a J.ns.. 
tàncles que es trobaven detingudes a 
lea Ollc!nes del serve! d'Ensenya
ment de Catalunya; el Comissari 
disposa que passin a l'estudi de la 
Facultat respectiva. Potser la més 
important és la que disposa que l'~ 
fer dels Degans que presentaren llur 
dlmlssló al senyor Prieto Bances, 
passi també a les Facultats, per tal 
que opinin i resolguin sobre el cas. 

- ¿I de disposicions de caràcter 
general? - insistí el mateix infor
mador. 

- No en conec cap. Altrament, de 
caràcter general, h1 ba la disposició 
que ordena que els Claustres, Jan
tes de Facultat 1 Junta Università
ria, es componguin solament pels 
professors numeraris. 

- ¿Com queda, doncs, la com~ 
sicló de la Junta. Universitària? 

- Com que aquesta es compon 
actualment de professors numeraris, 
auxlliars 1 estudiants, caldrà anar 
a la seva reforma, d'acord amb el 
Decret citat. Les Juntes de Facultat 
procediran a cobrir les vacants for
çoses, de manera que solament que
di composta de professors numera-
ris. 

- I el lloc que deixin vacant els 
estudiants. ¿serà cobert per altres 
professors? 

- No, no ho crec. 
- Respecte a la situació del per-

sonal docent, administratiu i subal
tern nomenat pel Patronat, ¿ens en 
podeu dir alguna cosa? 

- Per a aquest personal, estava 
fixada la suma de 870.118'5'1 pesse
tes per any, La Generalitat de Ca
talunya havia consignat per a aques
tes despeses la q-uantitat de 600.000 
pessetes, de la qual s'han fet efecti
ves 300.000. Encara, les darreres 
60.000 pessetes, les va percebre el se
nyor Prteto Bances, per tal de !er 
els pagaments al personals fins al 
mes de desembre. En relació a les 
200.000 pessetes que resten en Catxa. 
no s'ban cobrat, no pas per incúria, 
sinó perquè no hi havia la persona
litat corresponent per a fer-ho. Su
poso que el nou Coml.ssa.ri decidirà 
el més oportú sobre aquesta. quan
titet. Per cert - alegi el doctor 
Mur - que m'interessa fer constar 
que la consignació que la Universi
tat de Barcelona percep de l'Estat, 
no és pas de 900.000 pessetes, com 
es diu públicament, sinó la. de 
2.283.583 pessetes. 

- ¿En quina situació està l'estu
diant de Dret, que tou empresonat 
diumenge? 

- Actualment, està en qualitat de 
detingut governatiu. He fet, però, 
les gestions oportunes1 1 crec que 
sen\ alHberat ben avia.~ . 

Després el doctor Mur s'acomia
dà, amablement, dels periodistes. 

NOTICIARI . 
Pa tronat Escola r Borl 1 Fontestà. 

- Les activitats actuals d'aquest 
Patronat són les següents: 

Escola dlilrna per a !nlanta. 
Curs especial de francès: tots els 

dilluns i dimecres, de dos quarts de 
nou a dos quarts de deu de Ja. nit. 

curs especial de català: tots els 
dimarts 1 divendres, de dos quarts 
de nou a dos quarts de de-J de la 
nit. 

Escola d'Ensenyaments Elemen
tals: tota eis dilluns, dimecres 1 di
vendres, de tres quarts de nou a 
tres quarts de deu de la nit. 

Biblioteca Pública amb servei de 
préstec a domicili. Oberta cada dia, 
de nou a onze de la nit. 

ExpO'Sicló de Materla l Escolar. -
Constitueixen un bon èxlt les apor
tacions que hom ha rebut Ultima
ment d'importants cases. 

CONFERENCIES 
Societat c atalana d9 Ciències CFt

llal de l'Institut d'Estudis Catalans) 
- seguint el programa. del curs ao-. 
tual, el propassat dia 7 el senyor 
A. Julià Sauri presentA la seva a
nunciada comunicació sobre el t;e.. 
ma: eLa. fabricació simultània dels 
àcids sulfúric 1 clarlúdric a partir 
de clor i anh1drid sulfur69. 

Començà fent la compa.ra.ctó, IJOo. 
ta el punt de vista econòmic, dels 
processos clàssics de fabricació dels 
àcids sulfúric i elorhidric a partir 
processos dits de síntesi, que resul
ten avantatjosos sempre que cal 
obtenir àcids purs i concentrat.~., 
com en el cas del sulfúric per con
tacte, o bé es disposa de clor real
dual o a l a1x preu, el qual pot ... 
profitar~se econòmicament per a la 
fabricació d'àcid clorhldrlc de siD
tesi si altres condicions favorables 
ho permeten. 

El procés tema de la conferència 
no és un procés de s!ntesl directa 
dels àcids, sinó la. d'un producte 
Intermediar~ que és el clorur de 
aullurll, el qual, per h!drol!s~ dóna 
els àclde sul!úrlc 1 clorh!drlc. 

El clorur de sulfuril, prodïJ.ete que 
presenta gran interès per les seves 
propietats de clorurant selectiu. es
tà destinat a tenir una importància 
molt major de la que ha tingut fins 
ara. La seva síntesi s'activà indus
trialment després de la guerra, mo
ments en els quals, per a algunes 
grans lnstaHacions, l'excès de pro
ducció de clor revestí gran Impor
tància. La s!mpliflcacló de la sln
tesi del clorur de sulfurü fou una 
de les solucions per a remeiar en 
part la dlficU situació creada per 
la guerra i al mateix temps perme
té que algunes tnstaHaetons que dla
posaven de clor com a producte re
sidual i no l'aprofitaven econòmi
cament, poguessin resoldre el pro
blema en benefici propi 1 en el de 
la higiene industrial 1 pública. 

El clorur de sulfurO, que pràeU. 
esment bull a 700, no ataca. el f~ 
ro a la temperatura ordinària, dè 
manera que permet ésser transpor
tat fà.cilment quan no és consumit 
dintre de Ja mateixa fàbrica produc
tora. Aqueixa qualitat és de gran 
importància per a les tnstallaclons 
que es troben en un lloc apartat 
dels centres de producció i necessi
ten els àcids esmentats. Ja que ad
quirint el clorur de súl(urU per a 
hidrolitzar.Jo a la mateiXa. fàbrica 
desapareixen els greus Inconvenients 
de transport de bombones fràgils 1 
productes tan corrosius. 

Finalment, després d'Indicar al
tres propietats del clorur de sulfu
ril, descrivf un procés industrial de 
transformació d'aquest en àcid clor
hldrlc tècnicament pur 1 àcid oul
fúrie de concentració elevada. 

A continuació es passà a la dis~ 
cussló, en la qual p rengueren part 
els senyors Estalella, Soler carre
ras, Outiérrez, Hernàndez, Ferrer 
Renart i el conferenciant, el qü&i 
s'estengué especialment sobre el ca,. 
ràcter d'alguns catalttzadors esmen-. 
tats en el curs de la comunicació 1 
féu comparacions amb altres C&80I5 
i aplicacions. 

Conrerènc tes psloo-tècnloo--pedagc)
glquf.s per a Mostres. - Demà, dl
dijous, a dos cruarts de set del ves.. 
pre, tindrà lloc, a l'«Acadèmia Ba r
cino» (COrts, 547), la primera sessió 
inaugural del cicle de conferències 
psieo-tècnico-pedagògiques, per a ls 
aspirants al Magisteri Nacional. 

E'ls temes a descabdellar en aquea
te sessió són: a) Pa!dologla expe
rimental, I cEl nen; la seva impor
tància>, pel pedagog ¡ profes.sor 
Mercantil. senyor LI. Rovira i Oub 
nart; b) «Introducció a les ciències» 
<amb txercicis pràctica), pel llicen
ciat en Ciències Qulm1ques, senyo. 
Francesc Webermann, i c) cEduca.
ció sensual de l'infant», pel docOO. 
Jeroni Moragues, del Consultori Mè-o 
dico-Pedagògic de l'Institut Psico
tècnic de la Generalitat. 

Hi haurà instaHada una excellen' 
exposició de material escolar i tre
b~ realitzats per nens, segons ~ 
siStemes de Montessori Decroly 1 
Clapéréde. ' 

Atès el caire d'aquestes conferèn
cies - tan interessants com úti.Ja 
per als senyors mestres - el nom~ 
bre de participants serà limitat 

i es podran donar en grups, per s& 
parat o en la seva totalitat els dl
jous i dissabtes, els ciijous i (numen... 
ges o dissabtes i diumenrses, el que 
caldrà consignar. 

Els participants són pregats de 
portar quartilles i estilogràfiques. 

MAGISTERI 
Entre altres, les EditoriaL-; Dalmau .Per als mestres que percebon tres 

Carles Pla, S. A. (de GL'1>na), Lluís m11 pessetes de sou. - Per tal d~ 
Viv~s, Joventut, Llibreria Catalònia, tractar d'un assumpte de trascc: 
Subtrana, etc., t d'altres no menys dental importància professional . 
importants. econòmica, de la. solució del qu •1 

Unió Ciutadana, magisteri partl· depèn l'esdevenidor de molts m.Ue: 
cular titular, entitat organitzadora, de mestres, donat l'lmmlnent pen , 
adverteix a tots els expositors que 

1 
de postergació deflmtlva de la ca\.c 

trametm ~om més aviat millor el gona vuitena, hom convoca tots ets 
seu material, ja que hom procedeix companys a la rewtió que tindr; 
al repartiment dels stands. lloc el pròxim diumenge, dia 17 dt:. 

Les oficines provisionals estan ins- mes que som a dos quarts d'orlZ: 
tallades al carrer de Tallers, n úme- del mati a Jà Casa del Mestre (Ur 
r o 62. segon ; telèfon 35641. quinaonà, 4 pral.). 


