
' la · humanitat Diumenge, 25 de juliol del 1937 I r t El que és i el que hauria 

REALITATS I FICCIONS, SEGONS MUSSOliNI Els naz is nacio bles, i la inutilitat contro.prcxlta.nt modern dels salaris, als llocs on s'ob
dels sacrificis que es fan en la. r-111- tenen grans prOduccions - Estats 
tit. ¿Vol dir això que considerem Units, la u. R. s. s .. Txecoslovàquia, 
que cal procedir n. un augmem dti principalment - es fan intervenl.: 
salaris sense més !•i més, LI s.:n:;c no menys que els sis factors S.:'
que aquest augment presenti cJm gUcnts: quantitat de producció, qua
a contrapartida uns avantatges litat de producció, velocitat del tre
que superm els majors guat•Ys qua ball, regularitat en la quantitat, qua
es puguin obtenir cern o Jr•Ht dt>l litat 1 velocitat, forma. de servir-se 
treball? No. El que cal fer és urde- de l'utillatge i disminució dels des

(Ve de la pàg. 1ra.¡ que hi falten grans nacions. El principi d'igualtat dels 
adherits o. la s. de N. és una altra flcció. Es que An-

Roma, 24. - Sota el titol de «Realita:ts 1 ficcions», gla terra és Igual a Libèria? Es veritat que quan, de 
el periòdic en Popolo d'Italia» publlca aquest maU un tant en tant, es donen satisfaccions de caràcter e,s.. 
a.rticlo de Mussolini que constitueix un gest polític pectacular i termal als petits Estats, tot es prepara i 
internacional de gran abast. Als cercles politic~> íta-- es dirigeix anticipadament per homes del secretariat, 
llans es concedeix o. l'article una gran importància. que són homes de les tres grans potències que dlrigei
L 'lnterès amb què ha estat assenyalat abans de la se- xen lli S de N.: França, Anglaterra 1 la U.R.S.S. 
va aparició, el fet que tots els periodistes hagin estat El pacifisme de la S. de N. és, per a «11 Popolo 
invitats a reprodUir-lo 1 que se li hagi donat la més d'Ua:1a», lo. ficció suprema: Els pobles se senten au
gran difusió, indica que es compta amb aquesta. expo- go1xat~ cada vegada que es planteja una qüestió d'im
sicló personal del cap del Govern italià per a aclarir portància a. la S. de N. L'article conté els principis de 
la conferència de Londres sobre Espanya. l'aplkació de la. guerra universal. 

Mussolini, seguint l'exemp.e de la. guerra amb A totes aquestes ficcions <<11 Popolo d'Italia» n'ht 
Etiopia, oposa «el realisme a la ficció», cels mtercssos afegeix dues, de gran actualitat, que comprometen 1 
a les teori&» Recorda el cas de les reparacions im- compliquen la situació europea: 
posades a Alemanya., el dels deutes de guerra el ma- 1. El fe:t que no es reconegw la conquista de 
teix que la igualtat de principiS dels Estats adhents l'Imperi etiòpic. 
n la S. de N. 1 especialment la conquista africana. en 2. El no reconeixement de la bcUigerància. a 
la qual «<tàlia donà mostres d 'empirisme pràctic». Franco. 

No obstant, el mate1x que durant la guerra afri- «Es vol -continua dient l'article- lligar la qties-
cana Itàlia. no se separà de la s. de N., res no Indica tió del reconeixement a la qüestió dels voluntaris. 
que les actuals declaracions de Mussolini anunciïn Aquesta. última qüestió és pràclicament inexistent. No 
un gest definitiu. enviant m.1s reforços, és evident que el problema es 

Diu l'a:-tlcle: «Haurà de morir Europa en el su- resol per ell mateix, donat el terrible desgastament 
dar! de les seves ficc10ns? De 20 anys ençà Europa dc la guerra.. La ficció per la. qual es refusa a Fronco 
està governada, encadenada per les ficcions que .su?- els drets de beHigerant pot complicar fortament les 
slstelxcn a tot esdeveniment hiStòric. Hi ha la f1cc1ó coses, mentre que aquest reconeixement simplificaria 
de la possibilitat dc pagar ets deutes de guerra 1 -es- el problema. Es continua creient que Franco és un 
peclalment per a Alemanya- la xUra astronòmica- general rebel que ha orgamtzat un «pronwlciamJcnto» 
ment esbalaidora de milers de milers de mil!ons. Es mes i es continua creient que el veritable Govern és 
crea un òrgan que cultiva 1 reprodueix la ficció 1 fa et de la República dominat per Mos cou.» 
l'apologia d'allò, com a mètode 1 pràctica: és la S. I . Acaba. dient: «Un dia aquestes irreahtats i aquests 
de N Fins 1 tot la seva universalitat és una ficció. ja sofismes seran r¡·derrocats per la reahtat.J 

--------,.... ... - - ----

El Subcomitè examinarà la setmana La U. R. s. S., país 
vinent el nou p ~a britàn,c tranquil 

(Ve de la pàg. 1ra.) 

ldm hivern. Mussolini proposà que 
Itàlia enviés deu divisions i demanà 
al Führer que Alemanya enviés cinc 
div:slons. Hi hagué transacció 1 s'a
corr' .. 'l'I e fo~~!n rt>ñuïr ~" q d"n les 

CORBIN 

EL l'ROBLW\lA CONTINUA Londres, 27 - El periòdic liberal 
PLANTEJAT Al\18 TOTA GRA- «News Chronicle» anuncia aquest 
VETAT mati d'una manera sensacional una 

Londres, 24.--,Segons l'Agència Reu- colla d'articles de Pau Winterton 
ter. ol prob.cma de la no intervenció el qual retorna d'un viatge a la 
continua planteJat amb tota gravc~t. UA R.l'~~t~le d'Introducció que es 
Les suggestions anunciades abans-d ~- pub; lea avui, Winte; ton declara que 
hlr com uno. gran esperança, semb a 1 no hi ha res de cert dels rumors 
que hnn desperto.t oposicions, 1 no es fets córrer per l'estranger de rcsul· 
veu cap sortida o. aquest carreró. tes del darrer procés de Moscou. 

El~ elements ben Informats no cre- Declara l'articu'i.sta que ha pogut 
uen que la qUestló de procediment ser- treu.e documentació de les fonts 
velxl de causa per a un retard tan més diverses i personalment ha po
considerable en les tnsques normals del gut veure moltes c~es. 
Comitè, I es manl!esten dlspo•ats a re- -No hi ha hague agitació a Mos
bre favorablement qualsevula raó més cou -diu-, no hi ha hagué neces
substancllll, encara que ros una sugg?s- Sítat de tropes per a mantenir l'or
tió Italiana encaminada a elaborar un dre als carrers. L~uny d'haver estat 
comprom!s. Sl això no es produeix es enterr2da la nova Constitució és 
tindran motlus per a pen~>ar que Itàlta I objecte de totes les converses i es 
no comparteix el desig britànic de ter preparen activament les primeres 
ràpidament més eficaç la no lnterven- eleccions generals per a la vinent 
cló. Es possible, àdhuc, que el Govern tardor. 
britànic es comlderl obligat a retirar No e:; tracta de dictadura militar 
lea .. nea proposicions 1 a adoptar una ni de llei marcial. Tot allò que es 
no'l'a .,tltud ~>n matèria de no tnter-, pugui dir és que ha augmentat el • 
'l'encló · control civil damunt l'Exèrcit. Es 

· · també fals que es treballi per a 
•••;sstMISM~> A LONDRES retornar al règ1m capitalis~a. 

Londres, 24.-Eis dlarl.s londinencs Hi ha dif~rèncie:S als mgressos 
continuen comentant l'entollament PD per~ 

1 
res que mdlqlll decadència del 

què es troba la no Intervenció. Tots SOCLa !sme. 

nali1zen les mines 
de ferro 

Berlin, 24. - El general Goerlng, nar el treball d'una. manera ta: que perdicis. 
comissari del pla quadrlermal, ha permeti obtenir uns guanys majcrs, No tenim espai suficient per a ex-

paraHelament a. un major protlt plicar amb el detall que caldria la 
promulgat una ordre per la qual es IX'r !\ l'economia tOllecdva, :lllg- manera de calcular el salari modern 

roentant d'aquesta manera. ls ra1)a- rentrhi intervenir Ja totalitat, o bo
citat adquisitiva de les mases. na part dels factors esmentats; però 

ELS SALARIS 
TENSIFICACIO 
PRODUCCI O 

si que podem d1r que si deixant com 
I : A IN· a base de salaris els actuals, fent,. 

DE LA tos correspondre a una producció ml· 
I nima exigible, s'estab.issin les pri
mes corresponents, 1 més adequades 
per a cada indústria, als augments 
de producció i millores de qualitat, 
principalment, obtindnem a la vega
da. un estúnul, que es traduiria en 
una major producció 1 un major 
guany per al treballador. Es d'aques
ta manera com s'assolirien els avan
tatges següents: 

GOERI NG 

nacionalitza la producció de ferro a 
Alemanya. 

Cal no caure novarne!lt en •er
ror d'anar a un augment dc o::.òllRrls 
fixat en un tant per cent detP.l :lll
nat. Això seria encara ~r.és anti
econòmic que el mantenauent dPls 
salaris al límit actual. IE'l que cal fer 
és procedir a la coordinació dels sa
laris amb un augment dll ta pw
duccló. 

Es un fet constatat la dlsrnmvcl6 
de la producció en IY.>na part 
d'empreses. Prou s'han llençat .v~r 
part de les sindicals tota mena de 
consignes sobre la necessitat d'aug
mentar la producció. La veritat és 
que a força de consignes PCtCs re
sultats positius s'han obtingut. 1 
la causa no és altra que l'havcz 
volgut llevar l'estímul, tat necessa
ri en les activitats iel treball. Aquesta ordre anuncia la creació 

A dir veritat, dintre l'organitza
d'una empresa nacional titulada: cló capitalista es seguia ja un sls-
«Ecichswerke», per a les mines de 1 terna emplrlc en el càlcul dels sa
ferro 1 alts forns. L'empresa és a laris. Sembla com si des del 1891, 

d' 1 tat anònim. en què l'enginyer Halsey va establir 
manera una soc e un sistema de primes a la producció 

Prúnera. - El trebal!ador veuria 
recompensat el seu treball i augmen
tada la seva retr1bució a mesura que 
s'augmenta el cost de la vida. 

Segona. - L'industrial, l'empresa 
o la. collecti vi tat mdustrial obtin
drien una disminució del preu de 
cost !, per tant, at:c;ment del bene· 
lici. 

Tercera. - El consumidor obtin
dria una reducció del preu de com· 
pra 1, per tant, la massa treballado
ra tindria una maJor capacitat ad-~ 
quisttiva. 

Quarta. - S 'eliminarien els parà
sits del tallers 1 fàbriq~es. 

Es clar que per a l'aplicació del 
sistema de prúnes caldria procedir 
a una reorganització de la producció, 
racionalitzant-!a, però d'això en par
larem en l'article vinent. · 

La premsa alemanya dedica una a. les fàbriques de la companyia Rand 
campanya di'elogi servil a aquesta Drill, a Sherbrooke <Canadà), fins 
:iniciativa de Gooring. · als nostres dies al món de la produc

El «Volkischer Bechachter» publ1- ció no hagués oconegut res dl! 
nou que pogués tenir un refltx 

ca un article-elogi amb el següent a casa nostra.. Entretant, homes em!- F . GRAU I ROS 
titol: «La voluntat creada del ferro». nentissims, com Willans, Rowan. Vegeu LA I UMANITAT dels dies 

L'esmentat diari posa de relleu el Taylor, Gant i Emerson, entre altres.l20 i 22. 
han arribat a l'establiment gradual Dimarts vinent pu carem el qua:t caràcter socialista de la mesura. ló 
dc salaris justos i equitatius, i a par- article sota el titol «Ra?ion~~~t~c 

--- -- tir de Taylor, del salari diferencial, de la producció 1 orgamtzacw Ch t 
que representa una garantia per al tífica del treball». 

~Mm ~~--~· -~~~ 
Ample, 46, Tel. 15646 LES LLETRES 
Neveres :: Aparells de rà 
dio :: Portàtils :: Discos 

Rotllos 

Facilitats de pagament 

els comentaris coincideixen a afirmar I 
lque el Govern britànic continua esror-

diViSlons que hav.en d·env1ar-sc a çant--f'e> Cf'J trobar un procediment que s • 
Espanya: Mu.>solini enVlarà vwt ~- obligui les potêncles a prendre ràpida-' e 9 u e Ix 
v1s10ns 1 H;tler ha. promès enVIar me1.t una poslci óconcreta 1 a evitar 
dues divisions. quP s'apro!ltln d'obJeccions de pura 

<(El SENYOR PESOL I ALTRES PLANTES», PER SALVADOR 
PERARNAU -- «BIBLIOTECA LA ROSA DELS VENTS», VINT 

I . • TITOLS -- «JOSEP ANSELM CLAVE», PER JOSEP LLEONART a IIVC ntor Quan Salvador Perarnau puja li L'associació d'aquests tres mots, 
La campanya contra França a fórmula. El to general és de pesslmJs

proposlt de Ja tramesa de soldats de me, pullt q1.e nlngu no creu que s ha· 
la Legió Estrangera fraucesa te ta gt pervlngu~ " trobar tal procedl.ruent. 
finalitat de preparar l,'vPlulo PUJ:l.Uca Per tant, la próxlma reunió de• aub
per a la tramesa d aquestes di vi- comtw que es deurà celebrar dimarts 
slons. Es vol crear un c.una que JllS- 0 dl•~cres quo \'e s'esdevindrà enmig tuiqu1 aquestes tl'ameses, que es con- , • . 
siden que eis recents incidents exl- duna atmostPra de 1er1tnble descorat-
geixen aquest .!>acrüicl per part dels Jamrnt. 
dos pa.1sos feixistes. UlliA t"llut •• ~u(.tO • .NAM 

El to de la premsa segue1x ~:sent lkru.n, 24.-.1!.1 corresponsal de I Agen-
molt ferm 1 es continua creient ela U.NB a .Paris diu que sap que el 
que els mtereso::; ~~latt:¡,,;;s hi:luCI? ¡nou pla brlta.nlc suure ta questló es
sos exigeixen un rap1d aclar~men~ de panyola conté 11 o 7 capttols. Diu tam
~ situació a la Mediterràma. bè que els p1usos lnter<bsats hauran de 

1 contestar en un termini no superior a 
LA PROXII\tA REUNIO A PRI- quatre dies, e, !1 que ICS respostes 61· 
1\lERS DE LA SETMANA VI· guln tan poc evasives com stgul pos-
NENT slble. 

Londres, 24.-El l::lo.ls·Comil.e de .FUlalment, as¡¡egura que avui arriba-
no mtervenció es reururà a pnmers rà a mana del oovem rrancês una cò
de la setmana entrant per tal d'e- pla d'aquest proJecte. 
xaminar el projecte que li sotmetra 
el Govern britànic a fi de posa.r Ci 
o. la situació estacionària en que es 
troba ta no intervpnr'f- 'm.test pro
jecte ha estat ja el"''~·:1t totalment 
pels tècnics britànics. 

Als cercles ben info.mats es con
firma que els termes exactes d'a.quest 
projecte continuen en secret 1 que 
nomes seran posats a conetxement 
dels deleg.'\ts qu!ln se celebri la re· 
unió del Sots-Comitè. 

VO.N RllUSJ::!'il'ROP VISITA 
Londres, 24. - Von Ribbemrop, 

amoalXador nazi a Londres. ha estat 
a última hora d'aquest mati al Fo
retgn Otfice, on s'ha entrevistat amb 
el senyor E.~~n sobre els mitjans 

"'""-rh,,...,.<-
en que P~ troba actualment la poli
tica de no intervenció. 

Von Ribbentrop ha estimat que la 
dita situació s'ha agreujat 1e
rablem<>nt dr" ,.,.. l't•' 1i'1'a reunió de: 

.,.., r~u..,P·ñ lo "" • ...., .. ,.. ....... .,...~;..c. 
Per a:tra part, s'Ignora el contin· 

gut de les converses entre Eden I 
els senyors Corbin i von Ribentrop DELBOS REP CORBIN 

Es confirma que el proJecte es- · Paris, 24. - Delbos ha rebut Cor
mentat consisteix a demanar per bin, ambaixador de França a Lon
escrit a les Potències que es pro- dres amb t qual ha conferenciat 
nw1cün punt per punt sobre el pili sobre la critica situació en què . es 
transaccional britànic del dia 14 del troba el Comitè de «no IntervenCIÓ» 
corrent mes de Londres. 

• • stno-taponesa 
Tientsin, 24. - Segons diu l'Estat 

Major nipó, el fet que hi hagi «man
ca de sinceritat» en la retirada de 
la 37.• div:sió, xinesa ha tomat a 
agreujar la situamó. 

Els japonesos diuen que, en efecte, 
les forces XJ...'leses de l'esmentada di
visió, en lloc de retirar-sc fortifi
quen les poslc!ons que ocupaven. 

NORMALITAT COMPLETA 
A PEQUIN 

Pequin, 24. - Avw, la normalitat 
ha es:at completa a aquesta ciutat. 
Continuen de totes maneres, els mo
vimens de tropes, 1 u considera que 
duraran tres o quatre dies. 

Per llur part, les tropes japoneses 
contmuen estacionades prop de Lu
kutxiau, 1 de Uangping, on es for
tifiquen. 

Per ara, no es creu que es repro
dueixin els combats. 

LES CONDICIONS JAPO
NESES 

Xang-Hai, 24. - La Premsa xine
sa de Nanquin i de Xang-Hal re
coneix l'extstènc:a de l'acord del 
dia 17 del couc:n. mes entre el ge
neral Sung Xe Yuan 1 els militars 
japonesos, però creu que la. calma 
que actualment es registra al nord 
de Xina és més perillosa que mal. 

Els diar:S denuncien que els japo
nesos no han evacuat llurs posic10ns. 

segons el diari «Tak Ung Pa.o», 
els cercles ben informats justifiquen 
llur inquietud pêr tres raons: 

I 1. Els japonesos vigilen estreta
ment l'execució de l'acord per part 
dels xinesos, la qual cosa sesura
rnent provocarà nous Incidents. 

2. Els japonesos insistiran per-

què s'efectuï la retirada de les tro
pes centrals "" Pao Ting, capital 
d'Hopei, 1 rebutjaran la pruposició 
del Ministeri d'Afers Estrangers xi
nès, destinada a fixar un termini 
per a la. retirada simultània de re
forços. 

3. Demanaran l'elunlnació de to
ta activitat ant!japonesa a Xina. 

AJUDARA LA U. R. S. S. 
A XINA? 

Xang-Hai, 24. - La premsa japo
nesa d'aquesta. ciutat afirma que la 
U. R. S. S. ba promès un ajut a 
Xina, en el cas que es generalitzes
sin les hostilitats amb el Japó, ajut 
que consistiria en la tramesa d'n.
vions 1 pilots. 

Afegeix que el gennral Lepin, 
agregat militar soviètic, ha sortit 
cap a Moscou per tal d'orgamtzar 
aquest ajut. 

Rètols per a aparadors 
DIBUIXOS AEROGRAF 

Casa Grau 
PINTURA 

Mercaders, 36 • Tel. 25645 

DELEGACIO GENERAL D'EUS
CADI A CATALUNYA 

DO NATIU DEL COS DE 
SE GURETAT DE LA PLAN• 
T ILLA DE BARCELON A 

una tr1buna 1 amb la seva veu,, Clavé, Lleonart i Editorial Barcino 
forta, un. xic esquerdada, escomet fa innecessària l'adjectivació elogiO.: 
amb fúria totes les coses dlvines : sa. Queda entès que es tracta 
humanes que no rut.llen com cal, dc quelcom peJ:fecte. 
aquells que no el coneguin difícil- • • • 
ment sospitaran que es troben en En una nota propera tractarem 
presència d'un poeta autèntic, ca- d'una altra coHecció, la «Univers», 
paç d'assolir la màxima delicadesa de la qual tenún valuo~os excm
en l'expressió i el concepte. Diríeu plars damunt la taula, junt arn') o
que Perarna.u, té dues personalitats, bres de Callicó, Jufr«¡sa, Jord1 Jua.n, 
la de l'agitador que aspira. a pujar J. P. Fabregas i altres. Tractarem 
amb martellades demosténiques la de complimentar-lo:- tots a mesura 
rebellia del poble oprès i la del poe- de l'espai limitadlssim de què dispo
ta, sensible a la bellesa i obert al sem. 

F'. 
sentiment que sap pouar imatges 
corprenedores en les més insospita- I 

de!~o~~s.com Perarnau ens ha do El CENTENAR( DE GIACOMO 
:;:t p:e':~~~a(~e~~~;m~ès:H~c~~ LEOPARDI ( 1798-1837) I El 
tres plantes» que, per bé que adre-
çada als infants, pot I ha de llegir 1 CASAL DE LA CULT(JRA tota persona adUlta que estimi la 
bona. poesia. El poeta, amb simpll
citat 1 deseiximent, però amb una 
profunda observació, ens acara, suc
cessivament amb la immensa majo
ria dels llegums i hortalitsses més 
populars i casolans. I amb aques
ta matèria prima, que algú desno
naria amb menyspreu, el Perarnau 
teixeix enfilalls de Yersos, molts 
d'ells antològics, que ens fan veure 
com la bellesa és pertot, però cal 
tenir la fína percepció de l'autor 
per a descobrir-la sota 1 na col o 
una pastanaga. 

Potser dintre poc tornarem a par
lar d'aquest llibret excepcional ¡ 
en glossarem fragments I tot. Per 
avui, l'espai ens obllga a limitar
nos a felicitar el poeta, la Comis
saria de Propaganda que ha editat 
bellament el recull ) el gran dibui
xant Junceda que hi ha fet unes 
illustraclons de mestre. 

• • • 

n 
El Casal de la Cultura celebrJ. 

va fa poques setmanes un acte 
amb la presidència del qual valg 
ésser distingit. Joan Oller } Rabas-

R E FUGIATs 
DESITGEN CONEIX 
PARADOR DELS SE~A EL 
MILI ARS S f'o\. 

Mercè Martin ,.\;~aya, el de 
Peralta Mart!u, Josep Mart[n RaraH 
ya, Pere Gil Truj11lo, F'r.lnces Atna. 
tú1 Amaya, Remei cnrmouac Har. 
Remei Snlido, Remei Quintero ~~ 
do, Marin Quintcro Snlldo Ma . Sal¡. 
rnlta Fernàndcz, Antoni Parej fia Pe. 
chcz i Jonn Pnreja Sànchez a Sàn. 

Salvador Femàndc-l de ia 
el de Francesc de la Torre Ga Torre. 

Angcl Dlaz Díaz, el d'Isabef~:o. 
Sàncht"Z. 111 ~ 

Isabel Navarro Cnravaca el d M. 
que!, Joan 1 Manuel Pér~z Na; • 1• 
i Joan Pérez Díaz. llrto 

Roser Casndo Ramos el del seu n 
Manuel Casado Ramos. 11 

Mercè Alcàzar Gabacho, el de 
0 lors Ortlz Domfnguez. o. 

Manuel Martln Alvarez, el de Ma 
nuet MarUn Gambera, Maria Al~a · • 
rcz Sànchez, Mnrla, Ca1·me, Pere À • 
toni Carme i Francesc Martfn Ah n: 
rez. 1\ 

Didac Soler Burrezo, el de Fra 
cesca. l Maria Solà. Soler. n. 

Anna Campoy Naranjo, el de Jose 
Crunpoy Ruesca. P 

Vicenç de las Heras Vlllamana, 
de Pere de las Hcra.s Villamafia. el 

Noticies a l'oficina administrativa 
d'ajut als refugiats, passeig de p¡ · 
Margall, 18. 1 

CAMISERIES 

DEULOF U 
Plaça de la Rep ública, 3 
Call, 30 • Telèfon 19873 
Rambla de lea Flors, 4 

Telèfon 19657 

BA RCEL ONA 

PRESENTEN A<-'TUALMEN1 
LES MES SELECTES NOVFr 

TATS F.N 

CAMISEo, 
PIJAMEl;, 

CORBATES, 
MITJONS, 

CINTURONS, et o 

Especialitat en 
Ja mida 

Preus limitats 

Mata una dona, en fereix 
dues i després es mata ell 

Ahir a la nit passà al carrer de 
Ca.àbria, 69, quart pis, tercera porta, 
un fet sagnant. 

Ramon Asensi, de 65 anys d'edat. 
disparà una p1stola í matà Antònia. 
Rei, de 43 anys d'edat 1 va ferir An· 
neta i Rosa López, de 18 t 63 an~ 
respectivament. 

Un cop comés aquest acte, el tal 
Ramon Asensi es tirà de cap a un 
celobert 1 es matà. 

D •ABETICS 
ps! la vostra salut compreu 
els alimenta garantits de la 

UASA SORKIBAS 
Astúries, 48 

Llu~ rl• 62 (eotre C<maeJJ Ot a, Cent I Ala¡¡ó) 

M 7 ., (duVIODl O!J 
aD S 0, ., Mercat) 

IU.Imenu eapeclltlJ pe¡ 1 dellca&a 
de t'aparell dJ.&esthl UllUCla tt4 

s \nteresants en 
?re~ \eS per a estiu 

o tt\C: CAP A LA UNITAT MARXISTA 

I Parls, 24.A !~N~~ discurs pro-

Aquesta Delegació General d'Eus
cadi a Catalunya, ha. rebut la visita. 
del comandant habilitat, senyor Jull 
de la Torre, el qual, acompanyat dels 
caporals Lluís Arambilet I Eduard 
Larrea, han fet lliurament a la nos
tra secció d'Assistència Social, de 
la quantitat de 1.847 pessetes, im
port de la subscripció que a profit 
d'Euscadl va obrir la Plantilla de 
l'esmentat Cos de Seguretat de Bar
celona. 

La «Rosa dels Vents», malgrat 
que aquestes siguin turmentoses, se
gueix la seva noble tasca de divul-, 
gacló literària, posant a l'abast del ' 
poble a preu reduït 1es millors pro
duccions nacionals i estrangeres. 
Cal només remarcar les s1guatures 
que integren la llista dels seus pr~ 
mers vint volums: Mansfield, Ta
gore, Tra~al, Baudelaire, Esclasans, 
Lee, R1ba, Duvemois, Oliver, 
Beerbohm, Benguerel, Joan Arbó 
Sienklewicgz, Lopez Picó, Supervíe: 
lle, Nadal, O'Neill, Puig ¡, Ferreter 
Regnier ~ Guerau de Llest. Aquesta 
slmpl~ enumeració palesa la lmpor
tàuc¡a de l'obra que, a profit de ta 
Cultura I de la dignitat catalanes 
ve realitzant l'infatigable Janés i 
Ol!ver, home insubstituïble que rnl
drta «requisan exclus1vament, per 
al lloc que ocupa, amb preferèn
cia a cap més missió 

a cap, com en un cos l'escalfor o 
la transparència blava de les venes. 
I de tant en tant, b1 salta la des· 
esperacló de la vida, l'hostilitat en· 
tre l'home la naturalesa madrastra 
en una sòlida sentència ceny1da, 
d'aquelles que els estudiants de les 
promocions Rubió o Maragall d·? 
vien dir entre dents, amb la !ruicló 
de se.nUr-se be.a desgraciat, pròplll 
de ia joventut tr.quieta. Però, tant 
com do!orós en el to, liQUE:St Lev
pardl és contingut, és normal en 1!\ 
faula, en la descripció: c!àssk:. Es 
el poeta dels adjectius encertats, I 
no gens sorprenent, sl no é.s pt>r 
la seva justesa, No és dissolut com 
altres pessimistes. Hi trobem la J>e· 
tita ciutat, els paisatges, les figu
res, les hores d'Itàlia. Aqt.e:ll rus 
terei que enllC.\Iteix la feina, alta 

LEOPARDI nit del dissabte 1 el pagès, I la noia, 

MAGA TZEM S 

L BARATO 
EM P R ESA OBR E RA 

Cort ines 
Vestits 
L ~ encols , 

Barnussos 

per a galeries semi llan a, m olt 
soferts amb serrell 120 x 220 • 

bany per a home, punt ,color~ 
forma maillot . 

b a ny, tela russa, colors sòlid s. 
mida 90 x 110 cm • • 

grandària esp lèndida, gèneres 
russos, colors n ovetat • 

g ra ns, fetes d e lona, ra tllades, 
colo rs noveta t 

PESSETES 

8'00 
3'25 

11'00 
16'00 
8'00 Bosses 

Vestits 
Pon aïons 
Sabates 

" P escador", home, sarj a espe. 50'00 
cial, bla u fosc, c rem a llera • • 

home, que imi ten franeHa , rat· 
lles n ovetat 

home, lona b eige, adornament. 
p ell marró, tot sola • 

15'00 
12'50 

~uualm~nt ~ran~io~a v~n~a ~~ ~~~~ria i Hovetm 

nunciat davant del Comitè Central 
del artit Comunista, retulit a Mon
treull el 6ecretari general, Maurice 
Tho~z. ha declarat que el partit 
adopt.a la. suggerència de reurur un 
Congrés nacwnal de Comitès del 
Front PopUlar.; 
Lorador ha afegit: ELS COMPANYS DEL CO· 
«Sostindrem el segon Govern del MITE D'AJUT A EUSCADI 

Front Popular mentre apllqlll el A FRANÇA 
programa que ens uneix.» Per mitjà de la Brigada Interna-

Diu que el Pariit Comwústa està cional resident a Barcelona, els 
d:.sposat a assumir la responsabill- co~panys del Comitè d'Ajut a Eus
tat del Govern en un govern pura- cadi a França, han fet lliurament 
ment de Front Popular. 1 a aquesta Del~ació General a ca-

Ha acabat dient: talunya, de 7 caLXes gr~ contenint • • • 
«A partir del dlmars vinent quan roba nova 1 ja portada, allti com di· Una altra coHecció digna u't!nco-

la reunió d~l COirutè d'cntes~ dels versos paquets contenint tamb6 roba, ml és In; Popular Barcino que e
rtits Socialis'a 1 Comunista de- la qual serà destinada als infants dita el nostre amic casacuberta. 

a ' ' refugmts del Pafs Basc. El seu número l SS <aquesta xifra manarem: dó 
Primer.- Conyocalòr.a d'un Con- •

1 

na. idea de la importàncja <' 1,1 
és nacional de Comitès del Front ASSISTENCIA SOCIAL collecció> és dedicat a ta figura In-
~ u1 Es prega la urgent presentació a signe de J osep Anselm Clavé t'I 0~ ar. _ Fusió Immediata dels aquest Departament de la Delegació músic del poble, creador i end~ga-

. go~. General d'Euscad! a Catalunya, Pas- dor de la filharmonia entre les nn~· 
pnnclplS bàsic~ dels dos partits, se!g de Pi 1 HargaU, 60, de ta' corn- tres multituds obreres. 
abans que slgw signat el doc~ment panya Maria Manso Bcrzal, per a Ha tingut cura de biografiar el 
definitiu. Durant el període ~teri, assabentar-la d'un afer que 11 lnte- .M«:'Strc, la ploma solvent 1 me;ith· 
que cal~ per a ia oonstitucló del 1 ressa. sima del nostre estimat amic 1 col-
partit unfc, els socia!J.stes i comu- • • • laborador Josep Lleonart, el qual 
ni.stes estaran unlt6 en la llwta con- Victòria Población desitjtl saber ha reeixit a traçar una completis-
tra la reacció. on es troba J osep PedrOSil, 1 prega sima semblança de Clavé, destria-

Ea Comitè central ha clasurat al que pugui donar-U detalls, que da en quatre parts, a saber : I .-E\s 1 la sessió als acords de «La Inter- els ccmunlqU! a a questa Delegació, primers dinou anys. n .-L'abr.'! de 
na~ona.l» 1 eLa Ma.rsell~, ~prés al departament d'Assistència Social, ' tes societats corals. m .-c!avé en 1a 
ad h aver aprovat per Ull.8Zl!mi,at les o al dom.icill del soHicitant, Munta.- I po!ítlca. IV.-Darrers temps ¡ not.l 
resolucions p roPQ5adt>s per Thorez. , ner, 425, ~ona. I bib!iografi:a 

1 e ¡ R' . que tornen del camp, ta placeta on 
sa ar es 1ba .eren v1.ure el !JOC- juga la maillnda, la vella ¡ue fila 
ta ~opardi i els esct>nar1s de la :;e. asseguda al graó les teulades 1 t>ls 
va VIda, I Alfons Maseres va llegir turons p:uats a't clar de llurulo .. 
alguns dels «Canti» traduits d'e!l HI trobem In densitat 1 :)r.Joclo•~.> 
al català. En el . fas~icle que ara que es gronxa en l'aire del -:lis
tinc, davant, pubhcactó del maten: sabte. 0 en el reclau c~e ca.rre1 on 
Cas,ll, omat <1mb un gravat com. Silvla broda 1 canta, 0 dlu •,ne< pa
rn~vedor úc Leopard1 .mort., hl hl'l. raules que sonen en la f'Uielu:l 
u~ s mots commemoratiUS, 1ma breu Gent llocs hores d'lt31 a 
biografia sense signar 1 le ..,..., ' ' ' · · • . • s -"""s¡ez Suren per sobre els segle:.; h JU,-
«ll sab.'\to del villaglot i cA SUvla;.~, tesa verbal que fixa el mon•ent fu· 
en 1:Ulh'~ i en català, tra.ct.1cció de gisser, l'augusta simp~lc1tat i el do
Mas.res. Quin to romàntic i qltlna llor dels poetes Fem acatame.lt al 
contenció clàssica en aquestes poo poeta Lcopnrdl. mort ara '" CP'lt 
SICSI Hi ha una pena, una tristesa anys • 
no pas violenta, però estesa de ~P • JOSEP LLEO:-lAR.T 

u. G. rr. C. N. rr. 
R ambla d e J a ume Com p te, 2 

Gran estoc de tota n1ena de 
peces per a la construcció 

d'aparells de Ràdio -


