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lL TEMPS. - A Catalunya el cel apareix oobert al QJron6s, rlbe,., del S liTI, La Seaarra I conca de Barberà ; m l& cobert al Priorat I ttril
ner la rtata - E1 nresenttn boires a Its riberes de l'Ebre I conca dl Bar-

I

Preut 10 cèntims

fundador. LLUll

ber~ .
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Els venti són encalmatJ o fluixos de d lnocló variable. &I arulx de ra
ú : 1'90 m a Envallra: 28 om. a Ranaoll I 17 om. a &n&olaster.

Barcelona, dimarts, 19 de febrer del 1935

COMPANYS

LA TRAGEDIA ASTURIANA

ls

El Govern ha rebut la sentència dictada contra Teodomiro Menéndez
o

Guió del moment

--

ITALIA VA A LA GUERRA AMB ABISSINIA?

Pel seu interès publiquem integra la carta que segueix que ha estat publicada. per un dia.rl !rancès En ella es denuncia la politlca internacional
qu.: ve menant MUBSohnt. avui a l'empar de la llibertat de movtments que
ll dóna el Pacte que a Roma va concertar amb Laval. Ens ocupem sovint
d'aquesta qüestió perquè per a ningú no és un secret l'interès que com a
poble mediterrani tenim en tot el que facin els països que tenen el predo-.
4lllni del nostre mar l, més. quan es pot tractar d'aventures guerreres de
leS quals ningú no sap quin serà el seu final
La

carta diu:

Agra ris a Catalunya

Royo i Martínez de Velasco
parlaren diumenge al Parc
presen tar ba talla a jugar fort.
lA CONClUSIO DE ROYO Yl- rèixer
ró afxó d'ara/ Aim d'ara no pot mede nosaltra ni una protesta
ní una crítica, n i una
que nó
llANOYA, EN COMENTAR lA stgut
la d'un altiu i 'J)er/ecte
preu.
CONSTITUCIO I l'ESTATUT, dies
Catalun¡¡a per als catalans, dèiem.
e'JU'era, amb motiu d'una altra
Davant de ROlla i de MartfFOU AQUESTA: «HEM FET UNvisita.
nez resulta desproporcionada rajir·
macfó. Per a ter-nos entendre d'ell&
PA CON UNES HOSTIESI» creiem
que serà IU/icient r epettr'
amb el catedràtic de Valladolfd qué
Pe~

i

po.sicl6

men¡¡$~

Com que sempre bl ha. qui li agrada
aigualir les grans satlsfacctons, un
grups de ciutadans es manifestà de
manera que no va plaure als agraris de Barcelona l als de fóra.
Els SC'.1yors Royo Vlllanova 1 Martinez de Velasco començaren per oir

Ha estat aprovada
per l'auditor mili~
tar d'Oviedo, el
qual té en estudi
la dictada pel Trino
bunal contra Ramon Gol"'zcílez
Peña

missa a la. Mercè. Passaren desapercebuts. Després feren cap al Restaurant del Parc. que es t robava ple.
Hi ha via nodrides r epresentacions
de totes les Cases Regionals, i en
les converses s'lú palesava, fonèticament, la diversa. procedència dels
concurrents.
Els periodistes, que foren tractats
amb la m és gran consideració,
trobaren lloc on seure. A la. presidència., amb els expediciona.rts, b l
veiérem els senyors Lezcano, Cuesta,
Garcia, Vedoye., Redondo, de la Cueva. Oómez, Plaff, Martfnez Suàrez,
Romero i D laz Ambrosto.
Abans dels brindis, els comensals
es felicitaven de la palesa incorporació de Catalunya. al moviment agrar i
1 la tdenttiicactó dels catalans amb
l'ideari de Royo Villanova. Com és
natural, ningú no els va contradir.
El senyor Gómez Monche va lnlclar els parlaments. Proclamà que
el partit agrari, abans que tot, és
catòlic, per tal de voler desmentir,
segurament, el suposat liberalisme
mtlicià del senyor Royo. Qualificà
a aquest de «gran patriota» l la concurrència s'engrescà.
Parlà, segUida ment, el senyor Ro-.
yo, el qual començà adreçant-se ca
los espafioles de Catalillia». Rebutjà
el concepte d'autonomia, 1 declarà
solemnialment que a Espanya no
h1 pot haver cap altre Estat que la
República. Compara l'autonomia in-

la L~~ J. e~ treu
rantilat
Una nova ofensiva de les dretes
vaticanistes
!<L'heroi del debat sobre la
maçoneria - diu «El Deba·
te>,
fou Gil Robles •.. »

da guerra amb Abissinta és Ja un fet. Ja feia temps que Itàlia venta
aspira a una cdteàr a de la UntverJioltes coses van. aclarint-se amb
Com a rèplica als re· sitat
enviant a l'Africa., armes. municions, oficials, eqUips mèdics, elements de
de Barcelona:
el cur s dels dies i dels jets politf.cs,
JMSOS especialitzats (aviació 1 engwyersJ, però ara !a poc que aquestes em-1 Que te crees tú e.sot
cada vegada més pressionats per les
cents discursos de CamI 1a en! perdonaran, per una ve))Arcaments vénen prenent una gran intensitat.
dretes vaticanistes de la «Ceda» a
bó,
el
catedràtic
de
Va·
gada,
els nostr es lector&.
El pròxim Consell de
través de les quals la Compa,nvta' de
Hem entrat en el periode de mobilització de quintes senceres. Tot això
Jesús va prenent les seves posicions
tS ra. en gran secret 1 de ra temps. Fins el dia 11 de !ebrer, els dtarls no
lladolid trobà una inspi·
ministres examinarà la
oontra el r ègtm t contra l'article 26
t'han vist obligats a acceptar com un fet la mobilització, però això st. reEl diumenge, procedents de Maàe la Constitucló.
rada frase : «i Que te drid,
sentència
i
després
la
a
rribaren
a
Barcelona
els
sedulnt les seves proporcions. segons ells no han estat mobtlitzades més que
El /amós article 261 Cal convenir
I
nyors
Martínez
de
Velasco
1
Royo
crees
u
eso
....
que l'ofensiva ha estat dura í l'escapassarà al T. Suprem
dues Divisions, però són més. podeu estar-nc segur. Els reservistes són en·
Vtllanova, acompany&¡ts d'uns quants
r amussa gu.anvaàa en alguns fronts.
ylats, en poques hores. o bé a Toscània (Florència, Arezzo), o bé a Sicilta
No anem a vrendre'n" seriosa.. polítics de poca importància. Els
Oviedo, 18. - L'Auditor militar Les elecctons del 19 de novembr e
,(Sira.cusa, Catània). D'allà estant són embarcats cap a les colònies, àdhuc ment, és clar, aquesta mascarada esperaven una cinquantena de perd'Astúries ha aprovat la sentència eren la primera trl.nxera conquista«agrària» del diumenge, ni la pre- sones, que, amb els seus crits i aplaudictada contra el diputat socialista da. Després j ou el control del Par a Libia.
sència del senyor Royo Villanova. nt diments, volgueren donar le. sensa,...
Teodomiro Menéndez.
lament, fins arribar a l'accés al PoA bores d'al'\\ sembla que ja ha estat cridada completament la lleva les paraules per eU pronunciades en
cló que eren mM.
Oviedo, 18. - L'auditor està es- der per causes que no ens és possidel 1911 t els capitans de complement del 1895. Actualment estan en curs l'àpat que &e celebr4 al 1eu hOnor i
Recordem els noms dels senyors
1 tudiant la pena. recaiguda al Con- ble d'analitzar. 1, tot seguit, després
les operacions de mobilització de les classes del 1909-1910, amb la sola exseU de guerra celebrat contra 00n- de les jornade& d'octubre- «el G<JGómez Monche, Callejon, Losada,
Pelàez,
Damascena, Carmona, Urzàlez Pefie..
cepció de les tropes alpines, que seran igualment mobilitzades, però enbierno sabia Que su wla constituqu1jo,
Moreno
Luque,
Chapa, Aleàdón tba a provocar el estallido reviades a la frontera austriaca. Aquesta mobilització, portada a erecte d'una
DE CLARACIONS DE LER- volucíonario ... », consta en el relat
zar l Gutiérrez...
manera tndividual es fa tUnb la més gran regularitat.
ROUX
Però no tot foren a plaudlments.
(Paua a la pàg. 7)
otic1al de la tragèdia -l'orgullosa,
Les sortides de reservistes són continues i sense interrupció. Es el
Madrid, - 16. - El president del imprudent i expressiva a.ttrmació:
Consell ha romàs al seu despatx
tema de conversa de tot el pafs: en els pobles 1 sobretot en els trens ts
úlem aconseoui t posar tora de ta
!t.ns a un quart de nou de la nlt. llei tot el Jront del 14 d'abrl.ZI ... » El
veuen els reserVIstes com Viatgen molt sovint embriacs. Ja tothom comenA la sortida a. d.l.t ala pertodistes front el constituïen, el constitueiça. a donar~se compte del que s'apropa. Dava.nt el perill, les llengües ca..
que no tenia noticies que comuni- xen: Catalunva. les esquerres espa-.
mencen a deixar-se a anar sense tenir en compte aquella desconfiança
car-los, 1 ba preguntat:
nyoles, el socialisme, Bascònia ...
-1 vosaltres que em dieu?
mútua que s 'ha convertit en el tret comú dels italians, gairebé com una
A continuació, el pr imer intent
Els
periodistes
li
han
dit
que
seseriós - que, de '11Wment, sembla
111ena de segona naturalesa de la nostra gent.
gons les seves impressions la mi- mantenir-se
en un punt mort - de
Pompeu Fabra, en u na recent contertncia magistra l, ha f et noria socialista. havia acordat reinN1ngú no vol la guerra. Ningú no l'aprova. Davant el perill d'una
veure tota la gran vdlua del nou ascens modern de la parla cata- tegrar-se al Parlament, és a dir la Reforma Constitucional, sobre Zci
aventura perillosa a l'Africa, són molts els que vénen pensant que seria
qual dissertà llargament, davant del
lana a la plena categoria d'idtoma ltterari. Entre els conceptes de -ha afegit un informador- es creu Consell de ministres, el President de
111ill0r que certes decisions es prenguessin sota la vigilància de la responsaque
ni tan sols s'ha tractat de la
dialecte I ldtoma /1.1 h a la mateixa di!eréncia que trobem entre els qüestió.
la República en persona.
bilitat coHecl.iva ....
Ara, a pretext d'una proposició,
conceptes de p•ovincla 1 nació. Tenir una Uengua pròpia vol dir,
Mentrestant la premsa continua la seva propaganda parlant de la
-Bé -ha contestat el cap del
una nova ofensiva: contra la maçO:.
en el camp de la cultura, tentr un idioma nactonal, no pas un dta- Govern-.
¡ ran riquesa natural de les altres planúries abissínies 1 ensems de les «proAbans d'acomiadar-se dels infor- nería. Per escandalosament absurd j
lecte provincial. El catald, que a parttr del segle XVI havia anat madors,
vocacions» dels abissinis. Corren certs rumors, que no creu ningú, que Abls~
ha dit el senyor Lerroux extempora ni que los el debat- van~
convertint-se en un dialecte cada dia més pobre i més corromput. que h a.VIR rebut lA. aeotència dicta- comentar-lo al seu moment - , nò
ainia hauria declarat Ja guerra a Itàlia el mes de gener.
pot escapa1·-se'ns la inte nció dels qui
ha tornat a ésser, grclctes als poetes, escriptors i filólegs, un idioma
També són motiu de preocupació coYectiva les relacions amb Alemael provocaren i dels qui l'aprofita,..
noble I alt.
nya. El govern es nega a donar passaports per Alemanya 1 no són renovats
ren. Com per casuali tat, per oposarPer als provincialistes t els regionalistes autèntics, el dialect e
els que caduquen. Es parla també de concent ra.clcns a la frontera austr1aca..
lo a la maçoneria, s'invocà un n01n:
1a estava bé. Per als catalans nactonals, calia un idioma. La pleniHan estat encarregats dos milers de- parells d 'esquis a una fàbrica de Milà.
la Companvia de Jesús, els ; esuïte&.
tud espiritual dei .sentiment catal4 ha portat la plenitud de la reNo hi ha, però~ tal casualitat. Ctil
Diuen que a Merano, sud del Tirol, els nazis han provocat desordres i hi
tenir-ho present. Es tracta- insfs.
surrecció idiorn4t!cu.
ha hagut morts. De totes maneres és molt düfcil obtenir ln!onnacions preti~hi- d'un nou aspecte de ro¡enTornar a tenir un idioma propi: aquesta és la conquesta major
cises I segures».
siva. ¿Per què qualifica «EZ Debate»
ct.e la r enaixença catalana. La nau de Catalunya, que havia fluctuat
Fins acf la carta.. No fa pas gaires dies que també un altre diari frana Gil Robles no re& men:us que d'«h'li havia nauf ra gat, ka emergit novament. I l'tdtoma és la bandera de
roi del deb~t sobre la maçoneria»?
cès, 1 no pas suspecte d'anttitalià, sinó dels que més varen airejar el
Heus ací uns paràgrafs ben e:tf lames arborada dalt de tot del pal mestre.
viatge de Laval a Roma, parlava de la. possibilitat que a l'Abissinia, entre
pressius àeZ comentari Que l'órgat'
a.quest pafs 1 Itàlia, es reprodu.fs la segona edició de la Manxúria; o sia
vaticanista dedica a la sessió parla-.
que ht hagués una guerra. tan sagnant com qualsevol d'altra, però sense la
mentàrta de refer ència.
Cal posar davant ~ ulls dels catalans l'esquema de l'evolució
fonnalltat de la prèvia. declaració de guerra. Es la. nova modalitat que s'han
«El acuerdo r ea; de la Càm.adel llenguatge vernacle. Cal ter-los veure especialment la davallada
empescat els Estats per a no faltar a les clàusules que ells mateixos han
ra- diu «El Debate»- vino {,
inventat a la Societat de Nacions. Una guerra abd, guerra més inhumana Royo Vh'lenova arriba 1 Baroelona vertical que aquest llenguatge sofrt en anar a la posta el vell Estat
ser Que el adjudicarle a una per .
aona f!l titulo de masón es un"
que cap perquè hl manca fins aquell control núnim que internacionalment al del seu cap polftic senyor Mar- catalct.
ojensa 11 una tmputación de deUna de l es coses més impressionants en la històr ia cultur al de
es fa en tota llUita entre dos països. posa de manifest totes les fallides tínez de velasco. Hauriem d'emprar
lito. No es la primera vez que
de l'organització internacional que teòricament centra. 1 garanteix la S. de qualificatius durs i desagradables t Catalunya és el comprovar la catguda rdpida de l'idioma propi en
esto ocurre, 11 conviene señalarpotser
tot
plegat
no
val
la
pena.
Els
la
primera
meitat
del
segle
XVI.
En
el
segon
terç
del
segle
anterior,
N., i el veritable esperit que impulsa els grans Estats autoritaris del feilo aqui. HaJI masones; pera todo
barceloains qus t ingueren la parla catalana es mostra generalment en plena maturitat: és una
el mundo se atende cuando se
xisme imperialista, producte d'Una Guerra en la qual morien, pel dret 1 ràdiooients
la paciència d'escoltar el discuTIlo Uaman. Parece e:ri&tir una
per la lllbertat, milions d'homes.
je:rn.-li a~uesta concessió- del ma- parla rica, tonnosa i elegant, ddhuc en ets documents sortits de
conctencia ruborosa de la clanL& situació d'Ità.lla, des d'un punt de mira internacional ha millorat niàtic que ês Royo Víl lanova, i els ciutats i viles catalanes secunddries i en la ploma de molts partidestinfdad 11 de los mane;os àe
molt després de les converses i del Pacte de Roma, però el que no s'ha lectors de les r eferències de l'acte, culars. I gairebé en sec, a les darreries de la centúria, el llenguatge
la masonerla. A. ye.r, cuando el
señor Cano López acusaba de
pogut preveure és què pa.ssa.rà a l'interior d'aquest pals en el cas que 8aben pertectatnent a qui atenir-se. decau, com decau tot a Catalun¡¡a. Al cap àe pocs decennis, aquell
L'ünic que em costa de comprendre
masones a vartos mUltares Be
es portés a cap aquesta guerra sorda que ens anuncien persones assaben- és el jet que un home amb la res- llenguatge que estava a tanta alçada almenvs com el castellà, i que
escuchaban alaridos de indignatades. Es molt possible que el poble itallà trobéa en ella la força de volun- ponsabilitat política evident del se- avançà a aquest en el camt obert pel Renatzement clàssic, té ja
dón 11 el sefl.or Vaquera pedía
nyor
Martínez
de
Ve
lascoés
el
cap
l'ànima
morta,
i
la
seva
forma
es
desfà lletjament com un cos en
tat necessària que el cohesionés per acabar amb el règim de Mussolini. Es
al señor Cano que 8e despojase
d e la inmunidad parlamentaria
molt, com diu la carta precedent, que els italians hagin començat a per- d'un partit polític, en nom del quctl descomposició.
GONZALE l PERA
actua; intervé en els primers plans
para sostener &us ajirmaciones
Atxl, a mttians del segle X VI, un document de l'emperador
dre la por a fer la crítica del Duce que es creu omnipotent.
oficials; di3posa d'un sen:uor Ctd,
da contra el senyor Teodomir Meante los Trtbunales. Tan gravea
ministre; és cridat a consulta so- Carles 1, diu que les obres d'Auziàs March estan c:enter radas en néndez, que es portarà al pròxim
l e par ecfan. Ta n universal es el
vint; ha estat ministre sense car- lengua lemosina~; i quan, poc després, són t r aduïdes ai castellA, un Consell de ministres, 1 després s'enconcepto de la ca!idad de las actera; figura com. a home de relació altre document diu que han estat tretes de la «càrcel d e la Iengu a Viarà al Tribunal Suprem.
t ividades masónicas.
DlUMlNGE POLITIC
i ntima i constant amb les més altes lemosina . ~
El senyor Lerroux h a acabat dient
Politicamente ·~ ~e debate tuj etarquies del règim.- pugui atxecarque no es trobava encara bé del tot.
vo un héroe, que jué el seffor
Pr
esó
i
sepulcre;
això
havia
esdevingut,
en
mig
segle,
el
gr
an
Ha eSttlt a. la P residència l'ex-sotsse a rejrendar amb el seu assentiGil Robles. Pondera®, clar fsf..
ment les paraules acabades de pro-- Idioma de Llull, de M untaner, de Bernat Metge I d'Auziàs Marc/I.. secretari del Ministeri de la Govermo de dtcctón J1 de pensamien..
nació,
senyor
Benzo.
nunciar per Rovo Villanova.
to, su actitud era la mtsma senPerò, en fi, és ai:d i no ens queda
~atez.: coincidencia absoluta con
CONSELL
O
E
GUERRA
altre r emet que forma r un J>Obre i
el espfritu de la propuesta del
Aquestes t~t r iques frases oficiats, uleshor es eren exactes. El
CONTRA UN ALCALDE AS·
trist concepte de la capacitat, de ta
&eñor Cana López; dlscrepancia
TU RIA
català ja començava a ésser un dialecte. I un dialecte empresona i
inteUigència
i
de
la
cultura
politica
tatante, r epugnancia tnvenc:ible,
Ens hem referit reiteradament a del
senvor
Marttnez
de
Ovledo,
Velasco,
18.
una
S'ha
celebrat
l'llienterra
les obres de l'esperit. Mentre el catald va ésser de fet una
par a la ma8oneria; fnutilfdad
Madrid, 18. - Durant el diumen- les propagandes cabstenc!onistes» de les tres el..!» iradament criticades
tim
dels
Consells
de
guerra
d
'ofipolftíca de votar , pue1to que la
g~ es celebraren diversos actes a realitzade3 amb pertinaç 1 lamenta- per l'òrgan periodístic de la «Ceda». parla dialectal, les obres escrites en la llengua nostra -fins les de cials generals anunciat per a aquests
actitud de la Càmara estaba
ble insistència. des de l'òrgan perio- Ho lamentem sincerament.
la millor ~poca- van estar darrera una retxa carcelària o sota una dies, contra l'ex-alcalde de Vegadiferents poblacions d'Espanya.
clara 11 lM proposicione.t no de
Gil Robles parlà a Jaén 1 a Lina- dístic de la C. N. T. i en les consigllosa sepulcral. Cap altr a literatura no hi guanyd res, t la literatura deo, Antoni Osorio, diversos regiAl
marge
del
tet
concret,
totes
ley carecen de juerz.a par a obltres, acompanyat d'altres diputats del nes internes de l'organització confe- aquestes visites - efectuades al re- nostra /l.o perdt tot per un llarg temps. Allò que un poble perd en dors 1 el president de la. Socletat
ga.r 11 no .ton màs que manttes&eu partit; Primo de Rf\rera. ho !éu deral sindicalista.
obrera «La. Inquebrantable», Ramir
cer
d'un
règim
anormal
i
en
aquesels
dominis
de
l'esperit,
cap
altre
poble
no
ho
guanya.
tación de acutudes que )'a haConeguda. és la nostra posició en ta hora silenciosa i dramàtica de
Pereira, acusats tots d'obligar a
tragossa; Calvo Sotelo a Múrcia
bian quedada m.a.nitiestas.
Ara la parla cata lana torna a ésser tdtoma. El d i alecte ~s mor t, tarcar el comerç 1 impedir la cele. rea; Fuentes Pila, Gamazo 1 aquest sentit 1 no hem d'lnsistir-hl Catalunya - tenen un aire molest
Oo1coechea a Valladolid, Honori avui. Però volem r ecolllr, sense co- de provocació inconscient t ens pro- com la provi ncia. I aquest idtoma que tenim davant nostre no és bració d'ac.tes religiosos 1 no adop...,.¡~· hà¡j"n{ds ·~emeciiO ·qué" vO.
~aur~ a San Sebastiàn, i, finalment, mentaris innecessaris, el pa.ràgraf duetxen una molèstia gairebé física. u na tUu.sória aparició fantasmal.- Es una resurrecció de l'ànima t tar las mesures necessàries per tal
tar seriamente. La C. E. D. A.
d'impedir la revolució.
aez u 1 Serrana J over, a La Co- que segueix d 'un article que acaba Preferiríem. adversaris insolents i oo.. del cos. L a parla que havia esdevingut presó I sepulcr e,
és altr a
no reh.uve, sino Que pide esta
El fiscal r etirà l'acusació per falrunya, sense comptar Royo VUlano- de publicar en un periòdic de Bar- rattosos, amb una ga.rantia politica
votación para que quede bien
ta de proves contra l'excalde i de;: i Martínez de Velasco, que h o celona un destacat militant sindica· i cultural, amb una personalitat de- vegada u n instrumen t vital d e cultur a i de creació.
clara su actitud antimas6nica.
manà per a la resta quatre mesos
llsta. Diu a1xl:
ren a Barcelona.
A. ROVIR A I VIRGILI
f inida. t evident, que vinguessin a
La propuesta se aprueba pm:
i un dla de presó i la dissolució de
Hom comenta que, malgrat del
c¿Sabiamos los milltantes de la
la Societat esmentada.
gran mavoria. Es la C. E. D . A.
~ornbre d'actes celebrats, no n'hi orgamzación confederal- es refereix
El Tribunal es retirà a deliberar.
l a que. una vez aclar ada la aCa un sol de republicà d'esquerres a la campanya abstencionista del
Tots
els
processats gaudeixen de
titud polftica, decide con su ma..
1 Sl tot de les dretes reaccionàr ies. 1933- a dónde nos conducirla. esta
DES PRES DE LA JORNADA DEL DIUMENGE
llibertat provisional i s'espera que
sa de diputa.do8 la repudiación
actitud? Indiscutiblemente que si.
siguin tots a bsolts, ja que contra els
durlstma de la masonerla qÚe
Sabiamos que el triun!o de las dequals es demana la pena ja l'han
ayer acordó la Càmara.»
rechas y de los partides pseudo-d.ecomplit suficientment per haver esEstà
clar tot això?
ELS ALTS CARRECS
r echistas er a un hecho. No se nos
tat ja a la presó.
Van perfilant-se no solament les
pasaba por alto - conociéndolas de
MILITARS
EL DIRECTOR I UN RE· actitud.! stn6 les intencions. L a CD111.épocas anteriores - que estar1amos
DACTOR DE «EL SOCIA· panyta de J eiÚ3 s'ha tret ja l'anti·
m às perseguides y peor tratados que
jaç ...
LISTA», ALLIBERATS
j con sus antecesores. Sln emt:1.rgo,
Mndrid 18. - Han estat posats
I cada militante aceptamos la tares,
en llibertat el dlrectcr de «El Sonos la impusimos, mejor dicho. de
cialista», senyor J ulià. Zugazagoltia
propagar en fàbricas y talleres la
i
el redactor del d!t PPriòdic. senvor El senyor Anguera de Sojo,
neces!dad de no acudir a. las urnas.
Cruz S:- ';"'
a Barcelona
Y lo consegulmos.•
Per la nostra banda, renunciem a
. u~LS EM PR ESONATS
En.!
t:XPI'•
; nir, ut mati, arnbà
afegir-hi n1 un mot.
FELS
FETS D'OCTUBRE el mmlstre del Treball senyor AnSE SUICIDA
guera de Sojo. Ha. estat rebut per
Ovledo, 18. - Començà a. c1rcular elements de la Deletr&"' del Treball
la noticia que s'havia. llançat al riu 1 pel senyor Porteta.
Nalon un individu que fou endut
pel corrent, sense que s'h agués t roI
bat el cadàver malgrat els treballs lions de p er;se t e ~ . Per tal de recolUrr ealitzats Als centres oficials no sa- lo, sorti Constantina de la presó de
bien re3 d'aquesta noticia.
Mier es, custodiat per una. par ell a. de
Segons informes particulars el fet guàrdies c1v1ls, cap a Balduno. En
es desenrotllà de la següent mane- passar pel pont que separa el con1
ra: A la presó de Mieres hi havia cejo de Grada del de Las Regueres,
detingut COnstantino Fernàndez vet Constantina es llançà al rtu Nalon
de Balduno <~as Regueras}, roin a i mori o!egnt.
supo&at. compucat en els successos
El suïC'ida era germà de Cornelio
r~volumonaris. Segons sembla, el de.. Feruàndez, ex-alcalde de Las Reguetmgut feú present a la Guàrdia ci- r as, amic de Pefia , que féu greus
vil que sabia en quin lloc del citat acusacions contra aquest en el Conpoble de Balduno s'hi t robava am.n.- sell de guerra celebrat contra el caL'ex-conseller de Treball, senyor
g~da una important quantitat de pitost revolucionari.
Martí Barrera, segueix a la Clinica
Per Indicacions de ComeUo, que
diner procedent del robatori al Bauc
del doctor T ries Pujol. La intervend'Espanya. Per les manifestacions està detingut com e. un dels caps
ció quirúrgica !ou admirable 1 ara
de
colla d( · moviment, es recollir en
d'aquest indiVidu e3 trobaren prop
li 8e11e 1
únicament que la ferida es
nou
r,.. Sanch ez Ocaña 1 BeUran, espera
de 200.000 pessetes; però, segon.s les a la m untanya de la Parra, quan
cicatritzi completam ent per a tras&enera¡ de la c.• Divisió Or- lladar-se a la Presó Model de Madrid
declaracions del detingut, el diner estigué a Astürtes el comandant t. ·1 - Les calamitats mal no vénen sole:: ..
(Per NeRo)
Rmagat a.scendeix a prop de dos ml· val. un m1Uó 1 mig de pe~set~"
Sànlta, Catalunya
amb els seus compan ys de Govern.

t,

»

La resurrecció de 1idioma
1

• • •

ABSTEN CIO?

l'activitat de
les dretes

Un testimoni de
major excepc1o

.

f

I

Aquest número ha
estat visat per la
censura

¡-

L'estat del senyor
Martí Barrera

• • •
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• COM~~RÇ I FINANCES·

'

cant, 40'50, 40'55, 40'46, 40'55; Colonial, 45'00, 45'25, 45'15; ¡>lat.~, 16"76,
l'l'OCI; l:>ocks, 17'00; Font. 21~. 218'60;
Explosius, 105'00; Montserrat, 61'00 ;
~·
•Le. Borsa a. la sessió d 'ahir segui Chade, 377, 377'50, 877.
a,matetx& tònica del divendres paat. El negoet fou migradfsslm i la
hdència fou de fluixedat general
Alacant, 40.60, 40'5i; Chade, 371
là rotllòs de comptat i als de t1 de
~s. 1 seguf1 en general, la depressió, paritat; Chade D, 72'40, paritat; C~
E, 72'40, paritat; FUipines, 334,
'PO que passa tant ala Deutes de l'Ea- de
~t com en les Obligacions Muntci- operacions; Ford, 215, 216; Sev1llat.ls 1 ea destacaren més en l'esmen- na d'Electrlcltat, 77'00, parltat; Mar¡
ada tendència al rotllo de ferrovlà- roc 5 per 100, 88'00, paritat.
lea l amb escassedat d'operacions

A BORSA

ea.

Borsi del mati

Nord, 63'00, 52'95, 63'40, Alacant

~

'30, 40'20, 40'45; Ford, 216, 21si

olonlal, 45'00, 44'75, 45'00; Expious, 104'85, 105'00; Aigües, 174'50,
••ss, 174'60; Felgueres, 35'00; Flplnes, 334; Chade, 876, 376'50, 376.

Borsa de la tarda
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.Ucwà. dimecres: lo'uncló d'honttmntge a la Colòllla Aragonesa
mnb la <.'OOperacló de la ramO&I.
Rondalla del «Centro Aragoués•.

pol
Metro
Lluria, 115 - Telèfon

v~d<'LI.e

81222

Avui, tarda, a les 4 1 Dit a lo&
10 El sorollÓII èJ:It de la -ni-

La Dama de las Camelias
pe•· l'admirable actllu lvonne
l•ntemps - Dilecció òe F. RI·
vers • AquCbta .Pelilcula comen·
çnrà la seva proJl'ccló a la t nrda
o. les 4'20 1 6'30 I olt, a 1~ 10'20:

-------· LI------------dta 15 de marc

~----------------

G.\t.A Bl!:NEFlCA COMJ::KCIAL
D:r; ·10~TI("'"' DE l:lARCJ::L(,:oiA

Varietats

REVUE-RADI O
RECLAM

Frontó Principal Palace
'

.\VUI d1warts, tnrda.: GURUCE.'\OA - TEOOORO contra GANit:
BklRL l i - 1BARLUCEA.
lTUAltTE - GUTIERREZ contra
JU':\RlSTI 1 - UGARl'ECHEA.

I
.-----------------------·----~
·------·-Palau Música Catalana
Demà. dimecres, 20 de Scbrer
del 1935 a les 10 de la. nlt :

CONCERT
t.écanterle dca Petits
Chant~:ur, ~ la-Orotx do Bolu, de
Pllris, sota la direcció del mostre
Ml LLET
Localitats: Untó Musical Ca1111
Werner (Passeig de Gràcia, 541
de 4 a 7 tarda. (Telê!on 13912) l'I
d.ia. del concert. Locnlltals 1 en
trades a !:1 taqullla..
per

1.

~l.

·----------------~

------.
.---------COLISEU POM PEIA
Comoanyia VILA • DAVI
Avul, dimurts tarda a ICS b ·
f'EMINA . Butaques a '1 PC"...seta:
~lents primer pis, 0'60. General,
040: ELS SAVIS DE VILATRIS·
TA. Nit, a les 10'15. L'êx1t de
Lluís Elies : LILI. VOL VIURE.

·--- ...

*'

---

- - - -- - . . . . .

f

CINEMES
Amirica. - «Ta.r-¿im 1 ,u compañerall
1 eLa Cast> do RodschUdt.
Astbr1a. - cCanclon de Cunat 1 «Sol·
dados de la tormenbl».
Aving-uda. - cCanelón de cunat 1 «Kl
pa.so del Ocaio•.
Barcelona. - «Or():t 1 «Amores de media oocbea.
Bosc. - cUu c.itorlo Sr. Granit, 1 cSal\'S.d las mujere~•.
Bohomia, - cEl oegro que tenia el
alma blanca' 1 eLa buenaventura.».
Broadway. - «El llombre del Hispano~
1 «El rey do los Botetes•.
Capitol - cr..a Dolorosa».
CGiiSflum. - «Al Uegar la pr1n1avera».
Catalu~n. - cEl tanao en Sro:tdway ».
Comedta. - cPalacto flot.ant.e» ! «ComDftS]ón:t
Comtal. - «H.ollywood conQulatado»
1 «Amor 1 cuartUlas».
«20.000 aft~ en S1n¡ Sln¡r1
O•ana.
1 cSru;ana tleoe un B<cretoli,
Diorama. - t:Con.tio en th i cTorbe;Uno en fiO<.'Ieda<il.
Esolai. - IL:-~ Princesa <1e la Uzarda»
I «El pequtoflo rey1.
Esplai. - cLo.s Miserables» 1 cu buélòped aesconoctdot.
cBusco mllionar1ot.
Fa,~aslo. Fèmma. - cSetlora casa<la oeceslta
mando».
Foo Nou . - cResurrccclón• 1 cSoy un
rugltivo».
Fr~goh. - cl.o soy ::>us.mat, cJustt'1"» 1 «Por Que trabajar?J.
- 12 pellacules còmlqurs.
I G"'l!a
lntrm - cSOia coo &u amor» cTu
•
~res mio1.
I lr1s. - «Lli Ba.tulla», •Ana, la del remolcadon.
Kursaal. - «El uegro que tenia El
W.ma blaoca.t 1 ccompa.tle1 oe de
Juergu.
La;etana - «'l'ardu! y su comnl\ñera•
·~ .muJen 1 cMoral y amon.
Mau:st1o. - cVolando hacla Rto Janelrot, «Aprendló de la Mnrlt.at.
M<trma. - «Oro en la montuñat lcCa-rlta. de auge!».
M¡,ryland. - *Que hal' Neilleh .
MLtropol. - «La dama de las camelias•
M•na, - cHoll;ywood conqulstlldo»
cAmoc y cuartillass.
M.stral. - cEl J>eQueflo reyt 1 eNo.
1 ches moscovltasa 1 cm de<1o acusadon.
• Lo!< ex llcos» 1 «Ahora
Monumental
I Que?».
cEl ncg1·o Que tenia el
¡ Mundial.
!'}!Jla blanca• 1 cEl paso del Ocu.soJ.
Hur1a. - «Canclóu de cunu 1 •V!udas
lla.banerasJ.
Parla. ~ cEl crlluen del Van1Ues1 ¡
«Alleta en el pa18 c1e la maravWaet
Pedró. - · cEl nearo c¡ue ~en1a el lllmA
blancu I «La bucnaventurat
Pathe Palace. - cLos Mtseràblesa
~6~.!)01) traocoa al meu.
Pranct.Pal. - «Un cten.o Sr. Granh 1
«Salvad 11\S mUJerest
Publi Cinema. - Reportataes d 'actUA-

nca prociuccló:

ln;tusur~:::.

Gran osoectaclc a prollt oels
hosoitals
tntormcs 1 detall~ ul Pas:;cl¡¡ 1 e
'•1'1\Cia núm. 47.

(in~ma

mestre
del
St:RRANO

r-----------------·
e 1Re
1~

I

ra~ifol l

Jlli.t musica 1

~----------------'
TEATRE OLYMPIA

I

A

al

uo~orosa

LA RONDA DE
LAS BRUJAS

-

1L1 b2 -

Bu ~aca, 2'20.

AVtJI, dimarts

NOVETATS
TEATRE
Gran Companyia d 'oooralea

I<W 1&1-

:111-

lJAVARIA FILMS • LA ISLA DE
ROIJINSON CltUSOE (llibui~DS) •

_____ ____, I la
a-------- ,____"I

a-

l.ÀJ-

¡¿¡¡ 511
&.!J -

Nou

LIRICA
· A. PALACIOS

lleLl·a dc Vlctcr Mora í mú,.;Jca
de:s m•.<tres Martínez Valls i Ro·
sol Ió.
MARC
Principals mtèrprets
REflONDO , Vicenç Simón, Ceci·
ha Gubart 1 Eu,.ènia Galindo.

é490 -

-~1

21988

Tarda (contiuua.): 3'30, 5 30 1
7'30. Nlt, a les 10; NOTICIARI

JERONIMO

60

128t!J.!2 -

r

~· 1tw

R~\#OUt.O

El progranu mú atraotlu de
Barcelona
REVISTES PATHE I FEMINA:
ALICIA EN EL PAlS DE LAS
MARAVILLAS
<Gary Cooper. G. W. Fleld)
La auper-rev!!lta:
El CRlMEN DEL VANITIES
Es uo film PARAMOUN'r

FRAY

8¡

·~.dbl.
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Tercer: Canconetca per la. senyoreta Maria Tareaa Kleln.
Quart: Recital de vtol1 per la senyoreta ELVABETli COEMAN
DE PEUEZ FARRAS.

ra Guasch. Vioono Aparloi, Anto·
ni Murillo, Antonr Garrldo, eto.
Demà, tarda no hi ha funci6. Nit:
LOS MARIDOS DE LIDIA

'izr

Garriga 1 canaleta con~ n..:.._'1 Portas, ,·eïns d'Arb :Antònf~
d 'ha ver entrat vtolen~clea, ac~
6 d 'octubn 1 en comp~ent, el ~
lnd1 vidus, en unea flnque!la d'lltr.4
marca de Santa Coloma, d de la~
on es tallaren diverses ~ ~
el corresponent permta Seb tea Ben.t
pietl\ri.!l. Pel fe~ de no Pòde~eUs Pro.
provar que eb processats 'Pt~ ~
sin part en aquesta tnena <1 °Blles.
ela, el Tribunal ha dictat eviOiè¡¡,
ambd~ a.cusats sentència a~ '
lutò,
rla, d acotd amb la petic16 d
fensa, que anava a <'.Arr<'c d la dt.
e senr~t
Romaguera.
El fiscal demanava
- A Gandesa ba e¡¡tat detingut
alJ
Joan Bala¡ué, per dedicar-se al ro- sats la pena de deu f;;~ 8P~
Pre.'ló,
- Demà dimecres,
batorl. Fou detingut mentre robava
Jelebl'llrt
a la Sala 'd'Actes de
en un garatge d'aqu('lla localitat.
- La Genrralltat ha derlara~ cea-¡ Cln.~i!lcacló i Revls16 Mltlrata dt
sant el secretari dc l'Ajuntan,ent de Consell de guerra per a raU:• t1
Montblanc per no pertànyer al cos o- causa se~lda contra els ,.eioi :a
tic!al de secrrt tM~ de les ('():rilrques Bonmat1. :t'"lorià. Marco l Trarac <!e
toni Punti 1 Bala, Emili Grabu.( Al\.
tarragonlne.~.
Ha estat enviada una. clrcu1a.r co- Gallard, Pere Martf 1 Soler 1 ~ I
municant-ho a tots els AjmlLaments ~orne~u\tarmilro,t pel 8\ll>OSat deJ~
:t
ar.
eElrefls
de les nostres comarques.
ca1 demanà per a
dels acusats la pena de dCB.<la ::U
de presó i el defensor l'abso~ ann
liCió.
- També per a demà
tre de la tarda, hl ha ·a:~es q~
CLAUSURA DE ~ATENEU POPU- Consell de guerra contra el J~t el
LAR LLEIDATA 1 AlTRES NOTI- al Parlament català, senyor P~t:.¡
Cere-ro, I germans Garcia Vl~re
CIES
t.
acusat_, d'auxili a la rebe!Uó
Lleida, 18 (per l.:!l~tonl. - Disr
b&
fiscal
el
que
diu
Hom
sabte passat la força pública de la
gennan~ ~~
guàl'dia civil i assalt clausW".i. l'Ate- l'acusació contra els senyor
~
neu Po¡mlar Lleidata. Abans de ciau- cia 1 demana per al presó
surar-se hom procedi a fer un mi- dotze anys 1 un dia de
- A Blanes, en sortlr del' tre~
nuciós escorcoll, sense que es trobés
cep co,<;a aliena a les finalitats pel de la fàbrica S. A. P, A~ 1 al lkt
conegut per cRecó Blau» fou alrt,.
que es va crear l'Ateneu.
SorrÓche ldaxJ.
- A la. Comissaria de Vigtlàncla cat l'obrer Francesc
de Lleida sl1a present:it aque·t m atí nez, de 16 anys, solter, 1 l'Obllga:111
Josep Arquer, proplet.2ri d'un esta- a murar 46 pessetes que havia ~
bliment del r:ar·. · CaP II~rs, el qual brnt de la setmanada
Francesc Sorroche ha denunciat
denuncià q1.1e havia trobat a mancar
a la seva. botiga diversos gèneres 1 que l'atracador anava amb la cara
tapada per una gMa de la mate!u
sis pessetes en metàYic.
- A la Casa de Socors han estat qtle es fabrica a l'e~mentada s A.
assistits Jos •p Maria Mora per feri- F. A. Per aquest ret bom suJÍosa
des al genoll esquerra 1 Franclsca que el deswuegut atruca.dc.r fou un
Vander::Jl, de 47 anys per cr.::mades ob.cr de l'esmentada manufactura.
No ha estat de~cobert, malgrat
de segon grau.
els esbrinaments de la guàrcl ctlit
Al quilòmetre 26 de la via dPl
Nou. - Tarda: eLa Re-:o1to&lU , «Moll- ferrocnrril d'Olot a Glrona terme
nos de Vlento», eLa verben!l de la mt:nlci~?al d'Amer, el convoi asce¡¡..
dt'n~ mune: o 23 atropellà, l el ma.l
Paloma•. N1t: F'ray Je1·óntmo•.
NowetatJ. - Nit: eLl! ronda. de la~ a I acte, Miquel Bartrina Torm~
bruJau.
76 anys, casat i vef d'Amer. Et
Viotbria. - Taraa : «Lo> Clavetes», cEl de
sulcidi.
maea~ro C: mp::none» . eLa Do!OrOI>&u. tracta d'un
Sembla q te la causa que impuli
Nlt: «Doll 1'-'ranc!sQulta• 1 cMollno:!
de V1ento"
al Bartrlna a tan tràgica detem¡.
Princioal P&lac.. - el as de los oJos n:lcló, rou una paràltsl creixent de
en blanco o.
havia ext&Romea. - 'l\1rda: cOro y marfl 1. Nit· la vista. M:~nta vegades de
lleve.r-se
riorit?.at eh p~,~' '~e;
t20.0110 dur~•
la vida.
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TARRAGONA

INFORMACIO LOCAL
La solució que hom prt'tên donar
a l'atur forçós ~s la subscripció a. un
butlletf que està en~~alat amb la
signatura de l'acalde gestor 1 de dl!eu·n~s dels prlnelpals estamrnts tarragonms.
-El diumenge passat va 1naugurar una exposició de dibu!XOI fl jove
dibub:ant vallenc E:;panyOl. ,Ran estat n1olt admirats per la séva pertecctó 1 inquietud renovadora.
- L'autoritat m1lltar ha. multat
&mb 500 pe:-;sett's el director de «Diar1 de Tarmgoñ1i» Pêrquè en algunes
oca3.ions, scgàli'a I1ofici de nOtificació
de la penyora, aquest diari b& tra(>tat amb men:vspreu l'alcalde gestor
senyor Atann$1 Ramos.

TEATRE POLIORAMA

ha millor revista. La IDÑ bt'n presentada Iosu¡¡erable loterprctactó

d'Aifona Roure 1 el mestre Cotó
Es despatxa a tota e~ Centrea
do Loca.Utaw,

._.

AnL

' !Jlt.erlot,.l.j 'lo A

Dt'IDÀ, dJmecrca, tarda., a Ics 6.
Entrada i butaca, 1 pta.: EL CIN·
TURO DE CASTEDAT _.. H1t, a
lea 10. L'ESPE<.'TACLE QUE VEURA TOT BARCELONA:
RODA EL MON... I TORNA AL
BORN
Divendres I Divan drac !I D1ven·
drhlll Divendres!lll ESTRENA
SENISAClONAL;

171'60
41170

......

LAS DE
LOS OJOS
EN BLANCO
...,,

AL USBORN
I TORNA
SABRA
L'OBRA

'

,
~

¡.

4'30: LOS CLAVI·
LU; EL MAESTRO CAMPANO·
Deml.
Nli: LA DOLOROSA GRAN MATINEE. Nit, organ1tzat
per PENY A ALIAGA, a beneftcl de
l'ROIIpltal Clfnlc; DOAA FRAN·
CISQUITA: MOLINO& OR VIEN·
TO. A<.'te de Concert. - Divenoroa. ESTRJo:NA: LOS LEONCS.

AYU1 I a&mpre. el ll'li'011Ó'I ht\ : ['

RODA EL MON ...

238'25

1'70
1'59

Director aerent:
LLUll CAMPUA

QUE
Jó:S
OREU NO HAVER-LA VISTA -

35'95
48'45
'7'38
62'70
2'1145

48'35

Pt1ftic1

Dòlart
Ll.rtu

MARGARIDA CARBAJAL

Avw, dlmarts, tarda, a les &.
Entrada I butaca. 1 pta.:
AQUESTA ES LA QUE FA TRES
Nit, a lea 10. L'Jl:XIT FORMI·
DABLE:

!

--··
'l'arela

Comoanl!lll de rovlstu de

TEATRE SANTPERE
GRÀNCOMPANYIA

• LES COMARqUE S.

•

VICTORIA
TEATRE
GRAN COMPANYIA LIRIOA

PALACE
-------. PRINCIPAL
-------------ESPANYOl

H

tr~ades a fL de
eS.~1Yòlñéà-.-aconseg'Cilren un xic de
~~n1niént 'les Ford, Ohades 1 Fill-

PUBLICS

~------------------~

Teatres

Borsa oficial

ea ind~trlals.
lm les nt'êíona

ESPECTACLES

•

i&

~

l

I ~RONTO NOVETATS
Avul, dun¡,¡ts, turda, a les 4·
A.,Uil.MENDI - URZA Y coottà
9UQUl'l'O . BILBAO • LEJONA.
N1t, u les 10 15; URRAGA - PEHEA oontra SOLOZABAL - CIU.
QUITO GALLAUTA. - Detalls :lC!'
cartells.

Espectacles per
a avui
TEATRES
Espan¡ol. -1.uda. «AQueota és la Que
ra tres». Nlt: •Roda el món ... l tol'na al Born» .
Barcelona. - TaHla 1 rut: «Sevlyly¡u,
Poliorama - Tarda i nit: cNecessttem senyoreta. ,
Coliseu Pompeia. - Tarda: cEa sa.vla de VUatrtsta». Nit: LU1 vol
•
viure•.
Cbmic. -Nit: ~Los warldos de Lldlu.

lltRt.

Rambles. - cEt nu1o de las colc.st l
«El tavorito de la emperatr1Zt.
Ronl. -. «Loe ex ncost 1 «Ahor11 c¡ue?J
Select Cmema. - cTerrorca micro!óni·
COS», «OPera telefònica- 1 cDe Oolgorio».
Smart. - cEl negro quo toma el alna
blanca• 1 cEl paso dol Ocaeo».
Spt•ndid. - «La seoda del c1 ímen1
' Por el mar vleue la Uustoo 1 1 &Oro
en la montaful».
Triomf. - t.Oro en la mout.afuu 1 1carlta de angeb
Tafia. - «El hlio del Carnaval» 1 eLa
mUJer del otro».
Tr.tuan. - dJ PCQUefio tC)'J I eLa anuJer. de m1 marido•.
Tavol!• - «Chu - Ch1n • Chow•.
Urqumaona. - cMademol&elle Docton
v~~:S.~ cCoék-taU de besoe• 1 IDeeXile, - «Man!Qwcs Neyorqulnos.l J
«Oracle. 1 eunpatiaJ.

BADALONA
DETENCIONS 1 ESCORCOI.LS 1
L'EXIT D'UNA EXCURSIO
Con1 a suposats autor.; de ratr•
cament comès a la senyora Rosa s¡.
mó, propietària d'una botiga de ~¡llt
viures del carrer de Guixeres. 64, la
po!lcia d~tíngué Pa~qual AJ.Jergue,
de 38 anys, natural d'O:;ca;
<Jftrcía MPllado. de 23, naturi\1 d'A.
hama de Múrcia; Emí:! Ramon OJl.
drla, de 19, natui'al d • Sara..,.vssa. 1
Simó Ruiz Expós!t.o. T ï;ts aqu~sts in·
d.ividus estaven ndocl mentaL; 1 no
.
tenen domicili fix.
- Durant dls;abte í diumeage, la
policia 1 guàrdies d'ru:salt entraren
en algun& cafès 1 escorcollaren tots
els ciutadans que s'ht trobaven. LA
ma teixa operació feren en alguns
cnrrer~ de la nostra ciutat. En ell
cafès on entraren no s'efectuà cap
detenció.
-- Ens diuen que arnb mot1u de
l'arribada del destacat anticataiA Rnyor Royo Villanova i companyia.
sorti un Opel de quatre places pa
tal d'anar a oir algunes ccoplas• al
senyor Royo. Com pot. veure's l'êldl
de l'experUcló que marxa de la no&l.ra ciutat va. ésser esclatant. Oe.l fer
notar, encara, que aquests quatre
~enyors assistents a l'arribada de
tots els que fan olor de caverna, a6n
un pilleta, un director de fè.brlca de
tei-.Jts i un fuster. Em sembla que
no tent>n rei> a Vl''lre nmb l'agrl~ll·
tur.l.

Joser.

REUS
NOTES DIVERSES
Ha fet la seva a.parlció a Ja n06tra ciutat una mostra del cParUdo
Agrario Españolll. S'ha in&taYat ell
un luxós principal del Raval Frtlllell·
cesc Macià. No sabem qui són
afillats, però s'espera que d'un 1110'
ment a l'altre ea donaran a CODilfxer.
Hom dlu qu'.! eutre ells i els radi·
ca!s formaren ln futura Gestora.
- A Falset, en el terme de RIU·
cor, s'ha produït un incendi en un
booc que ha dl'~t ntït 25 hectàret't
de pins.
La Guàrdia ciVll ha detingut lbt·
ccH t Pérez i Ramon Barceló, que :oren els causanls de l'incendi en er
foc Jl~r o. calentar-se el dinSI·
1
- Dies enrera donàvem cOlli
probable la noticia que el «D!sri ~
Reus» anava a un <&•n·i d'orlc.,tael
politlca.
Avui és ja. un ret cons1Jlll8~ que
el «Diari de Reun dintre ~ dl~
deixarà de servir els ioteres.«Je ~~
Lliga Catalana per a !Servir cls r!J
la Ceda. Naturalme11t, aqu!.'st «dla~c·
apareixerà de nou, embellit ! re<!J
et
tat en cast~llè..
En canvi e.stà pròxim a apa.-èlldf
un nou diari local !Ot& el nolll ue
cArat o «Catalunya eomarceJ», ~
serà l'òrgan dê! , drb.:cbles del
nyor Cambó.

Gran venda de

IMPORTANT

CAI_¡ÇATS

de qualitat 8
preus baratíssifllS

Exp~~siCJó 1 venda de tota mena d'articles

Sempre veritables ocasions

SUBHASTA
Cada dia gran
variació d'articles
de 4 a 7 tarda

la humanitat

S 18 DE FEBRER DEL 1811
ptfl'/1 RT '

la humanltal

~
~plfORIAL

LLIBERTAT

a.

A.

:;:.....---tU:clacciO 1 Ad.mlnlstraclO
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ralefon 2212!2
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EL TREBAL

El desastre del CO· La crida d'Aiomar La República per PROTECCIO A LA MATERNITAT OBRERA
Ar
L R · bli
M. Gales es refereix, des de
geutina ba dic- hom aap · que eu estabJt!m.ents benèepu ca
a
merç exterior
tot
de
damunt
les columnea de El D1lluv1o al bell
tat noves lleis amb relació a la. pro- tics de l'Estat, les nïongoo 1 els ca.article que LA HUMANITAT pu.
Diversos l IUstacats periòdica es
tan ressò de les estadístiques del
como/ç exterior de la República
/actl1tades per la D irecctó Genera!
tanes, les quals utadtstiques
de Dt_
recollta t comentava adequadament
el n~stre diari en la seva edició
de dzumenge.
Heus aci el que diu "El Sol de
Madrid . de la. desastrosa polttica
econònuca del Govern í de les
CCJTts, que augmenta progressivament. el dèficit de la balança co-

blicd, dies enrera, de Gabriel Alomar: L'lrrendemptisme espiritual
de Catalunya. Dtu el comentaris-

obrera, moditecc1ó a la maternitat
Una. polftica ctvil, exten~a 1 pa- ficant
la llei del 1924 que ja preveu
triòtica, que estabflítzt el règim t per a les dones ocupades en estaatrontí els aeu.s ~robleme• polittcs bllmenta industrials 1 comercials
econòmics i 1ociaú. La Llbertad públics 1 privats, unes vacances
en/OC4 la qUesti6, aobre un tema cultativea obligatòries de sl.s setma..tractat en una conferència recent nes abans i després de donar llum.
per Alvaro de Albornoz, en un artabl t
Les modif'ca i
er es, pre1 eons es
ticle editorial tnteressantiss!m
el pagament
més,
a.
més
a
veuen,
D'ell 16n els següents paràgrafs:' del segur de maternitat,
unes va.-

pellans, obliguen els hospitalitzats
a. f er prà etiques religioses. L'hospital

f

per cap
molestats
de la PU·
motiud'autontat.
ambmena
Ara mateix,
blicacló del lllbre que comemt·m,
l'autor del qual és no menys ,¡ue
un magistrat, s'ha publicat un r un-'
net-nnunci, que, ent re eJt res toses•
_,h,
·
b
més
0 me
nys su verslves, recar....
que amb motiu de la promulgac!d
de la Constitució espanyola, els prelats espanyols publicaren una «déclaració col:lectiva», de la qual reprodueix un fragment en el pamOetpropaganda dellllbre, subratlllat amb

de Sa.nt Pau, és un dels que més
es distingeix en exercir la coacció
als malalts.
ta:
Quant a les mares obreres solteAlode
voz
la
momentos
estoe
cEll
11- ))
res, encara s'exerceix una ft'tra remar, llberada de engolamlentoe y ca..
~
1
UI- »
g1amentació més inhumana; la proaacas, ha venldo a recordarnos el qulhibicló terminant al pare, de visijotlsmo de los hombres del periodo
tar la partera 1 el nou nat, sota negretes i que diu:
cousUtuclonal de la Republlca. Noe
eLa primera etapa de la RepübUca canees obligatòries de so dies abans el pretext de no ettar uru.ts pel
cTodos los fieles pondr.in esoecieJ
convoca al deber de alzar como mito
empeño en intensificar su mentallconductor el H de abril y euiar con la auténticamente repubUcana peCó del part 1 de
dies despréS.
q\i!.lerou
no
quo
Kta antorcha la. Ellpatío. anhelante de por lo oontra.rlo,
dad Y conciencia cristiana, a fin de
aquestes vacances, la maagradecer, con au mala. fe caract&- re Durant
recobrarse a et mlsma.
La publicitat rec:ull i c:omenta
pensar Y sentir acordes con !a Igleobrera percebrà l'import integre
mercial:
enerde
falta
de
derechllll:
laa
r1Bt1ca,
mislón
una.
tlene
....-diceCataluda
el debat parlame?ttari de divensia jeràrquica Y obrar siempre seg(m
que la enalteCtl y conforta, en la rud.a gia revolucionaria. Estamos de acuer- del seu salari; ara que, el seu lmJa
error
¡rave
un
c(Jonsl<lerrunos
sus mandatos y orientacioues. Auares sobre la J~ancmaçonerta. Din- pol1tlca de contlngentes tal como se prueba presente: el deber de reivindi- do con Alva.ro de Albornoz cuando port no podrà excedir de 200 pesos.
mentaràn, por tanto, su devoción al
tre zes posstbthtats, el nostre dta- practica en Espatlli, Los hecbos vlenen car un irrcdentillmo eeplritual: la. Es- d1Jo en au últlmo dlscurao que ·ee de- També tindrà dret a l'assistència
ri se11J1alà clarament com h4vien a darn08 la razón. En otru esfetu patla. que tué suya, similar a llU aima. btó hacer una revoluclón y no se d'un metge o una llevadora, grattúPapa Y le mostraràn la obedlencia
pronta Y cordial q-,te le es dcbida.
anat les cosc~ i la stgni/ icació del de activ1dad gubernamcntal, el 6xlto colectlva.. Inclusa expone la fórmula hlzo. No · hubo la. eficacta. que recla.- tament.
la. Hlstorla. ni durante el Gocomo Vicario de Jc¡;ucristo, centro
o el fra.cuso depende de esttmaclonea económica. de tal mlalón; pnaar de maba
Per tal de constituir el fons de
vergon11ós deba t.
con
bienio,
el
en
ni
provlsiona.l
blerno
agrl.
de
Ja
a
agrlcola-pestorll
etapa.
la
o apreclaclones de escuela..
de la unldad de la fe y del saccrdola maternitat obrera, l'Estat taneus aci el que diu La. Publi: subjetlvas
11~r ¡randes los aclertos de úte. 1y
Muchas veces, el enJulclnmlento de- cultura tnduatrtalizada., en tal forma. aun
cio, autorldnd suprema y legitima,
eLa c.u.scussió 1 les du es votaclona !inltlvo
ae queJa. la .ifey monàrqutco-po- rà. les seves aportacions. També els
que rescate ante la Banca internacl~
preciso
es
actunclón
una
de
con potestad de jurlsdicclón ordi·
"UI consurntcn les dan-ercs hores de la
al dictamen de ta. poeterl- nal de compelll!acionea moralee las pulista I Otro ¡o.Uo le cantara a la patrona. Quant a les obreres o emiê»sJó de divendres del Parlament de relegaria
narla e inmediata sobre todas y cadad. Mas no ocurre asi con la pollt1- exorbltant.es deudas contra1da.e por las República 111 entonces " hubiera. ho- pleades de 15 a 45 anys, hauran
~ J:tepubllcn, quedaran com el cas ce. comercial. Esta se callfica por los leyendas trà:rtca.~ de una Espatla vio- cho la obra. republtcana. que reclama de pagar, cada trilrestre, una quota
da una. de las diòcesis y sobre to1lllés etoc¡ücnt de contusió d'aquestes
todav1a el pals Y remachado con mar- aqUivalent a un dia de jornal.
dos Y cada uno de los Obtspos y de
Lo6 aclert08 y enores 1$1 lenta..
orta No volem entrar en el tona de reaultados.
Cuando una observaclón tiUpertlclal tUlazoe tna.pelables.
eu clfrns y ¡unrlllmos.
los fleles. A tal tln exhortamos a toLes infraccions seran castigades
Se cometiéron errares, ¿qu6 duda
proposició que motivava aquell ga- concretau
estl, bay, a. la. vista. de 1011 datos pudiera. suponer molida y quebrantada
Por
dos, asoclaclones y partlculares, a
1unatiel parllllllCn\arl; prendre per te• que ofrece nuestra. Eata<llattco. del co- nuestra alma. colectlva, propone Alo- cabe?: pero tueron de blandura., de amb penyor~ que passaran a la.
que se promueva el sólldo conoc1¡na de deliberació s1 una tunc10nar1s mercio exterior, podemoe afirmar una mar el acometimletno de la. màxima trans1gencla., de transacclón. Pero 1aa ea.1xa de l'assegurança¡ en cas ue
mien_to Y la amplia difuaión de las
d l'Ealnt, a18u1n els que siguin -en vez màa que la politlca de contingen. empresa de lrredenti.smo elll)iritual que equivocaciones ma-¡ores 11111 padecle- relncldèncla, la penyora podrà ar~ucst cas la incompaubtutat rcquela tes es deesstrosa. PerJudica a. la eco- &e pueda. brindar a. un pueblo. Ea un ron quiene11 se ofuscaran haata. prac- rtbar a 6.000 pesw.
ensenanzas pontltlcias, en espectal
· els !ll111tars- poden o no podeu nomia nacional, considerada. en con- gran aclerto demoetre.tlvo de intima co- ticar aquella ne!a.eta Obetrucclón, quo
las Enc1clicas y Letras apostólicas
de
enespecialment
1
pais,
el
tot
En
c1m1enaua
en
régimen
al
eetremeció
~rtànyer a cap societat secreta -la junto; da~ a 108 imPortadores, au- munión con aQuella alma benchlda de
del Papa León Xlll, que constltutre la classe treballadora femenina,
laa
con
eolidaridad
de
romper
al
toe
Jn:IÇOllCrla, concretament--, és una. ca- menta
Cata.a
Demandar
herolcaa.
apetencias
el preclo de los art1culos imyen como la teologia social de 1a
m.t.ltuctones, inclu-¡endo entre éstas les modificacions a la llei del 1924,
fil d'una puer!Utat insondable. Sl Ja portadoe,
Joe tributo&, <les- luña. que ponga en plè au quljottamo al
Iglesla, Y las del actual Pont1.tlce
Gobterno, oontra quten se bland1a han estat ben acollldes.
¡naçonurla no M una IOCietnt &ecrcta, morallza aquebntnta
es lo mAs conforme con eu naturaleza.
que
lo
y,
comerciantes
los
XI, singularmente las que versan
Pio
• • •
tn. donar-li aquesta nota. la. proposl- ~ todav1a peor, no couslgue resulta- Pedlrle aue enarbole el luminar del 14 a.quella terrible arma. de dos fllOII.
c;ló cau per Ja base, perquè, &eiOUS el do alguno Se ceracterlza por lo ba.l- da abril, ¿no es desear que prOiip Las cousecuenc1as de la obstrucción,
sobre la educaclón cristiana. de la.
La mare obrera
Ens plau 1 ens dol, constatar la.
lsamente al poco de reducldo San- labor legislativa d'altres països, amb
~xt és la. qu:illtat de secreta. que la.
IU camblo y au empresa?
iuventud, el matr1mo1úo crist.iano y
estuerw.
o, se pur¡an ahora., 1 no neeesi- ço
ra thcompatll>l~ 1 1 111 realment foe ec-- dioLosdelobJetlvos
Ell vano por 108 àmbitoa espa.ñoles
que fa referència a la maternitat matrimoni legalment. Això és quel- la restauración del orden social, donque " persl¡:uen con
declr por qué.
08
a'ho tarla. el Go- el arma. de loe contlngentes
çeta, ¿com remable
nos han cambiad.o la fama. Como pueballan
se
de se contlenen las direcctones pre-o
clvlpals
cap
que
Inconcebible
Y otra otuscaclón paslonal, abyecta., obrera, comparant-la amb la passi- com
vern p\!r Obtenir un t~st!monl vàlld de
dell!ll1ta.dos, Consillten blo de tenicloe y judioe, en todo Jo ruln,
tu~ la campafia de Clll!laa VleJas. vitat amb què tracta aquest pro- lltzat no admet en la seva. legislació cisas Y pràctlcas que mejor convie¡11 tWació do l'acusat de pertAnyer-h1? per!ectamente
motes,
estos
tlenen
peyorttatlvo
de
que
Toexterior.
cambio
del
defensa
la
ni CO!itums. Solament la. intolerà.n- nen al renacimlento catóilco de Es-'
Altrament, la proposició no parlava. de en se supedita a esta tlnaltdad. No nos han pintada. Como ¡ente aórdida, abul tada, <1i11locando 11111 coana y ha- blema. la República espanyola.
ciendo de los caclàveres de unoe dessocietats contràries a. la vtdo. 1 als 1D- do
01es enrera -LA HUMANITAT ela catòlica-romana, posa en pràc- pafta.»
dlsmlnuy~ el volumcu materialista. 1 metallznda. Esta e& Jo. ca- gracladoe campesinos, vlctimas de la
que
importa
tere811011 de l'Esta~; ¿amb qulna auto- del comercio internacional, que desa- lumnia. La. propa&an 108 rlcos HnlduNo volem estendre'ns a comentar
primer de febrer- amb ocasió tica procediments d'un refinament
aluclnaclón de un agente de la auto- del
ritat, doncs, el Govern podria tnter- pare2Ca.D
lllbre de l'«Instituto 1nciVil1 que paleseu manca de cultu- aquestes llnles reproduïdes. Deixem
las Empre,;as importadora~~ <ios para poder ee¡ulr expoltando a. pla.- rldad,
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6 als 110ua tuncionarls 111 abana el
tràflcoe que se deaerrollan nesarle su soldada, 11u sudor y su tra- zas
Dèiem dies enrera en aquestes ficièncla del senyor Victor Oonzàque integraban también, como petit comentari a la protecció que
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No lnlllstlm en aquest a~~pecte per- pleada sl se consJcue nlvelar la. ba,. Jotismo aqul cua.rdado y acrecentado.
Dèiem això per quant la Repú- concepte antlhumà de prohibir per més seriosament, sl aquest senyor,
Error hubo en no hacer a. fondo la bllca
què ~~~ d'un& absurditat tan manttesta lanza.
Pero, en la acclón, Catalufl.a ha sld.O revoluclón,
espanyola, és República laica a les mares solteres{ hospitalitzades en escriure el seu llibre, o la propao la balo.nza de cocampa~
la
en
injustlcla
ijue ta riure. En canvi, l'atenció 1 la. mercio;desi pagoe
Dimoe
meelànlco,
pueblo
un
es:
el reajustc de ésta es con- como
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«La ztbertad de conciencia Jl el turalment, a la resta d'Espanya la c10nart dc l'Estat, que ha de vetllar
a prol)OSictó de neP: era. una simple.
los tuvo España? En la Iu- Historia.
La moneda instrumento de los ¿cuàndo
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le- ....Y ..dei 'èoti.ii.úiio"êiè"liijuS'itèiu',"eil: derecho de projesar 11 practicar Zt- visita de l'amic que, arribat l'iñian- per l'aplicació de les lleis, d'acord
pasa. a. ser el eJe de la vida ella socla.l, ¿qutén ba contado la.MaJ?tu'lament digues que veuria ami> gusç caml>ios
cualquier religfón quedau tament, ja és alguna cosa. més que amb la Constitució vígent a tot el
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por la blandura '11 &erc- garantfzados
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la. moneda a 11111 exlgenclaa el manchego h1dalgo. 11 le 11u¡¡erleron que pasa. màa probos, màa engrande- extgencias IU la moral pública.
que cap llei ni cap rellgló no poden
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na.. la empresa que Alomar propone. Dejar cldos-, surgtó la equivocaclón mayor:
Biblioteca per als obrers
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clarar o/tcialmente sus creencias re. aquest acte suprem de la vida, està Vila, «Lirio
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blo sin DiOS».
sln !in de Manzanares y valdepefiae,
La condicl6n religiosa no conatf.. litlca. o social.
11s antlstela a tots? La cosa, però, va. tlca. del comercio exterior, en su cua- los jardJnes de Da!mlel y Aranjuez, publlcana y eus fom~ntadores, y lo urEs reben les ap01taclons a la ReLa. República espanyola, té el deuquedar tan confusa. que ningú no IIQ.oo derna correspoudlente al pasado mes los clgarrale'l de Toledo, IM mJeees que gente ea que no dure nl un dia màs. tuírà circcnstancia modificativa de
bla. el votava la moció o la 1nterpr&- de diclembre y compendio de todo el ondulau como un mar inmelll!() baJo ¿Cómo? Por una. inteltgencta entre 101 la personalidad civil nf pol!tica, aal- re de protegir la mare obrera. L'Ar· dacció de J"A HUMANITAT 1Rondà
movlmlento del at!.o »
republlcanos para reelamar con auto- vo lo dispuesto en esta Conatitución rentin~ dóna avui una pauta. Frau- Universitat, 25).
tac16 del cap de Ja Ceda.
BNrta. con este testimonio para los ardientes soles de Junlo. Nilo toda
y encacla. el rest.ableclmicnto de para el nombramtento de Presiden- ça., Anglaterra, Rússia i qualsevol
L'epl.ao<lt és maasa 6irnlf1cat1u en
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la norUla.lldad constitucional.
tots els aspectes perqu"è hagi passat condenar la polittca de oontln¡¡entee. Espafia
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te de la República 11 para ser Pre- altre plils del món civilitzat, tenen
comerde
balanzl\
nuestra.
de
saldo
El
per alt a. nlnll'1l. Volem eatalvlar !elna
darà tlla en amarnos y compronder- ""lià}. "èiue'reèoiinü'eï'seiiticio ï:!lvii ci'è sfdente del Consejo de Minfstros».
sòlidament establerta. la protecció a La Unió de Sindicats i Page··
al censor 1 a n088ltrea mateixos, 1 per cio acredita la tnexperlcncla de unos nos.
gestores. La cuesttón de prtnctpios
Ja República.. Ab.ora. bien; el nuevo
la mare obrera. SIGUI CASADA SI- sos de Catalunya i la qüestió
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Doncs
a.IJ.ò aturem el comentari; ens • im- queda
No todo son cleios plomizoiJ, ceni- movimlento enca1Illnado a recobrar el
releQ'adn a I!CCUndo t6rml'
¡xalble1 però, no reeordar ~LQUella. a.c. ni, Ya aa1
no se dlscuten las ven~aJa.e c1entos, Uvldos y tenebr0808. Lo6 mAs senttdo clvll de la República ex1ge la pUcita deelaracló corust1tucloneJ, tot- OUI SOLTERA.
celeracto de ritme patrocinada pel eevitícola
limita- bellos celajes de enauefl.o cubren las reput.sa. anticipada de todo esplritu
n;or GU Robles. Dies enrera, d~iem o los lnconvenlentes de e:;aacomercio.
vegas anda1UZ8.fl. En 108 mAs finos se de det!Qulte, para que cese, como dice
que en efecte, algun~ cosa s'accelera clones estrangulndort!S dP.l
~uint la seva
ent.JI.u,
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frondoelLA
Guadarrame..
el
proyecta.
cEl lndivtduallsmo e1 soctall.smo.
eu la situació polltlca present; el algú Pasa a primer plano la in4¡1lcacla del dad h\lmeda y verde basta la ternu- Albornoz, el hecho de que el eJerclc1o
el anarqulsmo y la bamada ciencia tasca pro revaloramó del vi, ba tratll dubtava, la sessió parlamentària estuerw1 lo lnútll del afàn. la. lm- ra, hacen el encanto, el embruJa.mieu- del Poder 'I el paso a la opoetclón, 1
perfecclon del mf!C:mll!mo li
viceversa, ee oonvterta en una cadena •
aociológica positivista moderna, tle- mès als pre3idents del Consell de
•
de Clnndres n'6e una. prova.»
to. de 11111 rlas y 1011 vllllea do Oallcla. de
peraecuclones '11 •en¡¡a.l17..as, QUe hai Congres 1 ministre d'A·
portl\dores de antorcl\88, abroque- cen del OOblerno Ja an~la. de Ja càrnen dtversas opinioues acerca del Ministre¡;
La. Tierra recull també el ¡et Los
gricultura els telcgnunes següents:
individuo... y todas erróneas.»
.
mlslón, cel o el destierro, y de la càrcel 1 el
e.sencialsu
bu.mildad
con
lando
amb un llarg t pes¡hni$ta comen.. no tlenen por qué sobreeo¡¡erse por
«Ante graves cousccuencias proEn la pàgina H explica, sempre ll
La. literatura social que surt de
delrt1erro el pa.eo obltgado para &abertari, del quol 16n ela se(J'iirnt~ 7x¡,. la. sensaclón de soledad 1 abandono nar.
No. Eso debe acabar, para que el les sagristies, és força abundant en la. seva manera, com la declaració funda dc~orizacióu del vino, que
ràgrats:
de Jas casona.s donnidal!l en los puebl08 ré¡imen repubUcano sea un réglmen aquests temps d'eufòria radical-ce- dels drets de l'home i de la lllbertat afecta rmllones c-iudadanos y aupolvorten tos y olvidados. lUàa ancbrus
proclamats per la Revolució france- menta. pnro forzo.'l<l obreros campo,
cLo que h." ocurrldo es fàcil de que CastUla. son las Espafias. Abren de conV1vencla. un e&tado de derecho, dista.
adivtnar. Slgue el dè!lctt en la ex- sus ventanales a muchos rumbos, so- superior a la monarquia, como Ió son
Aflueixen a la uostra redacció 111- sa, són caw;a de tots els desastres rogàmosle interese ràpida discuslOn
aelentan
se
que
reglmenes
aquellos
portación Y aumentando la. lmportamares.
sobre la voluntad de Joe cludadanos bres plens de supèrbia, que tot ho poUtlcs, socials I econòmics de què y aprobación proyect.o ley Chapa,..
clón. Perdemos mas que ganamos. breLamuchos
voz del V1g1a que avlzora, desdo expresa.da. en la.s urnas. La monarquia, sabent que endevinen tots els mals, pateix el món.
prieta orientado revalorlzaclón. ¡Para què vamos a transcrlblr núme- las tslns,
el deatino de Catalut\a, ad- en los albores de au perlo<lo constitu- però que no guareixen ni una de les
En la. pàgina 46 atribueix a I.Jeó Sobietas, presldente Unión de Sinros 1 a declr quo todo ello represen. vterte Ja ocaslón
oJos
aus
A
propicia.
cional, podia. &er eso, porque estaba
tretzè una condemna explicita de dicatos y PRveses d~ Ct\talufta.»
ta un valor de mUlonee de pesetas
lle¡a. el polvo levantado por los tmpuesta. por la tuerza '11 mantenlda. malalties que pateix aquest gran cos le~
oro? Lo importante es que persillte t l no
sagrades escriptures - eLa BiEls senyors Cambó 1 Mangrané
revuelcos y mallclas de la ch1qulllerta.. por la vtolencla.. La Rep'O.bllca, no. Y que és la humanitat.
llaldo de!lcltarlo, y que no pnrece que Seílala
Ahir era un frare dominic· aV'ul blla», - car explica com: ~o~de las han contestat a telegrames en igual
el crun1no del quljotlsmo, sano, un ré¡imen, antes que lnstttuclón, tlenos quite el suefio este estado de co- alto y noble,
a la luz de laa antorchas no que ser pa.is; una patrla en el que ~s un magistrat el qui vol 'donar dlferenclas de lnterpretación nace- sentit com segueix:
sas.
de abril.
sean 1)081bles las condiciones media. consells savis 1 iniaHibles a. la sofer· ria necesarlamente la dlversidad de
«President Unió Sind.ica.ts 1 PageEn el Parlaoltnll.l, en este tncf&ble delLa14voz
respoude al inti- d., la V1da. ciudado.na. o de la convlven- ta classe treballadora del nostt·e los sentimientos, Y de alú las con- sos Catalunya. - Minoria Lliga Cade
Parlamento que nos ba reservndo ta mo ~entlr de Alomar
Catalutía, libre de exal- cla..
coquerellas
y
discuslones
troversias,
pals.
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ee
caen,
por
andru·
para
suerte
talana presta. 1 prestarà mà.Jdma a•GEOMETRIA POLITICA
La República ha de l!l'r tlllllblén
blado muy poco de polftica comer- taciones locas y bnldlas.
El senyor Victor Oonzàlez de mo las que estallaron en la Iglesla tenció intportant problema vitícol:
¡rimen de oplnlón, donde ésta. es sobcortsu
a
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la
en
EL DERECHISTA. - ¡Contra et ctal. Solo la intervenclón del dlputu1o
a
posa
que
1
Castañeda
i
Ecbevarri
Cambó.»
Saluda'!,
rana, y lo primera que la. opinión ne•
Badia acerca de 1011 contlngentes
lrllnguto muónlco y en favor del Sr.
ceslta es saber lo que ptensan los re- continuació del seu nom, cmagistrado gen.»
«Presidència Unió Sindicats 1 Papor clerto, declaraclones
hacleudo,
publlcanos sobre Joe problema~~ naclo- del Tribunal de Casación, ex juez est lrculo monàrqutcol»
gesos CatRlunya. - Me ocupo y ~~
¡¡:raves pot· la.s que no sabemOb ¡¡J se
Per la propaganda sindical católi- toy ocupando otros diputados este
nales planteadoe. No sólo 1011 Je!es, ai- pecial del terrorismo en Barcelona y
babrt. ablerto alilJll& lnvKtlgactóu,
<De cEl Liberaa.)
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movló algo e!tl.e conglomerndo de persu provincia, ex presidente del Tri- sula; per les publicacions obreres (?) problema vitícola, conflando éltito.
preoc\Jpan de Joe asuntoe publlcos.
Jutcios en que nos vemos eovueltos
Para. esto no es necesarto un pro- bunal Industrial de Barcelona., ex que va editant l'editorial de «El De· Mangrané.»
los espnfioles. Pasó aQ.uello de to~
grama doctrinal, un programa. de Go- delegada del Mlnisterio de Trabajo
La Comissió d'Agncultura del Parcontillgentes, y dcspuée de dos tarblerno, un idearia de dilatadas pers- Cataluña, ex presidente de la Co- bate», per les conferències de pre- lament ba dictaminat sobre el prodes, en que durante una hora como
al
per
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amb
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paració
paconcretas
soluciones
slno
pcctivas,
misión Mi-da del Trabajo en el Co- propagandista i per la invasió llterà- jecte de I.Jei Cbapaprieta mod1f1·
tope se lnsilltió sobre el tema. con 1a
ra. los cuatro o ctnco problemas a.pre- mercio
intervención rtnal del mlnit~tro de
Un parttt circum$tancial, pas. !ll1o.ntes
de Barcelona, ex presidente ria que els autors catòlics escampen, cant-lo favorablement, 1 havent con:
y urgeutislmos.
Induatrla y Comercio qulen puso de
satger. Ai3:t el quall/ica El OliuCada vez que eu la dei!lluslón hlspil.- del Cotr.ité Paritario de Gas y Elec- es posa de manifest l'actiVitat de la. sultat alguns caps de minories par:
relleve su buena lntenclón y sua exdel
editorial
article
seu
el
en
vio
de Barcelona», ha pensat,
tricidad
nlca ha. Intentada sur¡tr un toco vital
lamentàries la Unió sobre l'esmencelentes propóeltos para que todo
han protestada con au!Udos lóbregos segurament, que tots aquests títols Internacional Obrera Catòlica en el tat dictamen, diumenge es reunirà el
diumenge:
que.Jase arreglada, proP<)sltos e mtenterritori de la República espanyola.
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Las discrcpanciM de las derecbas a. los que Albornoz llama mastlnes dei
Però el que agreuja acpesta tasca Consell Directiu per a informar de•
tenemos porq\le du<lar. Y se ncal>ó Jo gubernamcntales ocasionaran una per. patrlotlsmo
y lo. rellgión. Que esto su- a declarar la nuHitat de totes les obrerista (slc) dels catòlics és el to fin1tivament tan 1nteressnnt con•
que so dalJa. El Comercio exterior no turbactón que estuvo a punto de re- ccda
idees politlques i socials i de totes subversiu que 11 donen, sense ésser 1m1ta.
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se na vuclto a trntar en la C!lmara, y solverse en una cr1sla mini.storial. Esta grave
lea concepcions filosòfiques, des de
no llay una mano caritativa que cle- pudo momentàneamente coutencrse,
Plató, passant per Kant, als enciclorre 1a sanglia económlca.
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No acr:\ por !alta de tratados, con- conJurada. Continua. en e11tado latcnte debe haber un sltlo para. cada cosa. pedistes Darwin, Spencer, Hume,
l'altra. Opina Stalin que aque3te8
veulos ~· acuerdos de todo género. y pue<le produclrse en cualquler ma- Sltlo para todos, si nos apurau. Nada. Guyau Hegel, Descartes, Comte,
dificultats han d'ésser vençudes per~
Convenlo dc Comercio y Na.vegación, mento.
Stiruer, Bazard, fins a
contu.~lones. OCupen- Saint-Slmon,
pellgrostslmas
de
l'assimllacló dels mètodes moderns
y acuerdo complement.arto, btspauoetc.
Bnkunln,
Engels,
Marx,
el
eu lre !OS agrariOli ~ los ccdls- se 106 jueces de bace1· justicla;
de la tècruca, que cal emprar apll{
!tancés; trotado de Comercio y Na- ta.s¿Hny
Totes les Idees sorgides del cerde
.cundamentales dllereuctas ideoló- profesor, de enseilllr; el mUltar
ve¡aclón :v ~cucrdo oomplementarlo gicas?
cant-los a l'organització del treb&ll,
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el
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oon los Pai~l"'l Baloe; Convenia de CO:
alhora que en la. preparació tècnlc~
las colncldencias, agrnrlos litlca. Cada uno en el luear que !e bre del Sr. Vlctor Gonzàlez de Echemerclo con Rumo.nta, con Importau- mayorea
del!! obrers.
oomo 108 IIOiuldores de Mar- corresponde en un Estado bieu oran- varri i Castai'leda, que titula: «Cat.etes rebajas arancelarbs; Convenio de tnmb1~n.
aDIA GNOBTICO
tínez de Velasco, &e deoomimm los ntzado y en orden. Las protesiones son clsmo Social, El Hombrc l Quién soy
Afirmà Stalin que en el periodo
Comercio 1 Nave¡nclón, y arreglo co- adlctos
se
no
tanto
en
respetablea
y
útllea
a Gil Robles.
El dJa 28 de desembre del 1934, de reeon5trucc1ó la tècnica és la b.,..'
Coyo», queden desfetes davant els ar-¡Senoresa actuatmente la gripe mercial con Polonla; Convenlo
Jurtsau
de
tennlnos
los
involucrau
deducir
pretendan
vez
tal
esto
De
complcmemarlo con la. Argen- algunos que reault a. favorectdo\ la. dJcclón.
guments del propi autor, l ela del Stalin, Molotov i Ordzonlkidze rebe.. se principal de l'èxit; per tant, al
:r_~n peco radical r~un poco agra• mercial
tina; acuerdoe con Alemenis, Checo- coheslóo
11 toclo eso es construir la nueva Cardenal Mercier, Balmes, els apòs- ren una comissió de dirigents de mateix temps que el desenvolupa.-'
un Mlnisterlo al cua!
lr!IW- prestau rudeconcurso
ealov~ula, Chlle. Dinamarca.
ambas tuel'ZIIS po- Espalla, cuya voluntad de ser tuvo eu tols de l'Església romana 1 alt.res la indlliitria siderurglca. i amb equest ment dc la màquina s'ha de crear
<De cEl Sol».)
de., Islandia, Turquia, Uruguay, Blll- llticas. Puea, no seftor.
Es todo lo con- eXJ>reslón en la alema del 14 de abril. teòlegs.
motiu Stalin declarà que l'aplicació el tècnic.
¡aria · negoclaclones oon Portugal y trJrlo.
cuyo eaph·ltu ur~~:e poner al scrvlcio de
I.Hem de declarar amb tota franCada, diguem-ne cap1toi del lllbre, del prtme1· pla quinquennal en la siproi?ósitos de concertar un dettnltlvo
pO<ier de atracción que pue<lll E:n los altos ldealea que fo¡·jaron la Repú\ tratndo de Comercio y Na\'egactón en- e6t!El cabo
proporcionar a In ma.."3 la bllca, boy en el trance dc recobrnr su està epigrafiat en forma de pregun- derurgia posà en evidència una mau- quesa que si la màquina falla és pei
tre F...,p,;(u\ "i IR. Repul>llca lu~ltnnA.» cas! similitud
per
posem
Kant,
propi
ta, que el
ce. considerable de tècnics. No obs- manca de perícia en el tècnic e&'
de tdcttles, se ve J.X)de- personalldad.»
roF'l'mente contrarrestada por la ruerz.'l.
.
cas, dubtaria a. contestar; doncs el tant, el Govem soviètic ha decidit sent així que el factor prtnctpàl en'
.
Nt El Deoate òrgan O}ICIÓS de Ut de repulslón que le 1mpr1me Ja dlf&senyor Victor GollZàlez de Ecbevarr1 coru¡truir ràpidament fàbriques 1 la producció és l'home capaç l'home·
situacró, no pot di.!/timular la•sera rcncta. de jcfaturas. El personallsmo
l Castafteda les contesta. totes a sa- màquines per a. la siderúrgia, sense tècnic; per tant, s'han de. fora
OBITUARI
se lmpone a. les idcologias y a\mque
alarma:
tlsfacció del lector que llegeixi el esperar la. formacló de nous equips amb cura els equips de treba.llndo
1, en éstas ca~~l baya homogeneldad, las
seu llibre, amb una claredat encisa- de tècnics. ¡¡Aquests els formarem, i especialitUlts, organitzar Uur tre
«Las tendeuclas son ae sobra de.... dlferencias y las pugnas 1ndlvl<luales
dora.
ta.cndas para que este problema se si- se acentuarà.ll de dJa en d!a llasta
bons, però ara volem guanyar temps ball, fixar els guanys d'una mane~'
Per tal qo.1e els lectors - els nos- -exclamà Stalin-; sabem perfecta- racional, estimular la producció
túe en el primer plano de la. actuau- crear un coniltcto de 1ntel'e6l!es
C1a.d cconómica y auu tlnaociem. Hoy que haràn imposlble lo. colncldencla.l
tres aquesta vegada - puguin veure ment les pèrdues que motivaren les encoratjar els treballudors per
¡
1
que poner mucho màa brio en la. ges- de cedlstas y agrarlos en un
que no exugerem, reproduïm algu- ava1ics en les màquines, causa defi- de perfeccionar els coneixemen
m smo 1
Uón de nuestras l'elaclones económl- Gobierno. ·
nes preguntes d'aquestes, que en- cient en la qualitat dels productes. tècnics, amb mires al benefiCi co~
1ncvltasobre\·enlr
dc
ha
choque
El
cansenos
no
Y,
exter1or.
el
con
co.s
i......_
capçalen els capítols:
rem08 de repetlrlo, dtsponerse todoe, blemente. Para. hacer este a.ugurlo no
1 aspirem, en un tenmni relativa- lect.in~>-acabà. dient Stalin.
«El hombre. ¿Qulén soy yo? ¿Vals ment curt,' a bons resultats, ja sigui
sin exceDción al¡¡-una., a loe sacrUiclos sc neceslta tener una grau vldencla
Exàmens de tècnics. - El Comlso
•~IMPOST SOBRE BEGUDES
a decirme qulén soy yo?» I a conti- en el que fa. referència a. la producy a la. disciplina Que pudlerau ser ne- politica.
sanat de Ja Indústria pesada h a i
L{)S agrariOti aceptaron, antes que
nuació explica, en termes categòrics, ció com a la nova. promoció de tèc- dent\t
a laQbeuè has fet? ¡Que t'has donat cesnrlos.
suara que 225 obrers qu
Las partldas que, concrctamente, los cedilltas, la República. Su Je!e, el
què és l'home. Tan categòrics com nics.»
auda'l
exerceixen profe3Slous especiall
de 11111 St. Martínez de Velasco, procede de las
aumento
al
luaar
dado
ho.n
la
en
yo
toco
pito
«¿Qué
:
aq-uest
~ ot Ho talg per a oontrtbulr al lml)artaclonea !ueron, de manera ruas liberales monàrqulcas, mientras
La. tasca principal a realltur el des, han d'ampliar els seus estu
orquesta. de la humanidad ?a
e dels hospitals.»
principal, la maqulnnrla, el material que el Sr. GU Roblea. Arbitro de la
1935 ha d'ésser la liquidació de la amb mires a. un examen immedia
1
Dosde
pensament
el
Contradiu
eléctrlco 1 los automóvllee de todo.s Ceda, K ruribwldamcnte dereclllsta.
diferència que eldsteix entre la pro- Aquests exàmens, que començareq
.DP. lLa Veu de Catalunya».)
En la nit de dmmen¡e va tras- toiewskl quan aquest gran literat
cla.se.s y sus plezas, sobre todo estos En Jas Constltuyeutes actuó como eneprimer d'aquest mes, acabaran el
últimos. De ello se han beneticlado, lll1&a acérrlmo del régimeu rupubllca· pas¡¡ar, al seu domtem, la senyora afirma que l'home és bo i dolent i dacció del ferro colat d'una part i el
muy particularmente, Fracla, Estados no que con no pocos dlsttn¡os reeono- Ramona Baudlna, mare del nostre que fa bé o mal, d'acord amb l'e- la producció de l'acer i planxes per 30 del pròxim maig.
Unldos, Gran Bretafia, Alemanta y cló en las actualea cortes.
I l'ambient, i que, segons
,_ ...
Derechistas por igual unos 'I otros estimat redactor en cap Lluís Ay- ducació
Canndà
Pascal, l'home no és angel ni bèst.ía.
Desenvolupament '_. tfO
Inslstlmos, con mucha. treeuencla, -cedistas y a.graria&-, parece que Joe m:.uni i Baudina.
naturald'equivocada
Qualifica
L'edat relativament jove de l'exen la. necealdo.d de pouer atenclón segundos tlenen mayor dcrecho a las
industrial a la
considerable sobre estos problemas, preterencla.s republicanes. Pcro ca61 tinta no feia pas preveure la seva. menti - la. doctrina de Rousseau,
porque, eu un momento dado, de pro- estnmos seguroe de que, en 1118 prime- prematura mort.
130
Dls:;ortadament que proclama la bondat nadiua de
¡¡eauir la tendencla, pudlerau Ue¡ar a. ras elecclones generaleR c¡ue ee cele- un accés gripal. derivat en bronco: l'home.
erlglr&e en obstàculos de gran monta bren, una buena parte dc Jas tuerzas
Però tornem a les pregwltcs:
para. la poUtlca econó!ll1ca general agrarias serà abeorbida por la Ceda, neumònía, ba vençut el eeu orga'
opina. el inclivid'Uallsmo?»
'
que el pala neceslta. &Ito. eatadiatlcn parttdo al que !atalmente les conduce nisme 1 ha. privat els seus fills d'u- c¿Qué
fué la concepclón fllosóflca
«¿Cuàl
que comentamoe no convida a la pa- su idearia derechlsta. Los elementos na mare amantfssima, a la qual tot
individualista?»
agrarlos de màa avanzado matiz ten- feia esperar encara molls anya de
sivido.d.ll
dràn que buscar aitio en dUerentes
110
Aquest capítol nega l'ésser suprem,
vida.
a.grupaclones republlcanas.
j/,
és l'Individu, l proclama com a
No C6l dir com compartim 1 fem que
f' I
Los radlcales soclallstas representa¡....
\lnlca. Individualitat Intangible, inrou en las Constttuyentes important& nostre l'adoloriment justlflca.dfssim vulnerable,
100
el Déu de l'Església ropapel, quedando lue¡o completamente que pesa damunt tota la familia AyiJ
«PA-RLAMÈNTARIA8
anulados. La. mtsma. 11uerte creemos mamí, molt especialment del seu f111 mana.
'
capítol, «Peer Oynt»
aquest
En
~
que està reservada a. los agrartos. Su I.Juís, excelient amic 1 company, tant
-No é
90
•treven : hcóbmo loa diputades se
part1do, como lo !ué el radical IOCias'hi trobaria molt malament i
·"
'
ll.sta. eu 1& primera etapa. de la Repü- estimat de tots els que fem LA HU- «Branca es perdl·ta en aquestes 'eloa lar de dletas.
-et
pa.bllca, es puramente clrcunstanclnl,
MANITAT. Sl el testimoniat~e del cubracions pseudo-filosòfiques que
llaJa.» aro. El que està a dieta es el
dO
aaJero, etimero.
...
-'
nostre cor~ial afecte, en aq•tests mo- neguen l'individu, la qual cosa és
ahora.
que
programa
Igual
con
Si
angoixosos pot eervlr de le- tant com negat la vida.
~ <De «Las Notlcias».)
sollcltan el voto en una próxtma lu- ments
·.
Després, ve una altra sèrie de preche electoral, segura tlenen la derro- nitiu a l'a.mic i ca.marada, rebi'l en
·.
70
guntes, contestades pel seu propi auta. Unos &eràn vencidOII por IU dema- bona hora ben aenut i fervorós.
111ada inclinaclón a la derecba '11 otroa
L'enterra.ment tindrà lloc avui, tor a la seva manera 1 sense que
~~:~
~~
als nostres lectors,
por t.acha de tzqulerdlatas. Reductda. dimarts, a les deu del maU, 1 sorti- ningú el contradigui, l que fan d'allò
11
~.,;
60
HA\.!
au estera de acción gubemamental a rà de la cas..9. mortu~ris.: Putgmartl, més bonic, en relació a la influència
N
AHJ 4 A
J
I
lo que duren las act.ua.les Cortes, blcn número 29 (G.). Temm la seguretat de l'individualisme en la politlca, en
don! en fer llurs compres,
.
baràn eu tomar oou la deblda antel~
poslclonce paro. lo futuro 108 agra.- que, donades les moltes 1 merescu- la literatura, en la moral, en la re- LA PRODUCC I O IN DUSTRIA!.. A LA U. R. S ~. Af,HJ Hk.L i"CI"
Preferència als establi.. eLA ENFERMEDAD DE MODA clón
no qu1eran co~undtrse con des simpaties del nostre company, llgió, en l'economia, etc.
que
rios
E&ttts Units
A AL TRES PAISOS. - U. R. S. S
v a U no te ha atao&do'l
los cedl.sta..s, atuo contrlbu1r ettcazmen- l'acte constituità..JIQ6 ¡rmn mrutlfM.
anunciats en aquestes -&
Que es tl:s:l el lector en aquesta Franoa .......: ....... , Anglaterra-- - - -r Atemanva -.-.-.-·-81 1 Pfi'O Ja aguanto de ple.»
te a. loe a.viUlces de la República eepa.- ~ó d& d.ol ~
atinnacló:
Dianes
<De eLa Liberta<a.)
Aola.»
i'60 otta.
7'60 •
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•.LES LLETRES·
Absorció o respecte Individual 'l

HEGEL I L'OMNIPOTENCIA DE L'ESTAT

DtMART' ,. Dl FEBRER

DESPRES DEL PACTE DE LONDRES

franta foJo~arà atota n~~~Jia[ió ~irene ~ol!! lnllat~rr~J.J~a~Ji
-- --

--~

Rússia considera la nota alemanya com La Conferència d~
Desarmament
un desig de llibertat d'acció a l'Est

El vol deiiiJoseph Le Brix'J
Codos i Rossi, després d'un vol magnífic,
a causa d'una avaria han d'aterrar a Porto
Praia sense poder batre el seu rècord

Ji•
Dl

•

LLEGINT .••

¡L i J ilüES!

primer~.

Massa densa i massa complexa
per a. poder degudament sintetitzarse, esmentem com aquesta concepció
de la Història estableix, si, la perso.
nalitat principal de l'Estat a través
dels seus processos en el devenir
del temps -això és substancial en
Ja Metafísica de Hegel. I l'estableix,
perè, com un aglutinant constructor, «d'autodeterminació creadora 1
ci'autovinculactó de l 'esperit a les
n ecessitats ideals». L'Estat, principi
ètic, s'imposa per mitjà de les seves
~xigències variables, puix que l'indlvidu sols obtindrà la seva. plenitud
de caràcter coadjuvant a la unitat
orgànica. La conducta de l'aïllament
1 del desentendre's és perniciosa, immor a 1. Cal «llibertat afirmatlva:t
,-«unitat del subjecte amb el món-,
ter contra de la «moral negativa» de
. Rousseau; cal precisió del procedir
'segons les circumstàncies de l'Estat
èn el ctcle històric que travessa, a
~ferència «de la moral abstracta»
dels Enciclopedistes i dels ideòlegs
de la IHustració.
Opressió, dOl•CS; all(:...- ee.,uen t, s1
convé, de la llibertat indlvidual? De
'cap manera. Hegel no pensa ni molt
tmenys a destruir l'individu, la seva
~vida intlmll, la seva autonomia oom
a ésser 1 valor independent, per a
'6onvertir-lo en simple mitjà i m"
'dus de la vida en general. -«El tt

AUTOCH-t.\Fl::i, Ulbu, .• Jl::i,
AQU AREL- LES

1

el mes aru¡>orta nl assort1men1
de GRAVATS de Barcelona
Exposició 1 venda a preus
inversemblants a

MElHOPOLITANA

Llibreria vella 1 nova
Canuda, 31 (baixos Sala Mou.rt•

ECOS
Corroborant conceptes expressats
en aquesta secció en parlar dels editors «rara avis» Steele i Denoel,
una distingida lectora ens assaben,..
ta del següent jet, que palesa com
no tots els que editen a casa nostra són com aqueUs.
El jet és eL següent: El dia 9 d'aquest mes va ésser trames a un conegudíssim editor català l'original
d'una novella, junt amb una recomanació de persona no menys coneguda, solvent i autoritzada, en la
quai li deia, entre altres coses lloabilíssimes per a l'obra, que haurien
hagut de despertar, si més no, la
seva curiositat professional, que la
tes llegir pels seus assessors, inte-

gra.

Doncs bé. EL dia 11, al cap de dos
• de L'Estat no és que els individus li dies feiners justos f cabals, tou resigui!¡ sacrificats en la seva vida tornada al seu autor amb la lletra
moraltt- dlu. Aquest -el de l'Es- contundent ' axpeditiva que segueix:
'tat-- ha d 'ésser un principi que ac«Molt Sr. meu: Li acompanvo a
tuï com a inspirador, com a. inci- la present l'original de la seva notant, mal com a asfíxia de la vella (ací el titol) que va deixar-me
la «Substància ètica:t individual. La i que no m'intert'ssa publicar.
idea «universalista» de l'Estat de
Apro¡ito l 'ocasió per a saludar-la,
Hegel representa, pel seu fonament etcètera.»
'e n l'idealisme ètic, l'extrema conSobren els comentaris. Cal, peró
traposició a la idea de l'Estat, per felicitar l'autor. St més no U han re:
~xemple, de Hobbes, que, partint ex- tornat l'original i no ha anat a pa.
clusivament dels individus aillats i rar alr papers vells. Se n'han donat
d els seus interessos, i per la seva casos.
Jnterpretació utilitària 1 naturalista, arriba en definitiva a. la destrucAquests dies he1n parlat una mf,.
'cló completa de l'«egoidad espirl- ca d'Acadèmies i d'acadèmic•. Pottual» de la persona enfront de l'om. ser serà oportú recordar una engf-.
nipotèncla estatal.
nvosa trrue de Safnte-Beuve:
«Un acadèmic escriu com hom u«Ego!dad espiritual de la per~
·.prit escriu com ell
na», que és precisament el que des-- C7iu; U7l ho~
trueix, amb les seves grolleres aber- escriu.»

• ••

LIQUIDACIO SALA PARES-LLIBRERIA
per tancament d el negoci
PETRITXOL, li

20 per 100 descompte sobre
LLIBRES D'ART, EDICIONS BI-

BLIOFIL, FOLKLORE, HISTORIA

20 al 40 per 100 descompte sobre
LLIBRERIA GENERAL, LITERATURA, NOVETATS FRANCESES, etc.

UNI CA MENT F I NS AL 2O DE ~ ~ QR_ER

Oli

INFORMAC IO DE L'ESTR-ANGER
==

El darrer núm ero de la «Revista racions, l'exacerbació racista. EviDe Oceldente» publica un interessan- dentment, l a concepció hegeliana de
'Ussim article de Hei.n z Heimsoeth l'Estat, sobre ésser d'una altra con~i:Q.bre «Politlça 1 m oral en la FHoso- textura filosòfica I d'una infinita
tla de la Història de Hegel:t. En el
sèu oomençament l'autor ens presenta algunes frases 1 algunes dades,
tretes, sobretot, de la «Filosofia de
la Història», la magna obra h egelia' na -lllbre imperial, com se l'ha
·anomenat-- que en certa manera
es presten a ésser interpretades segons l'opinló més regularment estesa, en virtud de la. qual el gran !1lòoof alemany fóra dels p r i m e r s
· tser l'iniciador- a deïficar l'Es•
a~ collocar yaquest concepte en
ènftle de auprema. jerarquia, a
'
mi'ítZar els dfti'ès' i les intromis,.. dè ¡>Estat sobre els recintes
s, personals i intransferibles.
•Cal recordar com el nacional-sociaParis, 18. - Els aviadors franceme, 1 molt especialment els seus
sos Codos i Rossi han fracassat en
eoritzadors, han advocat manta vela
seva temptativa. de batre llur proda el nom de Hegel. El moviment
pi rècord mundial de distància en
èista, nascut a través de les pelínia recta. El vol, Iniciat dissabte
mptòrles eomplioocions de la postal mati, a Istres, s'ha vist interromerra i reeixit gràcies a l'esporugui.
put per una avaria soferta pel «Joent i al fervor conservador de les
seph Le BriX» al dipòsit d'oU. Rossi
classes ttútjanes, ba. necessitat unes
i Codos s'han vist obligats a renuntèòries, uns comprovants, que l'enHEOI!L
ciar al seu projecte de guanyar les
llaéessin amb algun gran cicle històric o amb les su~gerències d'algu- superioritat ètica, enclou un tacte i costes americanes 1 hagueren de fer
na celebritat filosUiea. En un pals una delicadesa molt diferent dels marxa enrera quan ja havien passat
tan considerable d'intellectuals pa- que oposen en l'Alemanya actual. Es Cabo Verde per a aterrar en aquest
cientment escoroolladors 1 malaba- més que probable que si el gran fi- arxipèlag.
ristes en ideologies, la tasca. no ba lòsof -al quals se l'ha volgut preA dos quarts de tres de la matir e3ultat dificultosa. I aixi hem anat senta.r com a precursor- visqués
vefeíit com sortien, d'entre les fla- l'hora present, donada la seva lleial- nada del diumenge comunicaren per
ràdio
que portaven recorreguts 4.256
tat
a
les
seves
pròpies
doctrines
1
marades llampants de la propaganda nazi, com a proosumptes prefor- donada, també, la idiosincràcia. de quilòmetres a una velocitat mitjana
madors, els noms de S t e g e 1, de l'Estat naciona.l-sociallsta, s'hauria d'uns 200 quilòmetres per bora. MitNietzsche, de Spengler... Hem vist vist oblig&.t -com si han vist des ja hora més tard, a les tres de la
com es tela l'apologia -ammònu<~. d .t:.inst.eln a Lansberg- a aband"
a la «feble vulgaritat de la Dem" nar el seu pals natal i a tr8Sltadarcràcia»- del cu:te a l'hc;:oi,
1· se al refugi ombrivo1 de l'exili.
Josep M.• CORREDOR
derant com a tal Hitler 1 el seu
règim com a fecundador de futurs
genis, tot pretenent fonamentar les
lloances apologètiques en el superhome nietzscheà., tan allunyat a l'iTrenton, 18.-Una multitud d'unes
BUTLLETI «ELS BLAUS»I Hem
gual que «l'heroi» de Carlyle d'a- r ... ~ut el número 39 d'aquest but- 500 persones ha presenciat l'arribaquests tipus de cabdllls, «produc-tes lleU. «Els BlauS» és una entitat de da del condemnat Bruno Richard
genuïns 1 exclusius de les mateixes Sarrià que aplega les inquietuds i Hauptmann i la seva. entrada a la
masses que e.s exalcen» (Keyserling) l'entusiasme d'uns quants joves en presó. Hauptma,m ha estat conduit
Hem vist com lea g&.tades histèri- bé de la nostra cultura i el nostre a la ceHa. dels condemnats a mort
ques de Rosenberg en pro de la su- excursionisme.
amb uns altres quatre condemnats
premacia ària i, dins ella, de l'hegeL'obra de «Els Blaus» és en aquest per assasslnat. Es molt 1robable que
monia de la raça germànica, prete- sentit ben considerable i digna d'e- aquests siguin executats abans que
nien prendre peu -aci amb més f" logi. Com ho és la seva alta catala- el Tribunal pugui completar la seva
nament-- en el concepte biològic de nitat.
acció sobre el recurs de Hauptmann,
les cultures introduït per Spengler
Aquest núm. 39 del ButlleU de actualment pendent. Durant el dla
en la seva famosa «Decadència d'Oc- «Els Blaus», acredita una vegada i la nlt presta vigilància un guàrdia
cident», si bé aquest pensador, ate- més el bon gust d'aquest joves i re- armat amb una metralladora per al
moritzat, s'apropiava els seus punts su:.a d'una lectura interessant 1 cas que s'intentés amotinar els prede mir a, en la seva darrera. obra, amable.
sos.
UNA MONOGRAFIA! En la «Bi«Anys decisius», concreta ja. categòEl condemnat Hauptmann, amb
ricament que la barrera contra la blioteca de turlsmo de la Sociedad rostre rialler, es coHocà perquè el
~revolució mundial de color» ha de de Fo.~steros de Barcelona», ha pu- retratessin els fotògrafs. Se li ha
formar-se a través dels pobles de blicat Carles Rahola ,,a estudi del donat el número 17.490.
raça blanca i no sota l'exclusivisme castell de Perelada.
Un dels advocats de la defensa,
L'obra, molt ben editada i amb Lloyd
germànic...
Fischer. calcula que el recurs
Però l'ombra gegantina de Hegel, profusió de fotografies -les sales costarà 25.000 dè•lars, dels quals 7.000
una de les grans figures de l'idealis- del castell, el parc, les pintures, els seran per a les despeses d'impressió
me alemany, punt de partida -llu- tapissos, la biblioteca, les coHeccions dels documents de la vista del pronyà o Inicial- de tants moviments de ceràmiques i v1dres- es llegeix cés de Flemington. Fischer ha maideològics, segueix projectant-se com amb gust. Amb tan gust que sembls nifestat que Hauptmann no té realuna possible justificació de la tera- massa curta. I hom, finida la lec- ment n1 un cèntim i el recurs detologia de l'Estat, de l'absorció indl· tura, sent una sincera i profunda pèn de les contribucions voluntàries
vidual; segueix prqjectant-se, àdhuc, 2dmiració pels propietaris del cas- de mllers de per30lles que estan
per damunt de les recerques interes- tell: els somtes de Perelada. Heus convençudes de la seva lnnocènc1a.
ací uns senyors que ho són de debó.
sades dels teoritzants del nacional- Llàstima
Entretant, diverses Societats alema·
soc!aasme. Recordem que no gaires com ell. que no n'hi hagin gaires nyes de .M.Ilwaukee han contribult
mesos enrara, Ortega i Gasset, en
QUADERNS LITE RARI S: S'ha a la subscripció que s'ha obert per
la. sèva classe de <Metafísica», ens p1,1b!icat
en aquests «Quaderns Li- a pntaular el recurs, contestant alxl
incitava a seguir un camí diari de tèrarlS>},
la tasca dels quals l'f'ieteix · a 1ma petició publireda pel periòdic
recerca 1 de rectificació i no a imi- t:mts elogis,
«Els habitants de la «Deutsche zeitung».
tar la pedanteria russo-germana, lluna», noveBeta de Josep Morató,
ufille3 llunyanes ambdues -són pa- l'escriptor traspassat prematurament
ELS SEUS COMPANYS DE
raules del pensador espanyol-, de -i avui massa oblidat-- que deixà.
PRESO EL REBEN MALA·
l'a<.ttoritarisme hegelià»
MENT
obres d' a vàlua cons1derab1e.
Què hi ha, doncs, en Hegel, en
CATALUNYA TEATRAL: AquesTrenton,
18. - Uns 600 reclusos
de l'Estat, quant a. Ja interferència ta benemèrita p .. blicació ha editat
la presó de l'Estat estaven esd'aquest amb l'individu- el proble- «L'huracà», dc Carme Montoriol. de
morzant al menjador de Ja presó
ma més greu, segurament. que té a- «L'huracà» és un3 de les obre~ més quan
veieren entrar Hauptmann, al
vui dla plantejat la vella Europa?- belles, més dignes que s'han estre- qual reberen
una gran xiulada
J a hem dit que en el treball esmen- nat en c!:talà d'uns quants anys en- i amb els critsam!>
de «assass[ de nens>t.
tat al .::omençament, Heinz Heim- çà. LlàsUmosarnent, no ha pogut
oficials de la penitenciaria fesoetb recull de bell antuvi, algunes aguantar en el cartell com han renElstot
el possible perquè l'aldarull
freses simptomàtlquues de pensador aguantat altres obres de qualitat no adqwrls
grans proporcions i eviautoritzat; però, a continuació un inferior.
tar qualsevol disturbi; però tres dels
estudi més aprofundit al llarg de
La lectura de «L'hJracà» ens con- prmcipals respon~ab:es de l'Pscàndol
tota la producció hegeliana, més a- firma la bona, l'exceHent impres- foren trets del menjador 1 s'ordenà
tent a tots els matissos i als vincles sió, que ens produí la representa- que estiguin
tancats en llurs ceRes
que s'estableixen, ens va fent ressor- ció.- e
durant tres mesos.
gir la veritable concepció del filò30f
sobre la vida i la politica dels pobles, 1 sobre l'ètica particular, indl. vidual, indlssoluble:nent unida a les
PUBLICACIONS REBUDES
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matinada, comunicaren que es trobaven damunt San Luis del Senegal. A dos quarts de sis del mati feren una nova emissió per a comunicar que iniciaven el salt damunt
l'Atlàntio. Ja no tomaren a comunicar flrus despréa de les vult del
mati del diumenge, i aquesta vegada per a donar compte de l'avaria
la qual els ob:igava a haver d'aterrar o. Cabo Verde. Alxl ho feren, a
Porto Praia, a les 13'22 hores del
diumenge, on aterraren en perfectes
condicions.
A ningú no se li ~capa que els
aviadors han corregut gravissim perill en sorprendre'}! l'avaria en ple
oceà, 1 tot.hom reconeix que, una veg&.da més, Codos i Rossi s'han acreditat com a pilots capaços, serena i
valents.

NO HAN COMENÇAT -·~·
CARA L E 8 CONVERSES
FRANCO·ANGLESES
Londres, 18. - La impressió que
regna aci respecte la nota alemanya
és que els Governs de França i Anglaterra tractaran de posar-se d'acord el més ràpidament possible per
tal de trametre la contesta a Berlln .
Hom diu que el Govern francès ha
fet saber al de Londres que per la
seva part no farà oposició n1 posarà
obstacles a les converses particulars
entre Alemanya 1 Anglaterra si es
creu convenient accedir al que soHIcita Hitler.
Sembla que encara no han començat les converses diplomàtiques anglo- franceses perquè s'esperen els
informe¡; · ·' respectius ambaixadors
a Berli1
·s creu dlffcU que algun
person.
1glès vagi a Berlin sl
el Govt.
;many té lntenció de rebre aquesta visita, però el viatge de
Slr Slmon ea creu tan poc probable
que es dóna per descartada aquesta
Idea.

hom comenta i diuen que la Unió
Soviètica Interpreta la resposta alemanya com una manifestació que
el Reich desitja tenir completa llibertat per a. la seva expansió a. l'Est
i considera l'anomenat Pacte Orlental com a essencial sl es vol evitar
una altra nova guerra mundial.
Els mateixos diaris, referint-se a.
França, diuen que aquest pais ha
manifestat amb els seus actes veritables desigs d'arribar a un acord,
però s'oposarà al fet que es realitzin
negociacions directes entre Anglaterra 1 Alemanya, com és el desig
d'aquest darrer pals.

EL COMITE PREN p
BASE EL p R o J
E~
NORDAMERICA
E C¡l
Glnebra, 18. - El COmitè
Conferència del Desarmatnen~e ~
decidit prendre com a base d ha
cussió el projecte nordarneric(, dl&:
RUSSIA NO HA LLIU
~~CARA EL SEU PRo~~

Glnebra, 111. - El Govern SOViè
encara no ha dipositat dav tlo
Societat de Nacions el seu an~~t!'
projecte que ha de transtorlllar ~
conterenc1a del Desarmament
Comissió Permanent del
BONA IMPRESSIO A HON· ment.
GAIA
EL COI't.ITE ANGLES QUE
Budapest, 18. - La resposta aleHA D'INTERVENIR EN LA
manya a la proposta franc"britànica
QOESTIO DEL TRAFIO
ha causat a Hongria gran impressió.
D'ARMAMENT
Molts periòdics la consideren com
Londres, 18. - En la sessió d'
un viratge decisiu en la politica eu- questa tarda a la Cambra deb ~
ropea.
muns, el primer IDmlStre sen
El «Pester Lloyd» resum la tendèn- Maedonald1 ha anunciat que el
cia general dels comentaris en afir- rrutè angles
que ha d'estudiar Ja
mar que àdhuc els elements france- questió del tràflc d'armament, ser¡
ANGLATERRA CONSIDE• sos i anglesos més predlposats con- presidit per Slr John Eldon, que&llRARA COM A PEREMPTO· tra Alemanya es veuen forçats a re- terlorment exerc1 el carrec de ~
RI ~ACORO DE ~AIRE
conèixer que el Reich està disposat del Tribunal d 'ApeHacló.
Londres, 18. - Segons els periò- a negociar i que el Govern alemany,
Figuraran com a membres del
dics, l'actitud d'Anglaterra després en el seu Memoràndum, ha deixat mateix comitè Sir Thomas Alien, ~¡
de la resposta alemanya a la de- totes les portes obertes per tal d'ar- senyora Raquel Crowdy, Sir Ph1llip
claració franc"brltànica de 3 de l'ac- ribar a una lnteJ.ligèncla.
Glbbs, el professor Gutbrldge Slr
O~TALLS QUE DONA LA tual és la segilent:
Kenneth Lee l Mr. Spender. '
POLICIA D'UNA DE LES
Anglaterra insistirà que el Pacte de
La missió del Comitè serà 1a d'•
¿SERA
INVITAT
\'ON
NEU·
BANDES
l'Aire ba d'ésser la part principal
RATH A ANAR A LON· tudlar 1 Informar prop de l'adollC16
L'Havana, 18. - La policia con- dels acords i es posarà d'acord amb
de mesures pel Re¡nat Unit solt.
ORES?
tinua la r ecerca de la resta dels França abans de prendre cap altra
Londres, 18. - El «Sunday Tbl- ment, o bé entre el Regnat Un!~ 1
components d'una perillosa banda determinació.
mes:t, en el seu editorial d'ahir, dlu altres països de prohib1c1ó de ma.
de pistolers detinguda recentment.
Alemanya ha manifestat eb seus que és probable que el ministre ale- nutactures privades de construccl6
Entre els que han caigut a poder bons desigs de coHaborar a tota po- many de Negocis Estrangers, Von d'armes I municions 1 d'establiment&
de les autoritats figuren Carles Gon- lítica que tingui relació a la prohi- Neurath, sigui invitat a venir a Lon- de monopolis estatals per a les al·
zàlez. Ramon Pérez Sè.nchez, Gustau bició d'armaments però sosté que el dres a fi d'iniciar les converses an- ludides manutact-..1res. L'estudi 1 ¡¡¡.
Mata, Tomàs Santana, Moreno, vigi- Pacte de l'Aire és secundari a tot glo - alemanyes, però que Anglater- forme del Comitè s'ha de fer, tam
lant de la Policia Nacional; el xofer això 1 de fàcil arranjament.
ra no acordarà rea aobre la invitació dea del punt de vista nacional com
Armand Mier, Benvingut Palau, viEls periòdics es refereixen a l'ac- fins que hagi rebut la conformitat de l'internacionaL
La Comissió prendrà com a baae
gUant també de la. policia, I Secun- titud de Rússia sobre l'assumpte que de França.
dels seus estudia el que disposa l'ardino Diaz.
ticle 8 del Conveni de la Lliga de
Nombroses persones a les quals
Nacions, en el seu article vuitè.
exigiren diner ho lliuraren davant
El senyor Macdonal dlu, tamb6,
les amenaces del! que els podria
que el Comitè serll. nomenat pel pro.
ocórre en cas d'una negativa. Altres,
cedlment corrent de decret, 1 que li
com el senyor Ernest Jaye, represeran atorgats els poders que calsentant a Cuba de la Transatlàngui
per tal de poder requerir !e~
tica Francesa, optaren per a.band"
Sa.rrebruck, 18. - Durant Ja pas- sència dei Comitè dels Tres, que persones la informació de les qual¡
nar el pals.
pugui ésser útU. També tindrà c..
En l'habitació que en l'hotel Perla sada nit s'efectuà el tancament de entèn en lea qüestions relacionades li
frontera franc"sarrenca. El se- amb el territori del Sarre, ha tlngut cuitats per a demanar l examinar
de Cuba ocupava Secundlno Dia.z, la
conegut pel «Guajlro», foren ocupats nyor Zorizic, president interi de la lloc l'acte de la signatura dels acords els documents que cregui necessarla
Govern, ha protestat relatius a l'esmentat territori. Signaun uni!orme d 'allistat de l'exèrcit, Comissióla de
REUNIO OfL SUBCOMITi
delegació alemanya con- rens els ambaixadors d'Alemanya i
una llibreta de xecs en blanc, diver- davant
Ginebra, 12. - Avui s'ba reunit el
tra el caràcter, a. !seu judlcl politlc, França a Roma, i els tècnics represos documents, on figuren les per- donat
a l'acte del tancament de la sentant¡; dP la Societat de Nacions. subcomitè de determinació de condisones que ban de segrestar per a
ciona de desarmament, sota la pr&frontera, que tingué lloc al mateix
exi~<ir-los diner. Entre aquests sesidèncla del delegat belga Mr. Bour·
que s'executaven el «DeutsDONAT L'ACORD DEL CO· quin.
nyors es compten: David -Suero, de temps
Uber Ralles» I l'«Hlmne NaMITE DELS TRES, LA SO·
13 I B.; Francesc Tamanes, propie- chland
Es diSÇutlren
dues proposiCIOIII,
CIETAT DE NACIONS NO una de Mr. Henderaon i l'altra df
tari d'Un magatzem de queviures clonal-soclaT!sta».
S'HA
VIA
DE
REUNIR
fins; doctor secundo a. Tuñon, adL1tvlnoft, ambdues sobre qüestllu
FRANÇA C E O E I X ELS
Ginebra, 18. - Als cen : . ·etes de desarmament, en les quals no va
vocat; A. Entrialgo, Julià Bolado,
SEUS DRETS SOBRE Ml· a la Societat de Nacions es co•nenta. recaure cap acord.
Jesús Bascuas I Josep Ga~ch, propieNES, FERROCARRILS I favorablement. assenyalant la seva
taris de la tenda de vestits «La FiALTRES COSES
importància per a les bones relalosofia»; Salvador Fondon, amo de
Nàp.,Js, 18.-L'acord signat aquest clom dels països afectats, que el bon
la joieria Trlanon; droguista Joan mati
en
aquesta
ciutat,
es
refereix
Sabatés; Rafael Sànchez, amo de Ja a la cessió per França al Reich dels termini que han tingut les negociaclons de Roma han fet innecessària UN ESCRIPTOR AMERICA FA UN
Central Sant.a Llúcia: ~,.,;,....,P. Sànseus dretes sobre les mines, ferrocar- una reunió extraordinària de la So- RELAT TERRORIFIC DE COM El
chez Carvajal, propietari de «Los rils
i altres béns immobles.
cietat de Nacions per a efectuar la
DESENROTLLA LA GUERRA
Precios Fijos», 1 altres persones.
El règim de segurs socials queda transferència del Sarre a Alemanya.
Entre els «cops» que havia donat garantitzat
Nova York, 18. - Arch Roger&,
per
segurs
privats.
Excepte
Rlgun
acontelxement
lmaquesta temible banda, que gairebé
publica un article als prmcipals diaprevist, el Ple de la. Societat de Na- ris
sempre operava sobre segur, figude la Unió sobre la guerra del
SIGNATURA
DE
L'A
CORD
cions
no
es
reunirà
abans
del
maig
ren l'assalt 1 robatori de diversos
Chaco, que. entre altres coses, diu
Nàpols,
18.
Aquest
mati,
en
prede
l'any
en
curs.
milers de pesos al n:~cr~>r:lor d'una lmel següent:
portant casa comercial a Malecon,
MUers d 'homes sofreixen i moren
xamfrll. G, 1 l'atrarament que fou
al Gran Chaco en un conflicte tan
victlma el senvor Floro Zorrilla. al
temble en minlatura com la guer·
qual assaltaren quan viatl:>v::> en un
ra. mundial 1 té a bolivians l pan.automòbU. acompanyat del seu fill
guaians en inhumana llmta de mutu
Mèxic, 18. - El Govern ha dictat destroçament.
i un altre empleat, per la calçada
No solament són poordre de detenció contra José Ro- sats
de Buenos Aires i 11 varen prendre
alll en pràctica les lliçons sobrt
dríguez
Mesa,
suposat
representant
diversos sacs que contenien quatre
LA OECISIO HA PROVO·
mètodes moderns de carnisseria viageneral Caraveo; Abraham Gon- tos
mil cinc-cents "~sos.
CAT INDIGNACIO EN ELS del
a F;uropa, sinó que encara posen
zàlez,
Leovigildo
Bolaños
Sampedro
NUCLIS FINANCERS
a la pràctica les tàctiques dels exu·
i el seu fill Federico Sampedro, acu- clts
UN ARSENAL A CASA
francés i alemany. Paraguai fa
Washington, 18. - La decisió del sats de conspiració. Altres set han
D'UN METGE
Tdibunal Suprem sobre la clàusula estat detinguts, acusats d'igual de- ús dels rrimers I Bolivia dels ..
L'Havana
18.
A
la
ciutat
de
gons.
or, ha produït un gran revolt en els licte. Per manca de proves per al
<'REVISTA MODERNA DE AD·
En un principi, aquesta. guerra no
MINISTRACION LOCAL»: Hem re- Ciego d'Avila ha estat descobert al cercles financers.
seu procesament foren posats en llidomicili
del
metge
senvor
Ramon
but els números corresponents als
La primera conseqüència de la de- bertat el jove Arturo Rios, estudiant estava organitzada en tan modern&
escala, 1 la lluita era comparattv•
mesos de gener I febrer d'aquest Arús un veritable arsenal mortífer. cisió és que s'han cursat gran nom- de Lleis, i Reinaldo Montalvo.
men tan sols amb bales i ganiveta.
any, en els quals l'esmentada re- En un escorcoll efectuat en ell, la bre d'ordres de compra a la Borsa
També
ha
estat
decretada
la
d~
vista ha sotert importants millores. policia trobà més de 30 bombes, fa- de Wall Street, la qual cosa acusa tenció dels senyors Andrés Pedrero, Ara, quan la. ¡uerra ea troba en Ja
Tant per la seva destacada collab" bricades en forma que semblaven un augment general en els valors. Jesús Morales Guevara 1 Franclsco seva fase final 1 els paraguaialll
porten l'atac a les portes del tem
ració com per la ut1litat pràctica. paquets de bitllets de Banc de 50
Comentant la decisió del Tribunal Garza Salazar.
d~ les seccions que consta, consti- pesos. Amb aoue~ts aparells destruc- Suprem, Mr. Sl'"llmers, president de
tori de Bolfvia, l'artilleria, les m•
Segons
l'advocat
de
tm:.;or
dels
detueix avui una notable publicació tors foren trobades nombroses plsto. la. Cambra de Representants, mani- tinguts, Rodolfo Brito Foucher, trall&dores 1 ela avions de bOmbai'
municlpallsta de gran lnterès per a le!l de diverso'3 calibres I classes, festà que ho trobava bé.
aquests sols poden ésser considerats dei¡ fan estra.lla en les topades d'Imtots els que s'interessen per aquests carre. ·ors amb bales ner a elles 1
portància major.
com
a crevoluctonaris lirics:t.
pr oblemes. Ultra les seccions cons- altres objectes de caràcter bèH!c. Per
La lluita ha estat fera durant toll
En
ajut
de
la
LA
seva
OECISIO
afirmació
DEL
que
TRIBU·
a
la
diligència
d'escorcoll
i
ocupació
tants de la publicació referents a
NAL ES CONSIDERADA els acusats eren completament in- la guerra, i encara que ela bollvlallll
cGaceta• de Madrid, legislació, ex- d'aquestes armes, foren citats per
COM UNA VICTORIA DE ofensius, Foucher presentà el seu han sofert revesos, darrenunen
pedients admi.nlstratius, consultes, l'exèrcit els velns, per tal que fossin
client, el «general:tà-Wp ra gozw ab aconseguiren brUJants victòries !!!
ROOSEVELT
compliment de serveis, secció pr" testimonis de la troballa «I evitar,
passats encontres quan el tv"
fessional i informació I règims t>.S- amb la seva presència, murmuris 1
Washington. 18. - La decisió del client «general» Jesús Acufia Par- del combat avançava i reculan ~
pecials, hi ha en els sumaris res- comentaris sobre el partlcula.n.
Tribunal Suprem dels Estats Units do. Els investigadors federals nome- tre els innombrables torts en """
pectius, entre altres, els següents ins'interpreta al pais com una victò- naren Pardo, un individu de mitj~ estan sembrades les planúries, lel·
teressants treballs:
ria molt important per a Roosevelt. na edat i un xic calb, com el «geni ves 1 pantans d'aquesta regió de
Ha mort el comandant del També
es reconeix que d'haver estat militar» i organitzador dels suposats 100.000 mlllea cuacrades. La porfltGener. - Josep M.• Pi 1 Sunyer:
contrària
la decisió, hauria estat un revolucionaris.
«Graf
Zeppelim>
«La Ley Municipab. Antoni VUalta
Aquest negà tota participació en da. resistència boliviana a le! lJlllll&greu
perill
per la politlca implandlacions de Villa Montes fa recordar
I Roca: «Juiclos de !altas. Excep.
18. - La mort prematura tada per l'actual President fa dos la revolta i assegurà que a ell sols França a V erdún.
clones acerca de la obligación de delBerlin,
el
preocupaven
«els
seus
negocis
1
capità
del «Graf Zeppelin» anys.
declarar con respecto a los acusa- Hans Kurt Fleming,
Per als paraguaians, nascuts 1
ha produït una
Alxi ho ha declarat l'Attorney Ge- int~essos minaires•.
dos y testlgos».
«Recentment - afegi - vaig des- criats en terra. baixa, la temperat~
gran pena a tot Alemanya. El «Ber- neral, Mr. Cummlngs, el qual ha
Febrer. - J osep M.• Màndoll 1 liner Ta.geblat» dlu que Alemany!!. afegit que la negativa del Tribunal cobrir una. gran muntanya compos- del Chaco 'ês la que han coneg\1
Giró: cAnte un problema. Los Ayun- ha perdut amb ell l'home que oel hauria tingut per equivalència preci- ta exc•lusivament de ràdium. Tan tota la vida. En la seva maJor pa~
enorme é.!; aquesta muntanya que el ells són de sang tndia, espanyols. e
tamlentos de hecho D. Bazàn: Los seu treball ha contribuït en gran pitar el pafs en el caos.
Ayuntamientos y el Códlgo de Clr- manera a la glòria de l'Aviació aleprimer que faré és pagar d'una ve- d'altres pïsos europeus; encara ~~
manya. Kurt Fleming començà la
culaclón».
gada tot el deute nacional de Mè- el Chaco no és l'lnfem verd, exce del
de clares regions selvàtiques ¡es
xic.»
Desitgem força èxit a la revista, seva carrera a la Marlna., i després
la direcció de la qual va a càrrec passà als tallers de Friedrischa.fen Carmona, el dictador portuNo obstant es considera que al- nord, presenta Indubtablement lJ
dels lletrats senyors Sans i Butgas el 1919, i aviat arribà a ésser el braç
menys tretze dels detinguts, acusats més terribles condicions per lllguès, reelegit
dret del doctor Eckemer. El 1924 ¡,e
lJ
i Ignasi Subirachs.
d'«alta traïció», en caa d'ésser con- guerra que es coneix avui.
li conf1à l'encàrreg de portar el dltrèpids soldats indis que for:ellvta.
18. - El general Carmona victes seran afusellats.
«MONOGRAFIES MEDIQUES»! rigle en reparació cZR. Ili:t als Es- fouLisboa,
0
major part de l'exèrcit de
ahir
deper a Ja PresidènS 'ha posat a la venda en les llibre- tats Units. Junt al doctor Ecke- cia de lareelegit
ban hagut de sobreposar-se a la el
República portuguesa. El
ries el fascicle 83-M de la CoRec- men ha comandat el «Graf zeppe- general Carmona,
la reelecció del La baronessa Von Berg i una cldida desventatja que els oposaoses
ció cMono¡rafies Mèdiques».
linll en el vol al voltant del món 1 qual es donava per descomptada, ha
clima. Vinguts de les muntanY no
Es un volum extraordinari que al Pol Nord. L'any passat, quan obtingut més vots que en les antesenyoreta taquígrafa alema- altures de l'Antlplà andlno, ~Is atpublica l'obra del! doctors Francesc el «Zeppelin» féu el viatge triomfal riors eleccions.
estaven acostumats a Ja pesa ~"'ot
Gallart Men~ i T. A. Pinós, «Diag- a l'Amèrica del Sud, Kurt Fleming
Segons
del migdia d'avui nya, condemnats a mort, mosfera ni al tòrrid i enervant !:"'
nòstic de l'ulcua gastroduodenal», anava .ta de capità. Ha tingut el facilitades dades
al Ministeri de l'Interior,
d~ les terres baixes en l'estiu.
iY.ustrat amb quaranta magnifiques mandat del dlrlgible durant les 70 el general Carmona ha obtingut
per espionatge
radiografies impreses sobre paper vpgades que aquest ha creuat l'O- 482.343 vots sobre una xifra de
cuxé.
ceà.
549.118 votants inserits.
Berlin, 18. - El Tribunal del P"
ble ha dictat dues sentències de
mort i dues de cadena. perpètua t>n
el procés d'espionatge anomenat
Sosnowskl, per ésser el principal
acusat un oficial polac que té aquest
A ITALIA NO HA cAU~t~
nom.
DESGRACIES PERSOI'\,sr•
La baronesa Beneta Von Berg 1
Roma, 18. - A la regió desentlt
una senyoreta ctaqu1meca» del Ml· derello (Toscana) s'ha deiXat na. ill'
nlsteri de la Reichswehr han estat una tremolor de terra d'algubitallu
condemnades a mort. No es coneix tensitat. El pànic entre els:~IJ\en~
Ja sentència que pesa damunt el fou considerable, per ò, so Ja!J\ent&f
capità Sosnowskl. Altres dues se- es creu que no hi ha que
nyoretes «taquimeques» del dlt Mi- desgràcies
p~rsonals.
·explotetl
HA. M.OBT
nisteri han estat condemnades a
A la . e ió de Larderello s per ~
cadena perpètua.
uns
surttdors
natnr
de
vats
uocs••
Bla seua espòs, fllla Llu!a, Domènec, Joan, Carme 1 Francesc, filles politlques
ratffer que sorgeixen • mol
•
Berlin,
18.
Ela
acusats
d'espi"
Carme PuJ.a, Marina Calls 1 Vicenta Cutejón, néts, neboda Concepció Roure 1 alRROCi"
natge Falkenbaym 1 la senyoreta
A GRECIA, ENDE
tre. famlllars en comunicar ala seua amics tan Irreparable J;>èrdua els preguen acuNatzmer, que el dissabte foren senCASES
ot~clll
tenciats a mort pel Tribunal podel.xin a 1& casa mortuòria, Pul¡martf, 29 pral avui, dlmart.a, a les 10 del mati
Atenes. 18. - Es r~bell tntrenl~
pular, han estat executats aquest que
per acompanyar el cadàver a l'església parroquial i d'alli al Cementirl del Sudest.
s'ha produït una VIolen
mat!.
El Reicrfübrer Hitler no signà Ior de terra a Tchaleldique. 5egoP'o
La
tremolor durà dotze e eodtl'"
l'indult del! dos reus.
NO S'INVITA PARTICULARMENT
Els polacs Ssosnowsld and Irene però tou de tal violència, qtL
Von Jena, acusats del mateix delicte rocà dues cases a PalecbOt 80rdi4"
La població ha rugit, esP
que els executats han estat sentenal camp
ciats a r eclusió perpètua.

LA CONDEMNA
D'HAUPTMANN
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TEATRE NOU

JERONIMO, obra lírica de Víctor
TEATRE I CINEMA FRAY
Mora i els mestres Martínez Valls i Rosselló

Una vegada ... no era cap r ei, però cristiana llegenda, la paret de la
si un frare que es deia «Fray J e- casa junt a la qual ha calgut el fra·
rónlmo». Un frare -segons l'autor- re, es fa transparent 1 apareix «Fra7
tot dolcesa 1 mansuetud, que no vo- Jerónlmo» -el seu esperit, però ve&lia res per a ell I sempre demanava tit I calçat com la còrpora humaper als altres. Els altres eren els na- envoltat de llum 1 amanyagat
per càndids angelets.
pobres.
Era humil i r esignat com el ten.. .que 61 baixa de la companyia
En aquest llibre de construcció desde l' Espanyol, la gentil actriu jove dre anyell d 'Assís - una LJ.ena de
M~ Glbert.
«Divino Impaciente», quelcom adul- articulada 1 convencional, els mes... que t'empresa de l'Espanyol
...que Me~ Glbert marxa con- terat, de les primeries del mil vult- tres Martínez Valls 1 Rosselló bl han
anuncia per a divendres, nit, l'estre- tractada per la oompanyl:l de revtl· cents- 1 com el seràfic taumaturg posat una abundosa partitura. 5 1 el
na del sainet d'Alfons Roure m~sl tes de Margarida Carbajal.
esmentat, era generós en escreix, llibre no emociona -hem de reconèioa del m81tre Cotó, «Adela, la mal
... que la senyoreta Glbert, 11 ... humanitari i senzill com la perfu- xer que l'assumpte é.s de gran vocasada».
guaix estudiant com fina ara, aviat Inada violeta bosquetana. No tenia lada- per ésser massa objectiu l per
. ..que aqU8$ta obra t6 dos aotee.
aoonaegulrl un lloo d"tacat en el res seu. tot ho donava i si no féu la poca habilitat del seu desenvolucom Sant Martf, el qual després de pament, abd mateix la partitura no
... que, aball'lo " donarà una l)e9& món de la farlndula.
MIGDIA
fer troços de la seva capa la r epartí té la grandesa que l'esmentat asen un acte.
12: Senyals horaris. Secció
entre els pobres, era per què el ben- sumpte requereix.
••
Avui, èxit
... que al rol d'Adela el farà Ma·
Femenina. - Música selecta en disAltrament, però, amb tot 1 dubaventurat
«FraY Jerònlmo» de capa
EL SU POSAT AUTOR DE cos.
ria Teresa Kleln.
que sembla definitiva la tepara• no en tenia nJ tampoc no en ne- tar i divagar un x.lc ela músics en
LA MORT D'UN GUARD IA ·
COUSE.UM.
... que la gentil «vedette)) farà un oló...-amb
el desenrotllament temàtic de l'obra,
divorci o sense- de la pa• I cessitava.
CIV IL
EMISSIO DE SOBRETAULA
paper serlóL
rella Ladron de Guevara • RlvelleL
Aquesta santa ovella del Senyor temes els quals no són tampoc de
Ingressà als calabossos de la Je13: Senyals horaris. - Programa
...que ella Mtà molt engrescada,
... que Maria Fernanda, al front de vivia en un poblet
la Lorena. i en- gaire originalitat, en tot moment e.
tatura de Policia, Jaume _Balsells i
discos variats.
ja que alxl tindrà ocasió de d• companyia pròpia¡ debutarà el D l ~ cara que deia que de
treballava de for- palesen els seus coneixements ors la com a su¡.¡osat complicat en la de13,55:
Secció Cinematogràfica.
mostrar
la
seva
ductilitat
artlstloa. sabte de Olbrla a Principal, de \'a· jador, el cas és que tot el dia se'l questrals, com aixi mateix l'íntim&
:Ort dl.'l ¡¡uàrd1a civil Antoni Cam14: «La Paraula». - Emissió de
... que, naturalment, t'obra no é1 lènola.
passava anant d 'una banda a l'altra relació que procuren guardar - galpos ocorreguda el 25 de març del les d..tes de la tarda. - Informació
de gran espectacle.
l 932 a la Muntanya de Montjuïc, de Barcelona. - Actualitats tea. .. que 6s possible que de di~tltor, del pals cantant amb veu llastimosa: rebé en tots els números- l .1tre
l'orquestra i les situacions escèniquan anava acompanyat de la seva trals 1 musicals.
...que no obstant, l'empresa hi té una vegada la companyia a valèn·
«Dar de corner al bambrlento
ques, algunes de les quals són subDiu «El Liberal», de Madrid:
grans esperances, ja que no en va ela, hi actul Ricard Puga, el qual,
14,30. «ButlleU Oficial» de la Gees un mandato de Dlos.»
Xicota.
Hom recorda rà que per aquell de- neralitat de Catalunya. - Sumari
és Roure l'home que amb ((La rel· no fa galrea dies anunciava la aeva
Un bon dia, hom anuncià que h1 ratllades amb perfeia 1 bOn encert.
«-¿Se
puede?
A criteri nostre, els númer011 méa
licte hi hagué un detingut d<!rant del número publicat avui. - «El fet
havia guerra i que l'enemic s 'aprona ha relll1o&tll ha batut al rècord retirada del teatre...
-Adelante.
aconseguits són el preludi -d'orés de vuit mesos. el qual fou po- del dia», per Joan Alavedra. pava
al
poble.
Els
de
indlgenes
bonll
entrades
s'alara
I'Eipanyot.
-soy un actor parado.
~t en llibertat després de diverses Contmuacló de les Actualitats. maren, però ben prompte «Fray Je- questració molt efectista- 1 un duo
-En Acclón Popular le coloca1 "n
diligències d'acarament.
rónlmo» els suggerí un bOnic i efi- de tiple i bariton, en el qual orquesBorsa de Treball de E A J-1.
a
usted.
sembla que el detmgut, que era
caç mitjà de defensa. Ho féu a con- tra l veus estan força ben trac15: «La Paraula» - Emissió de
-¿En qué condiciones?
. .. que el negooJ graoleno d'una
cercat activament. tou un dels as- les tres de la tarda. - Directament
tracor perquè era pacifista fins el tades.
-¡Bah!
Usted
dice
que
le
gusta
«Fray Jerònima» -{)bra de pueril
senyalats com el que va treure la des de Madrid. - Ministeris. - Recompanyia catalana no rutlla pa1
moll dels òssos.
Pemàn,
y
como
todos
son
unos
...
massa w.
pistola l dtsparà contra el guàrdia sum de la «Gaceta» i Consell de
Per a entrar al poble, les tropes l resseguida reivindicació frar esca.•••
que anava de palsà, en saber que MmlStres - Sessió Radiobenèfica.
enemigues havien de passar per un obtmgué una molt exceHent inter... que, degut a aJxò, la companyia
era guàrdia t:ivil, I s'endugué, de Ja ·- Discos escollits.
-¡Tengo contratada a mi com- pensa traslladar·M a I'Apolo.
barranc. Doncs bé: situant-se uns pretació.
pañia!
nola el portamonedes amb el diMarc Redondo tou el frare humll.
16: «La Paraula». - Emissió de
quants camperols dalt de la cinglera
... que tamW és tota una per¡peo-¿Por
qulén?
ner que hi havia.
les quatre de la tarda. - Informai estimbant costes avall sengles pe- seràfic i tan pacient com els seua
tlva aquell teatre, amb 181 ~aves mil
En aquell tl.'tolPS les d1hgenc1es w- ció general. - Informació del Con-¡Por quién ha de ser, señor l oent·trtll pessetes dlàrl" de paret1 ...
nyals, l'enemic seria destroçat, aixa- germans de l'antiga Tebalda. Cantà
mwçaren a mstrulr-se per la juriS- sell de Mimstres. - Fi de l'emissió. ¡Por la Compafiia de Jesús!
fat i amb poques ganes de segulr com un bOn ~ ¡gel de Déu 1 accionà
dicció mlhtar, i després passaren !il
i recità tal com accionen l parlen
endavant.
•••
J ut.at número 16, al qual corresTARDA
els beats ja canonitzats.
Tant
senzill
mètode
de
guerra
-Hace
fou
mucho
tiempo
que
no
esponia en tom.
18: Senyals horaris. - Música trena.s.
L'empresa presentà l'obra amb toposat
tot
seguit
a
la
pràctica
i,
en
«da Carnera»: Tercet núm. 6, en Si
efecte, els invasors foren fatalment ta cura I propietat.
-Es verdad. Mala. suerte que tieUN HO ME MORT bemoll W. A. Mozart; a) Allegro
LLUIS SOLE:a.
estossinats. Només en quedaren dos
Prop de 1 estaClo d'HostaU'ancs, un assai; bl Adagio: c> Rondó (Ml- ne uno.
ES UN FILM DE PERIODISME per llavor, els quals, després de re- ¿Por qué no escribes una catren del metropolità atropellà un ho- nuet). - Rosa•1ra Coma, pianista;
Demà, dimecres
bre de valent I a punt d'ésser asm , 1 el deixà mort a l'acte.
Juli
vloU; Ferran Pérez media metiéndote con la República?
sassinats per la plebs, el bon frare
ia Jutjat de guàrdia acudl al lloc Prió. Jarque.
Veràs cómo se estrena. enseguida.
violoncel.
...que
la
companyia
de
Moreno
els salvà la vida. Fes bé i no miris
del succés I ordenà el trasllat del
18.30: Suplement de «La Parau- Aunque luego no vaya el pública a
Torroba ---una de 181 que
pel seu a qui.
cadàver al D1pòslt judicial.
la», dedicat a la Secció Infantil de verla. Es una consigna.
compte
l'empreurt-mllslo1ortlr•
el
Entretant, al poble arribà tot una
Segons els documents que 11 fo- RADIO BARCELONA. - Rondalles,
-Chtco, no sabia nada.
proper 10 de mar9 de «tournée» per baronessa la qual havia estat l'esr en trobats, el mort s'anomenava MI- contes, consells útils, etc. - Pro• • •
Andalusia.
timada del frare. Aci, cal advertir
quel Queraltó.
grama. del radiolent. - Discos a pe-¡Qué cosa màs antipàtica es la
... que en ella hi figurarà Fleta.
que «Fray Jerónimo» abans d 'ésser
Demà, a la nlt, al Poliorama, hl
tició de senyors subscriptors de RA- polltica en el teatral
...que Flata cantarà «Marina», frare havia estat un ardit comandant llaurà una gran fe~ta, en el decun
ELS LLADR EGOTS ACTU EN DIO BARCELONA.
-Verdad. ¿Pero usted no es de
«Lulsa
Fernanda))
I
«Dolla
FranoltEls lladregots entraren per .un balde
les
tropes
napoleòniques
1
sl
deide
la qual la companyia Nicolau19: Senyals horaris. - Continua- los que apoyan esa acción común
qulta».
có després de trencar un VIdre de ció del programa del radioient.
xà el guerrer ofici I es dedicà al Martorl representarà la comèdia en
del
teatro
reacclonario,
para
la
~
1a' casa-torre de l'Avinguda Mistral,
servei de Déu fou perquè aquest 11 tres actes de Carles Soldevila eN~
19.15: «La Paraula». - Emtssló fundlclón de Espatla y la salvación
• •
1 s'emportaren joies avaluades en 800 d'un quart de vult de la tarda. tocà el cor després a.
ma' fc · ~ cessltern senvoreta».
de
las
almas?
~essetes, propietat de Francesc Gui- Informació de l'estranger, BarceloSeguidament donaran un recital
... que Millà&· Raureu ha retirat la un company de professió.
UN ESPECTACLE MERAVELLOS seva obra «Fnllta verda» del Pollona, Madrid I províncies. Obertura
Tan bon punt la baronessa reco- de cançons, amb gestos 1 ballets, le1
•
•
era.
INCENDI A UN GARATG E de la Sess1ó de
neix el seu ant!c amador tracta de «Gavines <ie la Barceloneta». A con.
Corts.
D'ALEGRIA I J OVENTUT
rama.
Diumenge al migdia es declarà un
19.30: «VIatges, excursions 1 ea•.. que la causa sembla que ha fer-lo seu altn. vegada, però el fra- tinuacló, la senyoreta Maria Teresa
-81, seflor. Pero eso no es potncer.dt en un garatge del carrer de brinaments imaginaris», conversa,
estat una diferència amb un actor re resisteix totes les femenines se- Kleln, de la companyia de l'Espalltle&. Ell catequeala.
Muntaner, núm. 202, propietat del per Adrià Gual.
ducciona 1 se'n va bo i cantant la nyol, interpretarà diverses composiSegona sessió del veredicte de Ja companyia.
- I Ah I
senyor Josep Vila.
19.45: Cotitzacions de monedes.
frase monacal de consuetud, o sia: cions acompanyada pel mestre Tor·
•••
L'accident rou produït per bavar«Dar de corner al hambrlento... », etc. rens.
del Quart Concurs Català de
topat un auto particular amb una
NIT
Després, l'eminent violinista EltAVUI , ESTRENA DE LA
I ara ve la gran tragèdia de «Fray
-Yo soy un cómlco liberal.
font de benzma existent a i'esmen20: «La
Paraula». - Noticl.arl
Jerónimo». Els dos enemics empre- sabeth Coemans de Pérez Farràs dQio
~t garatge, la qual cosa originà la esportiu.
- ¡Càllatel Como sigas hablando Cinema Amateur, al Centre PEL-LICULA ULTRAMO DERNA AL sonats
que
varen
quedar
per
llavor
narà un recital de violi, acompanyaInflamació del combustible.
20'15: «L'infant davant la con&- as!, n o habrà empresarlo que recoes !an escàpols 1 en la fugida troben da al piano per la professora seUna secció de bombers, sota les teHacló familiar; els avis l les ties». nozca. tu valor artlstico. Di que Excursionista de Catalunya
el
dlasortat
frare
que
els
va
salvar
nyora
Isabel Martí Colin. i clourà
ordres del cap senyor Mong-,Jió, su· - Segona conferència pel doctor eres un cómlco «a la mayor gloria
i sense persar-s'hJ gens nl mica, 11 la festa la dansarina Emma Mal~
El dijous, dia 12, tindrà lloc al
foc.\ l'incendi. Hom calcula les pèr- Jeroni Moragues.
de Dlo.u, y todo arreglada.
engeguen un tret. IFray Jerónimo» ras, la qual donarà un escollit r~
Centre Excursionista de Catalunya
dues en unes 5 000 pessetes.
20,30: «La Parai.Jlat. - Emissió
gemega adolorit -més que per la pertorl de danses clàssiques, acomla segona sessió de Veredicte corde dos quarts de nou de la ntt. •
•
ferida per la ingratitud dels maliac- panvada al piano pel mestre VallDEIXA EL MAGAT ZE M Resum del que s'ha publicat als diaresponent al Quart Concurs oatalà
tors-, canta per darrera vegada allò ribera.
BUIT
de Cinema Amateur.
-¿A dónde vas?
ris de Barcelona, glossat pel pude «Dar de comer.1 1 amb tota tranRamon Grau presentà una denún· blicista J . Navarro Costbella. Per a Invitacions. Comtal, 11
Ela !l.lma que es projectaran en
-¿Yo? ¡Qué preguntasl Al cine.
quiHitat, serenament, traspassa el (bar) ; Passeig del Born, 21 (bacacia al Jutjat de guàrdia contra un Programa de discos selectes.
-¿Cómo? ¿Tú al cine? ¡Con lo aquesta sessió seran tots ells d'argullindar de la vida. I com a final apo- llaneria). I Maquinistes, 12 (.s~tre
g-,¡ardià que tenia en el seu m~gat
20,55: Cotitzacions de mercade- que te entusiasma el teatral
ment, seguint la fórmula adoptada
teòsic de tant terrible, però santa 1 rla).
tem-dipòl¡it del passatge Ayma, el ries. valors i cotons.
-Pero no el teatro con censura pel jurat qualificador d'agrupar els
c¡ual ha desaparegut de Barcelona, 1
21: Senyals
horaris. - Servei eclesiàstica.»
films per temes, per a facilitar la
s'ba. emportat tot el que hi bavia Meteorològic de la Universitat de
seva tasca. El programa. serà el seén e\ magatzem, que eren divuit au- Barcelona.
güent:
tomòbils, cinc camions, una gran
21,05
«Amenitats arfutlques»,
«Qui és Marlln ?», «Arquimedes»,
c¡Jantltat d'utlllatge i mobles.
presentades per «Perfumeria Pare«La tragèdia de Cordelles», «El caEl denunciant suposa que el guar- ra».
amb 15.000 pessetes farà qui es cons- valler de la Rosft», «Maria Cinta»,
On èxit
dià ha sortit d'Espanya.
21,35: Orquestra de RAD 1 O ~i tueixl empresa revista gran èxit que «Ep! jo també vull ésser un fug1BARCELONA: «Amina. (serenata avui mateix es representa t eatre de tlu!».
.
..
que
al
Poliora
ma
penser,
,.
sense
UN SU ICIDI egípcial, P. Llncke; «Dansa espa- Barcelona. S'ha fet gra n propaganda
L'ordre de projecció s'establirà per tar, ràpida ment, «La senyoreta Oestn,
El tren correu de Barcelona a nyola núm. 5», E. Granados; cNo- I és dema nada per pobla cions Impor- sorteig.
de
VIdal
Jové.
adjectius
Madrid agafà diumenge al Inati a velleta. núm. h, A. d'Ambrosia.
tants. Llàstima que negoci, per manPer ~ invitacions
C. E. de C.
. .. que no seria gens estrany que
;Miquel Queraltó, de 30 anys, davant
22: «La Paraula». - Emissió de ca dites pessetes es deixi perdre. Te- (Paradls, 10) l a lesalcase
de
fotoc
cLa
senyoreta
Oest))
s'estrenés
aqueaI
el carrer del Tinent Flomesta. i ll les deu de la nit. - Directament des
lefoneu Immediatament 80990
grafia 1 cinema.
. ta mateixa setma na.
ocasionà la mort Instantàniament.
de Madnd.
Sessió de Corts. El Jutjat de Guàrdia ordenà l'ai- Resum de les- informacions
radiades
xecament del cadàver 1 el seu tras- durant el dia. - Retransmissió des
llat al dipòsit de l'Hospitlll Clinic.
del teatre Calderón, de Madrid (per
En ésser re3istrat el cadàver pel E A J
de l'òpera «Rlgoletto». de
jutge, 11 fou trobada una lletra adre- Verdi. -7>,
pel tenor Hipòlit Làzaro.
çada a la seva esposa, en la qual 11
24: «La Paraula». - Emissió de
exposa el seu propòsit de suïcidar- les dotze
.......-~de la nit. - Darreres inse, per trobar-se tuberculós.
formacions.
FI DE L'EMISSIO
DETENCIO DE SOSPITOSOS
I INDOCUMENTATS
Agents de la brigada social detinueren com a sospitosos Miquel Palau
CLIN ICA MENTAL
MALGR AT! Un grup de republlPortasa, Josep Ollé Figuerola, Celes1 Torre de Campderà)
caus autèntics, amb motiu de la
U Ubach, Manuel Caminal Aizot 1
..
......._
commemoració d .: Ja pnmera Repú·
A L..UJtti!-1 UI!. MAH.
Ulli().
Ramon Freixes Miralles.
' ....
,_
un quart de vuit de la vetlla a l'APER TIN ENÇA D'A RM ES ordinària en el sumari que es segueix blica, va telegrafiar al senyor Al·
Als detin¡uts Palau I Ollé se'ls acuNA
l'ELEFON JO
teneu Barcelonès tindrà noc' la secalà Zamora i Lerroux, interessant.
La. policia procedl a la detenció contra Maties Malet.
sa de confecció 1 repartiment de fulls
nervmsos. mental$ r.oxicòmans
gona de les conferències que anirà a
VISITES se per l'Indult dels darrers condemclandestins.
d'ambdós sexes
•~ càrrec del doctor August Pl i su- de Manuel Ruiz i Garcia, al qual
Manltestà
tambe
l'auditor
als
inTambé fou detingut Jaume Simó
-. nyer, la qual versarà sobre el tema: 11 trobaren una pistola 1 les gules formadors que havia rebut les visi- nats.
M~:tge ULrt:c!AJC
~ tCelJ t;
ST. ANTONI DE VILAMAJORa
Arabla, per indocumentat, però fou
I.
,.- «Els Congressos universitaris 1 l'au- una d'elles ,stesa per l'ex-Conselle- tes dels senyors López
Doctor
Ber
at
Carraras
Avilés, prest- El Centre d'Esquerra ha elegit nova
alliberat per haver sortit una persoria de Governació.
tonomia».
, 1 a:ss!Steucla delS Ul!!lai..s
na responsable. De totes maneres la
A més a més, portava una capsa dent de l'Audiència de Barcelona! junta. N'és president, Vicenç ~
Nous batxllelrs. - El Rectorat ba
policia li ha imposat 50 pessetes de
de càpsules del calibre 9 curt 1 una Sagnler, conseller togat, l Pau de nis; secretari, Josep Junoy, 1 cat.expedit els titols següents:
xer, Pere Serra.
tnulta.
Institut de Badalona «Al béniz»: ordre de mobilització, cosa per la Rio, auditor de Divisió.
VILANOVA DE LA h 0CAa Amica
Josep Nicèfor M~nresa Aleo, Angela qual hom creu que està complicat
SENSE NOTICI ES nostres d'aque:!a localitat es lamenOr iell Masmltja, Ricard Palllssó So- en els passats successos, i fou posat
Ahir, a la nit, l'auditor no rebé ten que un senyor que ha mllitat a
a la disposició de l'autoritat militar.
lé i Antoni Porredon Jorba.
"
els periodistes, als quals va fer dir l'Esquerra, a la Lliga l avui a la
Institut d'Eivissa: Pere Martl FuCeda, s•escusi amb pseudònims com
llana, Antoni Ferrer Viñas i FranMOVIM ENT DE CAUSES que no tenia cap notícia que comu- Nyach Wes-Wusku, A. Narfent,
nicar.
cesc Tur Clapés
En .. e ahlr, al migdia, els perioL'eminent matemàtic J. Rey PasEDICTE «Pau Poeta», etc., etc., per tal de
In:stitut de Palma de Mallorca: Setor ha estat invitat per l'Institut ,;,_
Ha de compareixer en el terme de dir penjaments dels bornes llberal.a
bastià Cladera Rotger, Miquel Mo- distes, l'auditor de la Divisió els coesquerrans. des d~.m setmanari lQio
d'l!:Studts Catalans per a una confeyà Ribas, Llorens Sitjar Vila Nico- municà que havia estat sobreseguda deu dies davant el capità de Cava- 1cal
Voldriem que l'aHudit slgnée
ESTOM Ali I INT EST INS
lau Sitges Miralles I Josep Vérd Su- per rebeH1a la causa instruïda con- lleria Enric Aguada Cabeza, jutge allò que
rència en la qual exposi els seus
escriu
DIABETI S - .. LBU MII'o \1·
reda.
tra Artemi Aiguader, com també les pennanent de la Divisió, que té la
trebal.ls recents sobre séries. Els que
CARDONA
t El ciutadà J. B. proRIA - INfA NCIA - ETC
Institut «Balmes»: Antònia Bru- causes número 105 i 31 per ésser seva residència oficial a Dependèn- testa enèrgicament
desitgin assistir-hi donaran la seva
dels rropòslr.
guera Solé, Jaume Turuguet VUa desconeguts els autors dels fets que cies Militars, segon pis (Porta de d'algú que tendeix a canVI..,
adreça a la secretaria de l'Institut.
~1 nom
Caa·a·ea• l .. hia·ia, 62 Secció de Cièncie3, com més aviat
Francesc Goiii Malleu i Marià Mart: motivaren la instrucció dels respec- la Pau), els paisans Julià Gatan Gui- de l'Esquerra Republicana Joca!,
per
ñosa Llossas.
<entre Coi!Sell de vent 1 Ar" '>l
tius sumaris, l la Instruïda contra llén i Pius Martlnez Castaño, que a posar-ne un que el nostre comumillor.
Institut de Granollers: Manuel Josep Candarno. Manifestà també viuen en aquesta capital, però hom nicant creu rldlcol i antic. Advoca
S AL ME RON. 22'2
Aixi mateix ha estat invitat el proMontañà Guasch.
MANSO, 79 (davant del Mercat) fessor Broggl , del Laboratori Mateque havia estat elevada a plenari Ignora llur domlclll; sota l'apercib1- perquè hom no rebategi allò que ja
\
la causa instruïda contra Josep Ala- ment que, de no .fer.ho, incorreran està ben batejat a satisfacció deis 11màtic
de
Milà.
'!!:'!"& •
l
gart i que havia acceptat les dill- en els perjudicis a què h1 bagl lloc berals autèntics
MAGISTERI
gèncles instruïdes per la jurisdicció de dret.
ST. HIPOLIT DE VOLTREGAa
CONCURS
Escola nova a Alguaire. - El seEns assabenten que s'està ventllan'
nyn.. .,..,_ancesc Piquer i Mor ha prel'he¡emonta de la direcció del VolJ vacant per h~.:~:r~:rt el Dr. que
sentat una Instància a la secció adel fiscal retirà l'acusació que soste- trega F. C., entre aquest, l'Ajuntaministra tiva de primer Ensenyament
ment 1 els tejocistes. L'opinió sanA
nia contra els processats.
per tal d'obrir una escola de nens
Denúncia contra un rellogat . - creu, naturalment, que ha d'ésser el
Fred!~G~~: ~~~. : ~ ~ :es!re~~
Una plaça de metge
i nenes, tipus unitari, al poble d'AlAl jutjat de guàrdia es presentà una club -que va fer el can:;:> l no U
Salvador Castella, 2.467'50; Materials general, dominant l'especialitat de
guare (Lleida).
denúncia soscrlta per Vicenç Alcay- cap tendència politlca- el qui h&
Cionstrucct
1.7»3'98; I!''lt:el Guar- parts 11. L'ALIANÇA MATARON.i.NA.
n e, que habita al carrer Claris, 102, de triomfar en aquest conflicte.
d ola, 59.280; Francesc Navarro, S'admeten sollicltuds per a la seva
A l'Ateneu Obrer I Cultural han
quart, contra un individu que des
SUes, 470; Josep Segui 1.645; Josep provisió acompanyant relació de mè·
de fa anys ve cobrant 40 pessetes tingut lloc llu\ts balls de disfresses.
A MATARO
Mana SUes, 470; Admmlstrador rits i edat (màxim 35 anys) fins el
AUDIENCIA
ARENYS DE MAR: El nostre cord'augment que en el contracte exis- responsal
~~~nes, 1296'27; Teresa Casavent, dia 25 de l'actual, a. lea sia de la
ens assabenta del mal
teix entre el denunciat i la propie- efecte
S ECCIO PRIMERA
". 0; Successors d 'A. Montfort. tarda, a la secretaria de l'esmentada
que ha produït l'absència dt
tària de l'Immoble, ja que el denun- la bandera
638 69 ; HUari Solsona, 500.
.' Un acte agrari' disfressat 5.000 pessetes de multa. - A porta ciant
Entitat, Lepanto. 13, Mataró
els balcons de la
és rellogat, però té tot el pis. Lliga local elen
tancada es veié una causa per esdia 11 de febrer.
El
jutge
va admetre la. denúncl&.
' d'Assemblea de productors tupre contra J osep Oliva, per al qual Contra uns
A més, que han estat sobresegu·
suposats atracadors. des les causes que es seguien con·
el ftscal soHlcità la pena d'un& mul- Pel jutjat número 8 es dictt. aute tra diversos veïns pels fets d'octu·
de patata
ta de M OO pessetes.
de processament l presó contra P ere bre. Ho celebrem.
de lt. Rosa Femlndez 1 J~p MoBORGONYA: El ciutadà Pere
Diumenge, al mati, a Mataró es
SECCIO SEOONA
lln6 Pérez, acusat. d 'haver pres part Bover ha prestat nova declaració.
va celebrar una assemblea de proen
l'atracament
perpetrat
el
17
de
Es
la
segona que 11 és presa.
ductora de patata Prlmerenca. A dit
E.scàndol. - També a porta tanARENYS DE MUNTt El clutadA
acte no b1 va. assistir cap diputat cada ea celebri. la cauaa per escU1- març del 1933 en una casa del carrer
català 1, en canvi, invitat especial- dol públic contra Carme Farreru, d'Enric Granados, propietat de Ma- S . es lamenta de l'amblgilitat deli
t ies Toblaa, junt amb altres que comptes presentants per la namant
ment pels organitzsdors de l'acte, ht acusada de l'esmentat delicte.
també estan processats.
J unta d'Assistència Social i no creu
va concórrer el cap dels agraris seLa. pena demanada pel fiscal tou
gena en l'afectada generositat dels
n yor Martinez de Vela.sco. Després la de dos mesos l un dia d 'arreat l
senyors que la componen.
d'aprovades unes conclusions, el se- mil pessetes de multa.
BALAGUERa A l'històric castell
nyor Ca.rlee J ordà adreçA unes paque fou residència dels comtes d'UrEl millor servei a
raulu d'adhesió al politlc agrari, 1
SECCIO T ERCERA
gell es produeixen sovint despren.
el senyor Cabot li digué «que la a&dlments «casuals» de pedres. I ~
Suspensió, - La causa per jurata
va adhesió és de les que es paguen
dóna el cas curiós que aquestes p&11 dootor AUI\IIt PI I Sunyer en amb el con. Li pregà que faci ex- que estava assenyalada en aqueeta
dres serveixen per a la famosa urel ~ de oonf.,.nolee 10bre eLa tensiva aque.t& & tota els a.grarU Secció es 11\l.Spen gu' per n o h&nr
banització de la mun~nya del Sant
n ombre BUflcient de Jurata.
Crist. Costarà l'enllestir aquesta, l&
Unlvenltat de Baroelona». - Con- d'Eapanya.
Jll senyoc Martinez de Velasco, na.desaparició d'una jma arqueològica?
tinuant te. caofertnc1es sobre «La
Ra reaparegut amb ¡;ran èxit el
SECCIO QUARTA
Unlventtat de Barcelonat, ornnit- tunJment, fiu aeva. lea conclusions
~etmanarl local «Pla l Muntanya».
zadec per l'Auoeiac16 d'Eatudlantl aprovadea 1 f,u, també, vota perquè
Agressor~
alllberatl.
Ocuparen
«la.
identificació
entre
la
pagesia
cas •eatt. reorganitzant, activaiOens.
de Dret 1 O~nc1ea Econòmiques l
Aragó, 270 i 272
l'Orfeó Balagueri.
Soclall, el proper dijous, dia 21, a talana 1 els agraris espanyols sigut el banquet Jesús Benalg81 i Ferran
un fet 1 ea consolida definitivament. Luque, per pertanyen a la O. N. T.
ARBECAs i& estat alllberi!~· u=
i Passeig de Gràcia, 45
fianÇa el vei Pere Boldd _... e
No cal dir que l'acte va fer molt I estaven acusats d'haver agredit a
gràcia als elements de la Lliga cops de bastó uns obren de l& U.
Republlcan&.
()berl una
AQUEST NUMERO HA ESTAT poca
Telèfon 11550 I 1559
de Mataró. Els dels partits d 'esquer- O T., en anar aquells a trebe.llar,
ctJnló Republicana» bar tal d'enra no 11 donaren la més petita Im- havent-hi un conflicte.
==~d~~~M'r'..rf'T' • T
En vista del resultat de les prov-.
VISAT PER LA CENSURA portància..,

DETENCIONS
Dissabte a la nit foren detinguts
suposats autors de l'atracament
com tenda de queviures de la se1
a ~a Rosa Slmon i Rovira, establernY0 1 carer de Guixeres, num. 54, de
ta galana Pasqual Alberge I Motel,
~a 38 a1{ys, natural d'Osca, aqu~st
ed.vldU estava reclamat pel JutJat
W~strucc1ó número 11, per robato1. Josep Garcia I Mellado, de 23
r \s natural d'Alhama de Múrc1a;
t~n. ¡¡'¡ aamon 1 Ondevela, de 19 anys,
~urnl de Saragos!';a, i Simó Ruiz
E.xpóslto.
1 Tots
aquests md1vldus no tenen
domicili segur., Han estat posats a
diSposició de 1 autontat.

PROGRAMA PER A AVUI,
DIMARTS
7,15: Primera edició de «La Paraula». - Diari r adiat de RADIO
BARCELONA. - Discos.
8: Campanades horàr ies de la
Catedral. - Discos.
8,20: Segona. edició de «La Paraula». - Diari radiat de RADIO
BARCELONA. - Discos.
9 : Campanades horàries de la
Iatedral.
11: Campanades horàries de la
Catedral. - Servei Meteorològic de
la Universit.l\t de Barcelona.
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VEUS DE
LES COMARQUES

DIMARTS, 11 D! FEBRER DEL

'•aa

~

lA JORNADA ESPO R.TIV A DEL DIUMENG E
El Campionat de Lliga

EL CAMPIONAT DEL MON DELS PLOMES

['Español vençut pel València Gironès, víctima de la seva tàctic~, sols va, durar d~s ~inuts disset sei el Barcelona va empatar amb
gons davant el campiÓ del mon, Freddl Miller
'Arenes, a Guec ho
El ràpid desenllaç del combat, va causar forta impressió entre el públic
~r
ti-~~
~·empra
l
I ARA QUE 'l nès bai.Ut per lt. o .•
primera és el
1 per ara, les úniques fortuna,
a tons 1 es pre·•· vegada en la aeva vi~constitueix dues vcgaaes que l'ha posat en Joc, senta al voltant dels 55 quilos.
Això ~ el que ara cal preguntar la prova més palesa de Ja síncerita.t ha guanyat per k. o. Primer contra
Això del pes, té una importància
rematà amb el cap una centrada del als professlonals del rebenti3me, als del combat.
Tarleton, ara contra Gironès.
cabdal en la boxa 1 sobretot en els

veterà Sangüesa.
Fins al cap de 85 minuts de joc
no va veu1·e premiats els seus esforços. Parera fou el qui empatà d'Un
xut- creuat. A l'ulllill )ninul de joc,
Gual det>vlat amb el oop un centre de Pare¡·a, consolidà la victè.rta
vallesana.
A destacar del Sabadell l'excelient
tasca de Font al centre de la línia
mitja. També cal remarcar la segura actuactó de Massip 1 la gran
compenetració 1 efectivitat de la. davantera.
Arbitrà discretament el coHe¡iat
senror Santi.ago.

Resultats
i classificacions
PRIMERA DIVISIO
Resultats
Espanyol- València,
Arenes- Barcelona,
Betla -Madrid,
Donòstia - Ràcing,
A. Madrid· Sevilla,
Ovledo- A. Bilbao,

1-2
2-2
l-O
2--3
l-O

8-2

ClaSSificació
J. G. E. P. F. C. P.

A SaragOSSa

12 10 1 1 23 8 21
12 8 o 4 31 18 16

Beti¡¡
Madrid
Ol'!edo
A. Bilbao
Barcelona
A. Madrid
Espanyol
Va1èncla
Sevilla
Ràcing s.
Arenes
Donòstia

Saragossa, 4
Badalona, 1

12 'l 1 4 36 26 15
12 6 2 4 36 17 14
12 6 3 4 29 27 13

12 52 5222612
12 5 1 6 28 33 11
12 5
7 18 26 10
12 4 1 7 20 22 9
123271B238

o

EQuiPS:
Badalona. - Novè:.; Güell, Marti;
Camacho, Serracamps, Schlls; Beta.ncourt, C a s a s, Amares, Serra i
Torres.
Saragossa. - Lerín; Gómez, Alouso; Pelayo, Municha, Ortuza; Ruiz,
Gregorio. Tomàs, Garate i Primo.

12 3 2 9 14 34 8
12 3 1 8 15 30 1

SEGONA DIVISIO
PRIMER GRUP
Resultats
Celta- Sportmg,
Valladolid - Perrol,
Avilès- Nacional,
Corunya - Baracaldo,

8-1

4-0

3-1
3-0

Classificació
J. O. E. P. F. C. P.

12 8 2 2 38 12 18

Valladolid
Celta
Sporting
Nacional
s. Avilesl
Corunya
Daracaldo
R. Ferrol

12 7 2

s 22

17 16

12 6 2 4 36 19 15
12 52 5222412
12 4 2 5 20 28 10
12 3 4 5 13 22 lO
123171120'7
12 2 3 7 10 30 '7

• ••

Al primer temps l'encontre fOll
forÇQ. anivellat. Al oop de poca esI tona de començat el Snragossa obtingué el primer gol. Va empatar
Casas 1 després Municha obtingué
el segon per al Saragossa, per un
excés de vista del porter del Bedalona.
A la &egona part el domlni del
Saragossa va ésser complet 1 tot 1
la deficiència ~s davanters en xutar, el mig 0::-tuza marcà dos gols
més.

A Bilbao

Arenes, 2
Barcelona, 2

SEO.lN GRUP
Resultats
Júpiter- 131\badell,
\-3
Ossasuna - Irun,
4-0
Saragossa.- Badalona, 4--1
El Girona descansa.
Classiftcacló
J. O. E. P. P. C. P .

Ossassuna
Sabadell
Saragossa
GU'Oila

11
10
10
10
10
11

Irun

8 1 2 29 9 17
6 3 1 22 15 15

5 1 4 25 17 11
J 3 4 9 13 9
2 4

4 18 26 8

1 4 6 14 28 6
10 2 2 6 12 25 6

Jitpiter
Badalona

TERCER GRUP
Resultats
Ei'< - Hèrcules,
Granada - Llevant,
O. Vnlència- Ma.la.cità,
Ll\. Plana -Múrcia,

2-2
5-2
6--2
1-3

Claaslflcacló
J. O. E. P. F. C. P.

Hèrcules .
Múrcia
Elx
Llevant
Gimnàst.lc
Malacità.
Granada
La .Plana

12 9 2 1 24 10 20

12 7 2 3 22 14 16
12 5 4 3 20 16 14
12 4 5 3 20 16 13

12 5 1 6 18 15 11
12 4 2 6 22 2'7 10
1241716229
12 1 1 10 5 28 3

A Can Ràbia

Español, 1
València, 2
EQUIPS:
Espanyol. - Fournlés; Arater, Pérez; Espada, Soler, Cifuentes; Prat,
Edolm!ro I, Iriondo, Manolin 1 Edel-

n.

'mil'O
Val~ncla .

- Cano; Torregaray,
Joan Ramon; BartoU. Iturraspe,
Oonde; Toredeflot, Guijarro, Vila~OVI., Golburu i San&l.
A:bitre: Campo.

•••
~

Amb regular assl:tència. de públic
M relebrà diumenge al camp de Ja
,carretera de Sarrià el primer partit.

, de la scgolla volta. entre el València
i l'Espanyol. En el darrer partit que
'f 'ls Yalencians jugaren amb el Bar~ona demostraren ésser un equip
acceptable, on tot era entue, que posà en dificuitat l'onze
-grana, el qual 301s obtingué la
,"-ctòri& per la núnima diferència.

E

~. ~~t ~':a~fxr;:.t ~~~
ues del disputat anteriorment a

Corts. aconseguiren obtenir una.

w¡;\~~~b~':t l~ui¡;, ~

EquipS I
«AreneS»: Egusquiza - Eguzq..tiaguirre, Arrieta - Angel, Petreñas,
Pérez - Larrondo, GOJ:l:lalo, Santos,
1Lele
i Albéniz.
«Barcelona»: Nogués - Zabalo,
• Arana -Pedrol Berkessi, LecuonaVantolrà, Trujillo, Escolà, Morera 1
Pagès.
Arbltrea Balaguer.

j

•••

Bilbao, 17. - El partit fou Igualat
al primer temps, amb algun lleuger
domini per part dels barcelonistes
i amb millor joc d'aquest equip.
Aquesta petita superiontat es t~
dui en un gol aconsegUit als trenta-sis minuts de joe, per Escolà, en
rematar d'una manera. imparable una
pilota cr.te 11 havia lliurat Vantolrà.
Durant et segon temps, Escolà, aconseguí el segon gol per als ca~
Jans. D~:;prés entraren en Joc els areners 1 Lele marcà el primer punt
per al seu equip. El mateix jugador
aconseguf el gol de l'empat als trenta-dos minuts.

qUi no els repugna fer del periodisme una arma infamant, als qui persegUint qui sap quins fin!, tot ho
sacrifiquen
i
malmeten
5eru;e
consclènc1a. Als que tenen aquest
concepte del periodisme, ala qui tenen de la critica concepte tan r~
pugr.ant, ara és arribat el moment
de posar-los en evidència perquè
e¡q>hqwn el bassament de llurs comentaris insidiosos.
Ja. ha tingut lloc el combat pel
titol de campió del Món. Gironès
i Miller ja han celebrat el combat
de revenja que tantes suposlci0118
malicioses havia despertat en la
ment de molts que han pretès passar per purltants, quan en el fons
de la seva actitud no h1 ha ha¡ut
altra cosa que un propòsit interessat.
El company Aymami e.s queixava
l'altre dia des d'aque.stes columnea
de l'actitud reventieta que han observat dos coHegues barcelonins.
Se'n queixava. amb raó. No h1 havia
moralitat de cap mena en aquesta
campanya precisament perquè era
una campanya de difamació. Un
dels dos coHegues al1udits, «La
Vanguardia», deia dissabte pretenent
contestar al company A.ymam!, el
següent:
1Y no lo hemos hecho, llmitàndonos a reproducir una pequeñ1slma
part.e de lo que J!uede decirse de laa
andanzas de Mi er por Europa, precisamente por~e el domingo un
ccatalà.Iu dispu ba un Campeonato
de Europa.»
¿Voleu una prova més palesa de
la immoralitat esportiva que aquest
comentari enclou? Quin concepte
d 1
odi
é
e rort sme m s especial aquest
de mitar-se a. reproduir el més
ofensiu d'un comentari aliè, essent
així que. segons revela. el coHeg:..
tenia moltes altres coses per a dir.
però que no les deia perquè era un
català el que disputava un ca.mplonat del món?
Quan un periòdic es mostra disposat a dir el que de bona fe es
creu verldic, quan un period.iDta es
lllura a la. critica serena dels rets.
no tem no té perquè tèmer davant
la veritat 1 l'exposa, passl el que
passi. La veritat no és mal condlcionada. Es veritat una cosa o no
ho és. De veritat no n'hi ha més
que una 1 tot el qui faci e'rolent de
posseir-la 1 no l'exposi. o bé és un
covnrd o un farsant.
A tots, però, ha contestat a. bastament el resultat del combat. IJàstima que aquesta contesta hagi suposat el ~act1Ilci dt>l nostre campió,
al qual ha volgut la dissort sacrificar, potser per mostrar-nos de manera que no admetés dubte, la puresa de llllrll sentiments esportius.
Totes les fantasies habilidoses escrites arreu de les actuacions de
Miller, tota la mala fe que encloïen
certs comentaris arran del combat
celebrat fa un mes a l'Olympia han
quedat desvirtuats 1 la mala fe dels
comt:ntaristes ha estat posada al
descobert. Gironès batut per k. o.
en dos minuts 1 disset segons. Heus
aci un resultat que SUJ>OS!I. el desmoronament d'un ídol, 1 pels orgatútzadors, el sacri!Jcl de l'únic home que avui per avui podia proporcionar-los grans t.fera.
La veritat d'aquest combat, doncs,
res pot posar-la en entredit, Giro-
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mena. d'objectes
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~~gr~~g·A~:OJe ~~i~~ d~~ ~an

va a saludar a Gironès 1 s•e.comladg,
del públic que l'aplaudeix. Una. p• ...11
de públic el xiula, 6ens dubte ~~
manifestar d'alguna manera el dis·
gust que la desfeta del seu !dol
11
ha
i
a proporc onat. Gironès baixa del
rin~ mJg escorregut entl-e les cordes. Els moments han estat de verltable tragèdia.
. El combat final el disputaren MartiDez d'Allara 1 l'ex-campió de Pnnça Alonzo. Martlnez començà pe.
gant cops potentísstms que fan posar
en guàrdia al francès. Abans d'acabar la primera represa, un croxet
de dreta va fer caure Alonzo a terra
L'àrbitre no es fixà que, en arribar
a deu, Alonzo ja tenia els genolls
aLxccats pronuncià l'«oub. HI hagué
/escàndol que és de suposar.

Itàlia va vèncer França, a
Roma, per 2 gols a 1
!toma, 17. - Davant de molts milers d'e.>pectndors, i amb assistència
del president del Consell Sr. Mussolini 1 de l'ambaixador de Franca,
s'ha celebrat avui l'anunciat partit
de futbol entre els equips representatius d'II.àlia 1 França.
L'encontre. el qual havia desvetllat molta expectació, ha estat guanyat pels Italians per dos gols a un.
LA

Bat tl e~

REBAIXES IMPORTANTS
en tots els articles, motivades
per balanc

TEMPORADA INTERNACIO·
NAL DE RUGBY

El primer partit d'orientació
per a formar f' equip de
eataIUnya

Diumenge, a la tarda, tingué lloc,
a Sant Bol, el primer dels partits
que han de jugar-se entre els probables 1 possibles per fonnar el q-.llnze
re
tat! d e t 1
da t
presen
u e a a unya
van
el pròxim partit contra Itàlia, el vi·
nent mes de març a Roma.
No es pot dir que el partit d'ahir
servis de gran cosa, ja que per maIaltla, lesions o altres causes, es presentarcn només que la meitat dels
Jugadors convocats. Ni amb altres
elements reclutats entre jugadors no
preseleccionats arribaren a formar-se
dos equips que poguessin combatre.
Hom aconseguf tan sols reunir
vint-i-tres jugadors, els quals formavem un equip d'onze 1 un de dotze,
1 que, naturalment. poc joc de con·
junt pogueren fer.
xen la prova clara 1 !rapant que el
Ipoble
francès no és un poble csense
oïda, sense fe, senRe ordre ni sense

*

36, Boqueria, 3~
·rO'I EL MES DE .PEBI:{ER

Hospi1a1, 42 • Ttl. 13651

ideal». Els nostres poders públics bo
han comprès 1 s'han interessat en
aquest esforç.»

ASSOCIACIO DE MUSICA
ANTIGA
RECITAL
AL
LYCEUM
El concert que a.q-.1esta entitat haCLUB (Fontanella, 18, 3er.)
Tia de celebrar el dia 21 del corrent
mes 1 que ha estat confle.t als presAY".II, dimarts, tindrà lloc un retigiosos artistes alemanys Georg cital de música 1 de poesia, a càrreC
Dannstadt 1 Emma Darmstadt oa del notable pianista E. López
estat ajornat per al dia 23 del propi i del jovenlvol recitador J. J. Iñurri·
mes.
garro. Aquest recital començarà a
Tindrà lloc a la casa de l'Ardi~
ca, sota el següent programa; «&> un quart de vuit del vespre.
natat, en Re major, de J. S. Bach
1 (1685-1'750), per a viola 1 plano·
1 Sarabanda de cOlga 1 Courante», dé
1 Joh. Jakob I'roberger (160G-1722l ·
«Històries bibllques», de JobanÚ
Kuhnan (1600-1722), per a PWIO
sol; «Sultet francesa, en Sol ma~r,

sen
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A varlosi • lda.tr1u • Blenorràgta
• Tractament$ moderna • Impotènda
Dlatermla - Alta freqüèncla
Raigs X - Anlllals
cllnics <sang, orina)

La Música

CAMISERIA

seu peix

Rter'!TTt7

PREIJS

~

90 CENTIMS

.IS
PER
PARAULES
~~a~;~~t:~:k~~F:!u~.~~o:. Inauguració de* sales al Mu·
ANUNC
Jl[ompanys, a)udem nos. VIDa adll
seu d'Arts Decoratives
CANVI FONOGRAFS PER RADIOS

Consulta, de 10 a 1 I de • • •
erèncla, sl bé hem de tenir en·
Diumenge, de 11 a 1
Reparacions prantldn. Tallers, 82
pte que l'Espanyol s'apuntà el ""'!!!P.!!!!!IIIIII!I!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!I!!!I!!!!!!!!!
6nle gol a conseqüència d'un pe- -=
- - -- ty dubtós.
'l'Bl com deixem dit abans, el Va.cla obtingué el seu primer gol
r mitjà de VUanova, en rematar
oornet· llançat per Torredeflat,
an portàvem vint minuts de joc.
eegon temps 1 &1 cap de vint-lc minuts de joc, una gran jugada
tre Torredenot 1 Vilanova. valgué
visil.ant.s el reu segon gol. Cinc
uts més tard Prat convertia en
un penalty que assenyalà l'àre. Pinalitzà. el partit, doncs, amb
victòria dels valencte.ns per dos
MADRID: Pa.uet¡ 4e la OUtellllll., li. - BAROZLONA: Vla Laietana I
:Is a un.
LI NIA RAPIDA Dl QRAN LUO BARCELONA· CADI%· CANARI ES'
&ortldee setma.oaa eJ.t <UIIIabtu, a lea dotze. E!ectu&ra.ll el 1erve1 lea motooaua
«CIUDAD DE SEVILLA» I cVILLA DE MADRID•
LtNIA RAPIDA DE ORAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
Al Poble Nou
Sortldet oada dia (llent ela àlumenaea). d.e Barcelona 1 PtJ.ma. a lte 11
noree. per J.ea motonaus
«CIUDAD OE BARCELONA» I «CIUDAD DE PALMAt
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA¡ VALENCIALALAOANT l PALMA
MALLORCA, BARCELONA· MAO
BARCELOnA· El VISIA
LlNlA COMEltCIAL .&MB .EI:)CAL!'.S A TOTS ELS PORTS OB LA. IQ.D¡.;
TERRANl.A, NORD lYAFRlCA 1 OAN.&RIEB. - Sortldea QUinunal.l C1e Bare-.
.lona ela à!Joua. L.I.NIA COMERCIAL BILBAO· OAOIZ • OANARI.ES, AMB zs.
CALA A l'OTS .ELS PORTS DEL NORD O'EBPANU. - Sol'ttdu Q.Uinzenala
Molt Intercs:::mt ! o:trt:maa.ament de Bllbao ea <11Jous. LlNlA RAPIDA B.EOULAR ENTRa .aPANYA 1 TERB.L
TORIS
DE LA OUINBA I!:SPANYOLA. (f'KRNANDO POO). - Sort1d.u et <11a
petit fou el partit entre el .J(¡.
do ca.àa mes. amb eecalee a VtJ.èDc::1a, '-1&oal:lt (!acUitatln.), OVtaaena
r 1 els wts-campions de Catalu- 17
(lacultatlva), Oàdtz. Lu Palmaa. Bantt. Crus c1e Tentll'Ue, 1Uo 4t aro (f&CUI·
cl qual no es dwidi tlD3 ala tattnJ..~._Mon.rOvta o Preetowtl (facu!tatlva), Santa llabel clt hma.u4o i'OQ,
uata (tacuttaçtt'a), KoKo 1 Rto Benlw (facultaUn.), pea T&POZ'I
ers minutll de joc, en què el
•PLUS ULTRA• I cLEQAZPb
:badeU s'im~ netament • marcà
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VAU:NOIA
Jl,a dos gola que 11 donaren la 'fic-Sortides de Barcelona e.1a cUlluna 1 d!Joue. a 181 i() llorea
lbrla.
•CIUDAD Dl VALENCIA1
Al cap de deu minuts dc JOC, una
'""
a
l'Ol '"'"''a. lltllell d'anada 1 ternada a Df'lut r.crurta
u·ada. de Diego !ou rematsda im- amb teea1aooberta:
a wta ela pone de la Penlnauta. Sontc1ee c1e Barcelona ela 41moertl
blement. per Perpinyh., a dos
SERYEI QUINZENAL MEDITERRANIA· OANTABRICA
tres d.e la porta, 1 marcà l'Ctn1c WllA aBOULAR EN.J::Suc~BLONA • ALACANT· ORAN. MJ!LUl,A • 'fiLLA
......., • CEUTA 1 VICE-VERSA
Iol dr's bls.n.c-verds.
80111dee de Bar.;elona cada àlumenae. a 1418 rutt bora.· d'Al.t.cant ell d1mañl
1 Vl,l¡ 41iUUt8 després el Sabadell
d'Cran tia cUmeolee. d'Oran cap a Alao&nt ela dlmarÍe. I C1'Al&can1 oap a '
.fll; :'1 pt>r mltJll c1e Calvet. el CUlAl ,
Barcelona, ·~ ~

~

A Gironès 11 cap, però, l'honor boxadors que pertanyen a les cateGIRONEB, VICTIMA DE LA d'haver estat batut per un home gories depesos petits. Ja en un dels
SEVA TACTICA
extraordlnari, per un veritable cam- comentaru¡ anteriors al combat,
pió del món. La desfeta no desme- n'explicàvem els motius, però oo
Caure als primer~:. minuts de Ja relx doncs de la seva fama. Imbatut serà repetir-ho. Un quilo de més o
lluita, puglli.sticament parlant, no a Europa, el combat amb el campió menys, segons en qui pot ésser un
té paa la transcendència que molts del món s'imposava. Llàstima que la avantatge o un escull. Hi ha qui
voldran donar.J.'hi. Altres campions sort no hagi volgut proporcionar-U amb un quilo de més aciquireix pomés famosos que Gironèa, han cai- un acabament de llur carrera pu- tència en el cop, però perd agilitat,
gut en la mateixa circumstància. gllistica més brillant; poca com h1 ha en canvi qui amb un quilo de
Un cop afortunat a la barba d'un Gironès ho mereixien tant.
menys guanya agilltat però perd poboxador quan aquest no ha. tingut
Als 30 anys ha disputat Gironès tèncla. Un quilo de diferència pot
encara temps d'entrar en accló, el combat més important de la seva doncs canviar per complet les posquan · està !red, té sempre conse- carrera pugilistica començada l'any SibilltatB d'un home.
qüènctes desagradables. De vegades, 1922. Les circumstàncies u han ofert
Miller el dia que va. boxar contra
el que el rep té temps de ~~erer-se 61 aquesta ocasió amb excessiu retard Gironès a l'Olymp1a va presentar-se
el contrari no inaistelx, altres ve- per permetre-11 refer el cam.1 que pesant prop dels 57 quilos, diumengades, la. calguda és inevitable.
aquesta desfeta 11 ha fet perdre.
ge en canvi en pessava 55'6000 menAQuesta vegada no ha estat pas
tre Gironès en pesava 66'900. L'única
l'efecte d'un cop decWu el que ha
MILLER ES UN 8UPER preocupació de Miller quan posa fl
fet caure Gironès damunt la lona.
CAMPIO
titol en joc, és la bàscula, no arrl·
Es pot dir que ela cops decisius fobar als 56 quilos, que és quan està
ren cinc, dos al fetge, dos directes
Ho hem dit abans 1 ho repetim. en la plenitud de les ¡¡eves facultat.'>
de dreta a la barba l un cupper- El cas Miller és únic en la història 1 en disposició dels seus medis f!coutJ d'esguerra. Aquest va éaser el de la boxa mundial. No hi ha hagut sics.
que va obligar-lo a caure. Amb tot, cap altre campió capaç de disputar
Per a vèncer Gironès, Miller f:S
qualsevol d'aquesta cinc cops, tou un promedi de combat 1 mig per va preocupar tot seguit d'accentuar
prou potent perquè, admetent la setmana 1 ell ens demostrà diumen- el seu avantatge en les primeres
hipòtesi que el combat hagués du- ge que pot soportar aquest règim represes. La seva. preocupació prinrat quatre o cinc represes, Gironès sense que les seves facultats se'n cipal era la de mantenir Gironès a
hagués acabat per ressentir-se'n.
ressentin. Dilluns de la passada set- distància 1 per alxò tot seguit d'h~
Tal com té per costum boxar Gi- mana va boxar contn. Holtzer a ver sonat la campana va començar
ronès, oferint constantment el blanc Parts 1 va ésser batut per punts; a. fer funcionar la seva dreta que
de la seva cara 1 el seu cos. 1 sense diumenge, o sia. set dies després, va. sempre arribava a. la cara de Giemprar llur ofen.slva, davant Freddi boxar contra. Gironès posant el ti- ronès. I la tragèdia no trigà pas
Miller el desenllaç del combat de tol en Joc, diumenge boxarà a Lon- en arribar. Va haver-n'ht prou amb
diumenge era inevitable. Ho !ou dres, dimecres a Liverpool 1 l'altre dos minuts disset segons, perquè
diumenge 1 estigué a punt d'ésser- diumenge altra vegada a Londres. aquesta. es manifestés en tota la
llo el dia del combat de l'Olympta,
Per altra banda, Miller no és pas seva magnitud.
en el curs de les dues primeres un camp1ó que segueixi un règim
represes, o sia mentre Gironès no de vida massa reglamentat. Per
LLUIS MELENDEZ
feia altra. cosa que estar a l'aguait exemple, en el curs de la setmana
del contrari. Si d"vnréa no hagués Eassada, els aficionats a r-.. 0 rt de
DES DE Lll VORERA DEL
-...
-...
RING
pogut collocar aquells potents cops a pilota basca, l'han vist cada nit
Da
t
bli
a. l'estómac de l'americà, que el al Frontó fins que acabava el pro- lar.S:a~!,. .Hua~·apuentrce que.·se t~tntcaa lmllcusorprengueren 1 l'obligaren a posar- grama de fartits. ¡I això la setmana
""" 1 •
1
.,.
se a la defensiva, aquell combat anterior a combat pel tltoll
persones, comencen els combats. J...a
hauria acabat amb tra¡èdia, com
Tot això, demostra de manera indiferència del pitblic és ben paleacabà el de diumenge.
ben palesa., que ens trobem davant sa. puix que tothom es dedicà a coManta vegades hem qualllicat d'e-- un home veritablement extraordina- mentar les possibilitats de Guonès
quívoca la tàctica emprada per Ol- ri, davant un home nascut per dedi- 1 Miller. En general, les opinions que
ronès eu ela començaments dels car-se a la boxa 1 per ésser en ella es mani!esten a6n favorables a Olcombats. Si les tres o quatre repre-- el super-eampió. Per alguna cosa la ronès.
ses que sempre es pren de desca.LU Premsa nord-americana, unànime-Anotem els resultats dels como estudi abans d'emprar-se a fons ment ha consilerat que Miller és bata. Prat venç Bertran per k. o. e.
les aprofités per evitar els cops del el millor campió del pes ploma que la tercera represa; Soro a Cervancontrari, menys mal, però no és ha. existit. I quan els nordamerlcans tes per punts: Batalino a Vives,
alxf, aquestes represes constitueixen que l'han vist boxar tant ho diuen, també per punts. .
.
per a ell un càstig continu. Davant alguna cosa deu haver-lú de cert
Quan pugen al ~m~ Flix 1 el Iranhomes de pegada normal, aquest en la. seva aprectacló.
cès Perotin1 el public 6embla intecàstig no U ha ocasionat disgustos
No h1 ha pas cap mena dc dubte ressar-se pel combat. Però dura P JC.
-recordem, però, aquell k. d. que que Gironès és el mJilor pes ploma En començar la segona represa el
l1 va ocasionar Bensa al Nou Món- d'Eu.rop3. Ha vençut tots els que J francès és caçat per FliX que ll
davant un home de cop potentissim han intentat prendre-U el titol 1 els pega a la mandíbula 1 Perotín cau
com Miller, que té l'agilitat d'un ha vençut sense cap mena de dub- a terra essent comptat per més del
pes ploma, l'envergadura d'un pes tes. Larsen, Tamagninl, Leperson. compte reglamentnri El .Públic procwelter» 1 el cop d'un pes mJg, el Holt.zer... tots han hagut d'acceptar testa de la pobra actuac1ó del francàsti~ ha tingut conseqüències ~ la dcefeta davant el nostre campió. cès.
tastroflques. Llàst.ima que aquesta Després de l'exhibició feta per MlEl ràpid desenllaç del combat,
experiència hag¡ hagut de fer-la ller davant Gironès, estem doncs ha aconsellat als organitzadors ceGironès en el moment mé.<> trans- en situació de poder dir que entre lebre.r un combat suplementari encendental de la lie\·a carrera pugi- els millors plomes euroi>eus ¡ Mi- tre Kid Rato J Subles. Aquest ha esUstica.
Uer hi ha una classe de dUerèncla. tat prodamat guanyador per punts.
En el comentari de diumeuge, exEl lector Sfgurament es preguntaTot seguit al?areix a la. Pl.aça
oosà.vem la nostra opinió del com- rt. després del que acabem de dir Gironès, 1 el públlc 11 dedica una
bat i ja prevèiem el triomf de Fred- com s'explica que aquest home ex~ llarga ovació. Seguidament ho fa
di Miller. El prevèiem recordant traordinarl hagi pogut estar doncs Miller que pula al rin~ a saludnr,
aquelles dues represes del combat vençut per Holt.zer 1 estigués a punt essent igualment OVl\ClO!Jat. Girode 1'017ffipla amb les quals pocs d'ésser-ho per Gironès a l'Olympla nès puja després 1 el .Públlc manivaren flxar-;;'hi. En aquells 6 minut.'> ta un mea 1 mig. La contestació t! festa en crits 1 aplaudiments el deMiller va demostrar ja. a. bastament senzilla. MUler ha vingut a Europa sig de veure guanyar.
tot el que era capaç de fer el dia a rer combats, a explotar el titol.
"Una vegada. l'àrbitre ha fet als
que posés en joc el títol de campió Quan no posa el titol en joc no dos boxadors les reflexions que són
del món.
a•empra a fons i ea presenta al ll- del cas, la campana dóna el senyal
Per a un home com ell, que ~e mit del pes 0 sia prop dels 57 qul- de començar. Gironès sembla estar
a disputar un promedi de combat los; quan J)Ósa el titol en joc, 0 sia afectat, el seu semblant és pàa.Hid.
i mig per setmana, l'únic interessant quan 11 perilla la base de la seva Miller,. en canvi sembla estar molt
tranquil. En ajunror-se al centre del
ring no es donen les mans 1 el carnpló del món llança tot segUit la
dreta en directe a la barba de Gironès. Aquest mateix cop el repeteix quatre vegades seguides 1 GIronês no troba la manera d'evitar
el càctig. Per fi sembla que Gironès ha trobat la manera d'entrar al
coa a cos, ~~ Miller el rep amb
un cop dur
al fe~e i un cup.
percout» d'esquerra. Grronès en~
ra. no ha collocat tú un sol cop.
Observem que damunt el ring h1 ha

Bar Petit Miramar
casa recomanable

un home que es desplnça D-b
rapidesa meravellos~ aqueSt'é3 lllla
Uer 1 que sola hi ha un bo
}.{),
pega, que també ée Mlller me qu~
Una dreta en direcoo tocà. 1 b
ba de Gironès 1 tot Segu.lt ~ ar.
querra potentisstma va a
a es.
al pols. En aquest moment, %~-11
que està assegut molt prop
..:ro,
11 diu «Cobrelxe'tl Cobrctxe·tt~o~tr~.
Gironès no h1 va estnr pas a temero
Miller va delxar funcionar la. Ps.
dreta que va anar a estrellar seva
la barba de Gironès 1 tot 9eguj-set 11
llançar un cuppercoutt amb , va
querra, tan precís, que va fer et! es..
el nostre campió damunt la uro
La decepció entre el públic és10~~·
descriptible 1 unànime. un «Ooo"'.
Interminable va ésser l'exclazn Iu
que va sorgir de trenta tnl.l boq&c1ó
Mentre l'àrbitre Mr. Duvernaz ues.
comptant, el ptlblic segueix la. .!~
rada fita en l'ídol estés a t - ,....
ritme dels deu segons fattdieà"• tl
la decepcl~ és gran, el desen
trunent del publlc es renecta en canto•~
els semblants. Ningtl comenta to'f
hom lamenta.
• ..
Damunt el ring la trat:tèdi• ad
quirelx caràcters apoteòsl , .. ·
recull Gironès de terra 1csèl Artero
al recó; està afectat. Gironès
~r:ae
refà 1 el metge de la FederaCió p~u
Ja al ring Es recot·re a l'èter i a·
una compresa d
1 M
e ge ·
lller salta

també de J. S. Bach, per a viola i
plano.

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30 ))

HOSTES
I PENSIONS
PENSIO eLA COMER·
CIA\.» - Sa&rlat&Da, '7
Abonamenta .etmanala 1
menauala. 1'1Queta. 80
oobert.B. 60 ptea. Telè-

BONA FAMILIA. deslt'a Jove tot utar, prop
do 1& Placa d'E3pan1a.
'l'racte !&ml llar. &so. LA
HUM.ANI1'AT n!Un. 'N
l'OFEREIX bonica 1.:~
oltaclò carrer Vlladom~t
'73. Ser la

BETOLS I ETIQUETE!

C1e wtea menee per apa.
rad.ora.. Mercadera. 86.

OBRERS • EMPLEATS¡
Reclamaclona en Jurata
Hb:tos. Tribunal lndUItrtal. etc. BOSCASA. Rd&.
Sant Anoont. 3 de 6 a ij,
font Be.DJ.
CORREDOR (A). ~
REGOMIR, 13. • Habl·
ESTUDI AMOlLAT. • tac16 amb penaló o eenae. operador (al vtaltar par.
tulo, Part beoencta. QUILlo¡art&. Eacrlure a LA
erm Tell. :lO. Ser t .
HUMANITAT al n!Unero DIVERSOS
S1 Indicant oone11ctons.
CORREDOR ben relaDESPATX oomptet veno
a preu molt redutt per cionat pertumertu. E.sCASA PARTICULAR. traall&dar-me a tora J:&. Cl1ure LA HUMANITAT
Deeltja 1 O 3 jOTU & Wt cr1ure a LA HUMANÍTA1 núm. 2~.
utar, 1nút.U ~enae bonee
refer. Elll&beta, a, &er. n!Un. 686.
----~-- OFERTES
la.
MIT.IA IOTIQA c6n·
PEN810 PAMILIAR • ir1ca deettJo, per a •ta- I DEMANDES
aptend.. habltac. •• b&DJ bUr-mo. Oonàlelona ~
MOSSO O COBRADOR,
l Wl':_o~1 Oollltll 4e Oent nabiM. Jllcriure a LA. deBltJa col:locacló fO ann
HUMANITAT DWn. 689.
.ij. t'4- k
1 bones reterénctee. Ea..
crture a LA. HUMANITAT
OAIA PART, D. IIAT,
per Tln· Dú.m 634.
o 2 am1ca, tot Nt hl&l. clreMENtiADOR,
MW
modem
_
Balmes,
40, ler.
1
MODISTA a·otereiJE a
171 • Ebenlatena
(Junt oua
l a c1omiCW. Pteua
Diaaonal.
UPLEHDIDA HABITA·
econòmica. Roca!~ 16f
OIO, balDó carrer a wt
prat_ la.
tñ. per a 4oe amJ.ca.
OOMPRO m1Q.uJ.na f~
llanJV ... Dfi, &bund .. ~ca per a Placa Cl1
.JOVE TAQUIMECANO·
acma~ lkliTell, 148, 1•. l/11 per 9 1 aooeuorta. 11 Q RAF, PRct!o trebala
arture preu 1 marca a LA. atldne. l'ofereix mt¡ àla
llcrture a LA HUMANIANQEL MARTI. ·~ IIU)4ANITAT nflm. 'N.
TAT núm. 638.
d'eoqUIIClem&dO .taarü.
De& de la Roea, l'f • -r.,
MODES, conteoc1ó &cU•
.JOVE DIBUIXANT deltfon 1636~ Barcelona
nd.a c1e Tl8tlta 1 abrice lltJa oollaborar en revapar a MUJor& 1 nena.
tes 1 ouea e<Uoonata. z..
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CONCERT DELS PETITS
CANTAIRES
PARISENCS
DE LA «MANECANTEIRE
A LA CROIX DE BOlS»
Per tal de donar una idea del que
és i dei que representa aquesta. institució coral que actuarà ai · J?ale.u
de la Música catalana demà, dimecres, a les deu de la nit, anem a traduir uns q-.1ants mots del llarg article q\\e al diari cLe TempS» els de-dicà l'eminent crltlc 1 musicòleg
Paui Landormy.
'
«Els Petits Cantaires de la Creu
de Fusta són aficionats, purs a.ficH~
nats arreplegats en les barriades
més populoses de Parts, a Belleville
1 a Menilmonl.ant. Aquesta quarantena de xicots, ftlls d'obrers l d'em·
pleats, que demà seran obrers 1 empleats ells mateixos, no dediquen
mée que una hora cada. dia a la
música. El temps restant. van a
l'escola, al taller o la fàbrica. Però·
són parisencs deseixits, vius, assimiladors; tenen una facilitat extraordinAri& per a aprendre. Hom sent
en ells :.!lla vida, un ardor, una espontaneitat que es tradueixen en els
matisos d'expressió més inesperats i
méa penetrants.
la cManécanterie» viu en gran
part del seu treball, del seu cant, de
les seves ctournéeesJ. Ha cantat un
xic arreu de França. Ha recorregut.
Europa. Ha estat a Itàlia. El Papa
11 concedi una audiència de trentacinc minuts, que perllongà per tal
de sentir més temps encara aquells
cents csaturats de seny, d'inteHl¡èncla 1 de euavttat». L'Amèrica l'acolli amb ent'USiasme. I aquests Pe-tlt8 Cantaires són excellents ambaixadora en pafs estranger. Ells ofere1-

DiurJlo·llge, u. la tarda amb l'asslS·
tència de lea AutoritatS, tingué llOC
la inauguració de les Sales del MU·
seu d'Arta Decoratives, en les qual3
ha estat collocada la coReoció d'arl
xinès del senyor Damià Mateu, lll
Indumentària anti':la del senyor ~·
nuel Rocamora i l'exhibició proviSi<>nal de la coHeccló de mantons de
1\11\lllla del sc11yor Joan Artigas lo·

!art 1

Oa~.

Hi hagueren diver.oos par!ament.s

ISale_s_d_'A___rt
Galeries Laietanes
Corts, 613
L'u1túnl
Cardona
I?UJtUI'I'
Santlaóo Soto
piJltura
Agustl Antiga
piJltUfl\
Rafael Arenyaa
CoHeccló c. Htdalgo t.:lV'.tO pintura
1-ï.ns el dia Z2

SYRA
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-
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Art i omamentació

Objectes pt.;r a present
Exposicions de
oct
.JOA~ COLOM i MANULO a~ruet:~
dibu1~os i escultures, respectw
Fins el dia 22 de !cb~er

Les ¡ornades d octubre
1

El consell de guerra
contra tres oficials de
correus
}Jl1l'

4•MteS

tf a les deu, al Saló

al ma péndènclcs Mllltars es

neralltat a C&talunya., va situar-se
de manera & obtenir un millorament
personal. Retir& l'acusació contra ol
processat S()lé, però la man~ contra el Ca.ntero 1 el Bertómeu, però
amb la diferència que demana sis
anya per al Bèrtomeu. Dii'lgelx censures contra l'adinlnfstrador de Correus 1 demana al consell la reserva
J>t>r a deniaJUlr e1 tant de culpa contra l'esmentat administrador per ne-li·
llgèncla.
Rectifiquen també els lletrats senyors Abós, Lomba l Pérez Caballero.
A tre~ quarts de sia de la tarda
es reunf en sessió secreta el Tribunal per a dictar sentència, la qual
sembla que és absolutòria per als
tres processats, sl bé no serà feta
pública·nns que l'aprovi l'Auditor.

lit nou inspector general

de la Guàrdia civil

"El Cos no farà
altra cosa que
servir la Repú ·

El presidí S. E. i tingué caràcter administratiu ---= S'aprovà un decret de
Presidència concedint la llorejada
de «San Fernando» als generals
Batet i López Ochoa

A la sortida fou facilitada una

nota ofidosa de gran interès

t

de De consell de guerra orVa ~u~: :usa tnstrulda ptl jutge
A 1& re\UIJ6 Qlle h&
~ 18. Immediatament 1~ mlno_rl!
t coronel senyor Martínez Peoelebffi la m111órta SóclàUSta. 1 lliin abordat
.
l'única qfJestió que !Qll.
~r cok1 tra Agusti Bertomeu SanassiStit tl diputats, entre ells ela niina<b omb gran amoUtud:
Frederic
Mateu cantero Dlez 1
senyora Beste1ro, Negrtn, de loa Rfa., sènt.Mclea ja dict&dee 1 1êè qUe e$i
Zapata, Uopl.a, Lamoneda, Alvares tan per dictar-se, alxi com les u~
~oé, sanz. funcionaris de Correus.
reguts a l'Adminlstradel Bayo, Agulllaume, De Gracla, pesen sobre Teodooúr Menén
""'1
lS fets ocorde la nostra ciutat la
Ll.zarraga, de Martines Sierra, Ru- Oonzàlez Peña i sobre altrea en . .
set d'octubre. Presidi
~ó principal
Veneranda Garcia, Jlménez de
Madrid, 18. - A les 10.80 del mati lant la separació amb pèrdu& do blo,
Model sis al
pu
Aiua., Martinea 011, Hervas Blaz.. ta!B. Pels ln!ormea del defensor..§
nlt Tribunal el coronel senyor
es va reunir el Consell de Mi.nlstres drete do l'enginyer de Camins Joeep qucz, Rodrlgue:r Vera., Sabràs, lo- nyor Matilla, ~~~ tan cor®etèn
ll cbo. 1 actul de ponent el senyor
a Palau. No assl.atlren a ell, per tro- Ruiz&, ajudant principal de primera zano Aguillaume Tlrad_oJ Ruis :u,.. ment ha comput la seva llllss1ó,~.
per l'oplnló que e:n>osaren ~ls u
Lnae de fiscal el senyor
ra
bar-se atacats de grip, ell ministres d'Obre5 Públiques.
· ·cliia'; Pr1eto, Jlménez Alonso, San- trats
·
ft{artinez 1 d • 'defensors els senyors
del ¡rup ·soclalls~l es cònegl.\
de· Comlmicacions i d'Agricultura.
An·
vares
Al
Gonzàlez,
.Aç'U.t1a,
•
~~
AlMarta
Josep
segon
de
al
Idem
e a Manuel Abos 1 Hotorbell&
el fonament de lei seinencle$ dic
, •El · consellet prevl que celebraren vares Belgvedor; ídem l'auxnt&r se- gu10 f Bidarte.
~po'd Lomb :\nero, respectivament.
pels Consell de guerra, ela pr
En arribar el senyor B<steíro ha des
Ma.drid. 18. - El diumenge se ce- els ministres dUrà fins les onze 1 a ¡on Llufa Ma.rtmon.
cessos que actualment e~ i-tU
~ori Pérez Cd~ mati es constitut el
per
guerra
de
onsell
C
aquesta hor& passaren a reunir-se
~a coats, el gran nomore de Pèf.tci~
de
mot~ua
èls
sabia
no
que
dit
la
ordenant
Decret
Indústria.
Governació,
la
de
Ministeri
al
lebzà,
torma esmentada. De
· ~ le8 deu
de pretuire possessió del seu sota la presidència del senyor -Al- producció 1 venda de ooníbúStiblea reunió, perquè en la convocatòria de penes que h1 ba pendentS a
r ribunal en la l'apuntament es desexcitació a la rebeHió l'acte
càrrec d'inspector general de la calà Zamora. La reunió durà fina a nacionals 1 derogant el decret de ~ res es deia.
túrtes, 1 a altres regions.
1
b
de
lectura
a.......1 que el dia sis d'octu re a veaA dos quarts de vuit de la tarda
de setembre del UJ34.
civil el general senyor Mi· tres quarts d'Una.
contra un ordenança Guardla
Amb tan dra.màtique.s noticies, arssat Cantera, acompa.
1~
El mln1stre de la Indústria, per
A¡r:lcultura. - Titola d'Inspectora ha abandonat la reunió el senyor ribe.
ara
!ina
exercl
que
Cabanellas,
guel
!'oferiment d'aúxill i testimon¡.
re el proce egat del Govern de la
indisposició del senyor Jalón, fou generala de Veterinà.rla a.ls senyora Ferran de los R!os, el qual ha maGeneralitat
la
de
carrabiners.
de
Inspecció
la
d'adhesió en quantitat 1 qual1tat ~·
,Pyat d'un del
Premsa
la
a
facllltar
per
de
d'absentar-se
l'encarregat
havia
que
n1festat
Beltran
Maria
Josep
Oresanz
Josep
1 d'uns guàrdies d'assalt,
El senyor Vaquero dont. J)OSSeSsló
a la tarda, a les sis, es reuni
~eneralitat se de l'Admlnlstracló al Ahir
tal d'assistir a la càtedra de la que la minorla ha acordat unànlm~
referència de la reunió.
1 Enric Arcinl~ga
saló d'actes de Dependències Ml- a aquest despré3 de llegir el decret la En
1 amb profunda emoció acQ-_
·va incautl\r • correus de la nostra
Universitat 1 que la reunió continua- ment,
personal
de
nomenaments
Altres
cap
pel
presidit
Consell
el
nomenament.
seu
del
ba
que
trac- lllr-lea 1 tramete en aquesta reff,.
. va. Ha dit també que s'havien
rrtncip!ll de aquest motiu, sembla litars el Consell de guerra
acordat
s'ha
-digué
l'Estat
de
altres
entre
qtlestions,
Cediverses
senyor
tat
brigada
de
concessió
de
general
El
Expedient
Instruïda
Justicia.
causa
la
veure l !allar
rèncla l'expressió més fervorosa ~
tornar al Parlament sense aprovar de llibertat proylsionaL
ciuta~ ~~uïrcn al¡uns Incidents de
Ja. situació del senyor Gonzàlez gratitud a.ll partits, ala grups p
comandant jutge senyor Enric cílio Badia, inspector general fins la
llet modificant alguna articles del
que Bertomeu 1 el cap de serveis pel
Autoritzant diverses societats per Pcña
lamentaris als Ateneus a Iee
parausegüents
les
pronuncià.
ara,
UtMiquel
palsà
el
contra
Bibiano
1'adm lnlstrador princlrntre
llibre se¡on de l'Estatut de Finances a adqulrir finques rústiques.
A d.os quar~ de nou de la nit ha ciet.atsL a Íea personalita~ de rellé
vs¡gnat per legret, el qual fou ,ob- ges Esteve, ordenança de la Gene- les:
perfa
e.t
devolució
Aquesta
locals.
Autoritzant la venda d'una casa acabat la retmló, de la qual s'ha 1 moh senyaladament als m.lle
«En cessar en aquest càrrec en el què, com ja sabeu, s'està discutint
ralltat, pel suposat delict~ d'excita1, senyor ~ tractes -segons Iac- ció
rectoral 1 una abadia per a reedt11- facmtat als periodistes la següent de dones que signen plecs.
a I& rebeH1ó. Presidi el Tribunal qual tan lleial collaboració he rebut la
serel
abandonar
a
at
mal
de
te
tractat
hem
També
municipal.
llei.
nota pel secretar! de la. minoria,
de tots els elementa que composen
car-les.
La Directiva de la minoria, ha
t
t.- i obllg
Expedient do reposició de funclo- senyor Lamoneda.
que li bs.via eotat encomana • e 1 el tinent coronel aenyor Castor Ca1• l'Institut, tinc una vivisslma. sat.i$- de le.t modlttcaclona de la llei elecquedat facultada per tal d'efectuar
il( que el cap de serveis dc guàr- víño, i actuà. de ponent el capità se- facció en saber que ve a substituir- toral 1 hem acordat que demà, a les narls.
«Aquesta. tarda a la secció setena quantes gestions s1gu1n pertlnenta.
f¡ate
dotze, es reuneixi la comissió que enBarona. Pel que respecta nyer Coloma. Actuà de defensor el me el general Cabanellas.
Decret convocant a oposició el cos del Congrés, sota la presidència del
Absorbida la minori& per lea gai:
a, senyor Sole. l'únic càrrec que capità senyor Angel Martinez UrTlno una gran satisfacció, com éa tén en aquesta qüestió sota la pre- d'aspirants a la judicatura.
senyor Negrin, s'ha reunit la ml.no- t!.ons a què s'acaba de fer reterèn,'al processat d'ell és la declarac1? quljo, nomenat d'ofici per no poder- la del deure acomplert. A aquesta sidència del senyor Lerroux.
Idem per a la unificació de planti- ria parlamentària socialista amb cla amb la màxima preocupació, ell
1 el S 1 ho fer el designat senyor Domin- satisfacció meva m'hi porta l'afecbi bBo contra
Com que el President de la Re- llea 1 escalafó únic del personal ad- nombrosa concurrèncla.
oe
l'un testimoni Sf'gons la qua
diputats socialistes en aquest moHa començat el president de }a ment ban acordat diferir per unl
està de dol per la te de vostès i el del senyor ministre, pública ea troba atacat do grtp 1 mlnlstratlu del Tribunal Suprem, seel qual
guez, del
bla a dos quarts de deu del ves- mort
seu pare.
ja s'havia llevat exclusivament per
de la Fiscal1a general de la reunió dedicant un record cordial reunió pròxima l'examen d'altret
rE' que bs.vla estat proclamat l'esSegons l'apuntament, el dia 30 que desitjo conservar sempre com a. asslstlr &l Consell, per això hem cretarta
República, ministeri fiscal del Trt- als companys absents, i que osfrel- qüestions pendents.
el professo a tots.»
d ls d'octubre de l'any passat, la poli• joAmb
¡
t de guerra.
paraula emoclonad&, e1 ¡e- aoabat la reunió avui molt aviat.
bunal de Cassació de catalunya 1 xen presó, en especials als companys
Els acorda han estat adoptata ~
, Són llcglde:> les declarac ons e
•••
Te<!donúr Menéndez 1 Gonzàlez unanimitat en un ambient de
audlènciea territorials.
neral Cabanellaa dOnà lea gràclee al
.roecsss.ts 1 en elles el processat cia va fer un escorcoll al dom1clll
'bli
Re
,_
d
tulis
uns
trobar
va
1
Pena.
processat
del
La net& oftciose. del conaellet diu:
major compenetració.
diu que quan era a la por¡.;:
• •
pu ca, represensubscripció per a les victimes dels Govern e '""'
Presidència.. - Decret concedint 1&
t;"~~~roseu domicili arriba 1m auto- de
L'expextacló que havia desvetllat
fets d'octubre l uns qUinze números tat pel mlnlstre de la Govemacló, Creu de San Fernando als generals
la reunió ministerial d'aVUi, quedà
inòb!l de la Generalitat, del qual del setmanari clandestí <<Avant», pel per l'honor que per a ell represent& Batet l López Ochoa.
fallici t•, pel fet de no haver-se produït
MANIFESTACI ONS DEL SR. ALBA
'descendi un individU acompanyat de qual motiu fou detingut el proces- la designació per al nou càrrec.
dlade
eituacló
en
deixant
Decret
cap deli esdeveniments politlca que
dos guàrdies d'assalt, el qual obligà
Cabanellas:
general que
Digué el
Ocboo..
López
general
el
ponlble
mere¡cut
he
l'honor
éa
cGran
per
donen
es
fiscal,
del
petició
A
sat.
ê. la força a seguir-lo t el coaccionà llegits els fulls en qüestió, que es- del Govern en ésser nomenat per a Marina. - Projecte referent al amb tanta lnslstèncla es veniA. parEl president de les Corts parlant aquests dies.
mb una arma que portava. Que va
lt restabliment de comandàncies 1 ajuAmb
1 t ...
escrits en català.
Demà, convocada pel Govern, es
del sumari pel contraban
la
~er aquest individu qui va donar- tan
mo
A preguntes del fiscal, el proces- aque~¡t e eva w.rrec.
de Marina..
reunirà la Comissió que entèn en la «Si el Govern diu que no hi ha
li po~sessió de Correus i que a les sat diu C1Ue anava a una classe d'A· plaer 1 enonne emoció en aquest danties
10o llei electoral. En la reunió es parlarà
llel
de
proposició
la
Rebutjant
de la visita del sed'armes,
deu se n'entornà a casa. Bertomeu ritmètica de l'Ateneu Enciclopèdlc moment dono les gràcies al senyor bre concessió d'ascensoe all caps 1
es féu càrrec de correus en el moperquè es oficials de l'escala de terra de la de les modltlcaclons que han d'in· diners - digué el cap de la nyor Marraco I del retorn a
ministre de la Governació satlstac.!ió
troduir-ae en l'actual llel, per tal de
ment d'anar-se'n Cantero. però no Popular, on un individu que no co- faci saber al Govern le
de 1 l'honor que m'h& pródúTt aquest marina militar.
celebrar t>!ecclons en el mes d'abrtl, «Ceda» - que se'n vagi i les Corts de les modificava fer res -(tlu- que demostrés neix li va lliurar aquelles lllstes
prea
per
minlstre
el
Autoritzant
nomenament.
eren,
què
a
per
Ignora
l
subscripció,
amb la. llet electoral vigent t modl¡¡ue ell allà era altra cosa que un
Valg estar nou mesos al front de sentar a. les Corts el Decret sobre ficaclons que en ella es poden In- em deixi a mi cercar-lo» cions a la Llei Electoral
lunclonari com els altres. Per la i quant als números de l'cAvant»,
Jaen, 18. - A les 9 del mati d'ahir
per un Individu que la Guàrdia clvU amb una satlsta<> concessió d& dreta als organistes, sa.- troduir.
Madrid, 18. - Els periodistes prepart del processat Solé, nega que lí foren murats
el senyor GU Robles. A l'es- gwltaren al senyor Alba sl tenia cap
la
ult
Ió
crlstans i sots-xantres castrenses.
dels campS de futbol.
No es parlà de la votncló de la pro- arribà
¡tingués cap Intervenció en els fets coneixia
meva coEl !••cal llegeix les seves conclu- e que no puc oc ar:
del
Directiva
la
per
esperat
era
tació
El mlnlstre donà compte que han posició del senyor Cano, la qual, per
noticia relacionada amb el suma.rt
que se li imputen i lle¡a també que
operació lleial en aquells momenta estat
..,
lliurades per la Companyia ara, no té dertvaclona polítiques. partit de cAcción Popular» l nom- originat per l'instruït pel senyor
dificl.ls, 1 haig de manl!esta.r que
'èll sabés que s'havia proclamat l'es- sions i qualltlca els fets com un de- tinc
correliglonarta.
brosos
guardalanxe¡
duea
lea
Eu.skalduna
la consciència tranquHla d'ha.la tramesa a les Corts s'haCom que el l'esultat s'atribueix a
lat de guerra. S'ha de dir que Solé licte d'excitació a la rebell1ó m1llEl senyor Gl.l Roblea es dlrigt vers Alarcon,
al govern mexicà, d'acord al manca de dlreccló polltica, pel fet
via demana.t
èra el President del Sindicat Postal tar 1 demana per al processat la ver servit amb honor el Coa de la costes
tede
havia
on
Cervantes,
teatre
el
t
1923
del
febrer
de
H
de
conveni
Sobre aquesta decisió, ha conte,.
que el Pre¡ldent de la Cambra ba
1 que Alegret I altres que són base pena de sis anys l un dia de presó Guàrdia civll. Són dies passats deli
llei del 28 de desembre del 1932. fet al cap del Govern indicacions nir lloc l'Assemblea del partit.
tat el senyor Alba, us donaré demà
.Èe l'acusació eren de l'Agrupació menor amb abonament de la presó que no tinc més que e1 record d'ha- ia Finances.
pabreus
r:onunciar
de
Després
fona.
de
DJ.strtbucló
l'et komplert amb el deure lmpoen hl sentit, l això ni:> es tomarà raules els seny. rs Palma, Ortega I una Informació completa. Sembla que
lr.ostal, enemics. per tant, uns I al- preventiva soferta.
Decret proposant 1& concessió d'un a reproduir.
Llegeix el seu Informe el senyor sat 1 d'haver tingut uns lleials coltres.
altres oradors, t 1ixecà el senyor Gil ha sorgit un escrúpol sobre sl poatenclona
a
per
extraordinari
crèdit
dria o no trametre•s aquest sumari
A continuació, es passa a 1a pro- Martinez Urquljo I diu que no com- laboradors. Haig de dir que la GuàrEn el Consell s'adoptaren diversos Robles, enmig ci ·ma ovació.
Catalude
vigllàncta
1
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seu
el
m&l
oblidat
ha
no
civil
testifical. Declara en primer ter- prèn com el fiscal demana una con- dia
acords relacionats amb alguns nomeComençà dl· nt que tenia grans original en lloc d'un testimoni.
civil
guàrdia
1&
de
comandància
nya,
t
1
R
del
1
t1
patroseu
al
per
greu
tan
demna
e Salvador Barona, cap de serveis cinat 1 creu que el ministeri fiscal primer ar o e
naments, dos d'ella que afecten a desigs de ven11 a Jaen, la qual cosa Quan jo ha¡l rebut la comunicacl6
ef: amen • que
uella nlt, i explica els fets en la veu en tots els processats motiu per diu que« l'honor ha d' sser la prin- del Marroc l Gabinet d'acces.so.s i Barcelona,però no es !&CUitaren els no havia fet al:lns perquè 11 ho Im- corresponent, reuniré els caps de miextraradi
noria, Sl es rep demà, demà matea
'forma coneguda. Ho fa després Aunoms dels que han d'exercir els càr- pedien les sevc-; ocupacions.
cipal divisa. del guàrdia civil». Vull
Obres Públlques. - Decret anul- recs.
'¡ust Alegret cap superior aquella a acusar com a rebeHió militar. Par- proclamar que, en tot moment, han
Féu història de com va néiXer «Ac sen. la reunió, perquè s'acordi sl a la
blt, el qual fa una acurada acusació la del periòdic cAvant» 1 diu que en acomplert amb el seu deu~ 1 que
En la reunió, sota la Presidència clón Popular», dels atacs de què fou vista de l'informe que es dóna. hl ha
....
farà ·••sumnrt no consta que slgnlfiqul
que el
del Cap de l'Estat, el senyor Alcalà objecte I de les lluites que hagué de fonaments legals perquè l'assumpte
( ntra. els processat.<; Explica
m~ que
cos&
..
.......
no
Cos
el
de
nombre
cert
un
tenir
delicte
ço
fins arribar, en moltes segueix! el seu cura, o sl queden en
)3ertomeu el vn... fer sortir, obligat
servir la Repúbllca.»
re- sostenir,
Zamora féu diverses preguntes
El mlnlstre de la Governactó reocasions, al sacrifici per nJ bé de la llibertat les minories per a actuar.
'per quatre guàrdies d'assalt que obe- diaris, i acaba demanant l'absolució
l
municipal
llet
la
amb
laclonades
discursos.
Patria..
ten les ordres d'aquell. Declaren des- per al seu patrocinat. Rectlflquen el sum.l els
¿Sabeu si és cert, se ll ha prealtres qüestions pendents.
.;.,!!!!!!!!!!!!~~~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Després es referi a les eleccions guntat, sl, com s'ha dit avut, algu1 la defensa.
1prés els oficials de Correus Josep fiscal
Tot l'interès ha queda.t pendent
El tribunal es retirà a deliberar en :
'Garrote, Manuel Hernàn, Fulgenci
flns la conferència que demà cele- de no\'embres. 1 digué que en aques- nes de les minories que el terien
recaiguda UNA Cv:lfF;:;=NtiA DEL SENYOR
eleccions, en realitat, no triom- anunciat, es proposen presentar detAorata, Francesc Rodrtguez. Lisard sessió secreta. La sentència.
(Ve de ra v pàgina) brln ela senyors Lerroux l Gil Re- tes
ORDAX
G")ROON
ferma
serà
no
bé
si
absolutòria,
és
faren les dretes, puix que no obtln· mà la seva proposició acusatòria en
l>érez de Varf{as, els quals co!.ncldel- fins que l'aproví l'Auditor.
•
bles.
un triomf definitiu per a po- vista de Iee dlflcultats perquè vingueren
Hem parlat amb dlterents mlntste¡ral amb el pà integral 1 la gent
Jen a afirnrïu que els processats
gui el sumari?
t!ertomeu 1 Solé aqncl!a nit no varen
s'hl f& un ttp de riure, 1 acaba. dient tres per tal d'obtenir una major sm- der donar a Espanya una solució.
reltpolítica
la
sobre
Versà
·t
'H'
refert també al compromfs que
No se m'haanurunlat res, -<:on/er res d'extraordinari l que res no
Per tinença 1 ICJ a giosa de la Constitució que s'ha fet un pà com unes hòsties! pllac!ó del Coru¡ell 1 tots coincidiren vaEscontreure
amb altres forces de testà el senyor Alba-, però suposo
en afirmar que la reunió no havia
(textual). Parla de Prlm 1 de Pi
sabien dc l'incident amb l'Alegret
dreta respecte a la revisió consti- que el que sigut es decidirà en una
d'arma
lperquè arribaren a Correus quan ja
Margall l de la seva h1dalgula ara- tingut una major importàncis.
del 1931
El dia de demà, amb tota segure. tucional, i digué que creu que al nova reunió de representants deli
'havien registrs.t. Declara després
gonesa 1 dels excesso.s dels catala
Ahir al mati. a la Biblioteca de
temps desapareixeran els arti- grups parlamentaris.
omàs Glménez, alcalde de L'Hospi- la Divisió, es va veure el Consell M.adna, 18 - El senyor Gordón nlstes, 1 de moltes altres coses que tat, h1 haurà un major interès po- se-..t
cles 26 1 4' de la Constitució 1 totea
Un altre assumpte d ~; que donaré
let durant 13 Dictadura, el qual fa de Guerra per a fallar la causa ins- Ordax donà a l'Ateneu una conferèn- hom recorda bs.ver llegit a «<nfor lftlc que el d'avui. En la conferên- les
disposicions demagògiques.
a vosaltres lnformack· dl>1aà, éa el
cia entre els senyors Lerroux 1 Gil
¡llogis d·espmlyohsme del processat truïda pel tinent jutge senyor Joa- cia sobre eLa politlca religiosa en la maclones» més d'una vegada.
seel
discurs,
seu
el
acabar
En
tBertomett A contint:ació, declara quim
de 193b.
relatiu a 1& llet que ea reton11 pel
Contesta al senyor Cambó amb Robles s'11.bordaran temes politics,
Serrana contra el paisà Angel Constitución
Manifestà que l'obra de les Cons- un enlairat cque te • ·eea tu eso ... » que no s'ba parlat en el Consell nyor Gil Robles fou ovacionat.
President de la Repúbl1ca a lM Corts
!':aucesc To;rent.s, porter de la casa Latorre pel suposat delicte de ti- tituents
1&
de
l'escèncla
I
base
la
és
relativa a unes modificacions de la
l1e cantero, el qual ('onfirmo. les ma- nença d'arma. Presidi el tribunal el República.
(textual), que fou molt apreciat per d'avui, els quals ja coneix el senyor
A LINARES INVITA EL llei municipal.
hlfest.acions fetes pel processat.
i donà la culpa de Lerroux per ha nr-los exposat el Precoronel senyor Catiades, I actuà. de
GOVERN A DEIXAR·LI EL
rell~1ó de l'Esglé- la concurrència,
la
distingir
Cal
El President de la República em
Hom euspè.l la sessió per deu mi. ponent l'Auditor de segona senyor sia; el sentiment religiós pur que tots els mals d'Espanya a l'Estatut sldent de la Cambra senyor Alba
LLOC
de comuniper telèfon per
buts I eJ reprèn a un quart d'una. Agullera i de defensor el lletrat se- nelX, no de la necessit.at de vi~ 1 diu que els enemics d'aquest són en ls. seva entrevista.
Linares, 18. - T1ogue lloc un ac- cridà
Després, el senyor Lerroux es re- te de cAcclón Populan, en el trans- car-me la. seva. decisió, ja que requetlontinua li\ prova tes~ifkal. Declara nyor Medina.
no w1 els veritables am1cs de Catalunya.
d'immoralitat
anhel
d'un
sinó
el tinent Anselm Gr:.nde t a conDespré:;, adreça al senyor Cambó unir? amb el cap de la minoria agra- curs del qual parisren el notari se- ria que Jo tingués coneixement dl·
De l'apuntament es desprén que re as veure amb el problem& ecle~tnuncíó l'administrador de Correus la policia, en un escorcoll efectuat al siàstic. Hi ba un desig ecumènic en aquesta finesa:
rla senyor Martlnez de Velasco per nyor Josep Palacios 1 eis diputats recte. cmr a President de la Camsenyor Aureli Goni, el qual acusa els domicili del processat robà una pis- l'església catòlica en sf, però a'ha des.
cCambó dels que jo no seria mt- tal de tractar de l'esmentat as-- senyors Moreno Torres, Ruiz Alonso bra, I m'anuncià que es vela ebUgat a guardar llit per sofrir una
processats dels fets que consten al tola , pel qual motiu fou detingut virtuat en derivar-se vers el poder nlstre sinó era amb ell, però això sumpte.
1 man.
tluru!ri. Declaren després Rosa Fer- i proc-essat l'esmentat Angel Lator- temporer.
El mlnlstre d'Obres Públiques, sepodrà esdev~nlr quan ell recone¡ul
Finalment féu úa de la paraula el afecció gripal
•••
er, portera de la casr. de Cantero. re. El processat diu que tenia la Es refereiX al concordat 1 diu que que jo tinc 1'1\ó i vulgui ésser sots- nyor Cid, havia expressat algun dis- senyor Gil Robles, el qual digué q-..te
L'oficial major del Congrés ha
qual coin('Jdcix amb les manifes- int€ncló de lliurar l'arma a l'auto- així com l'Estat compli l'article 73 secreta.rt amb ml».
gust per l'actuació d'alguns mem- gestionaria la solució del problema
estat en el Suprem per tal d'examiclons del s.:u mant, Ismael Gon- ritat.
en el quel es comprometia a tomar
Seguldament parla del gran amor bres de la seva minoria a 1& Carn- huller.
ü.Iez, única prova d'acusació contra
Assenyalà. la preponderància del nar les dtmenslons del sumari m.,.
El fiscal qualifica els fets com un a l'Esglèsia els béns desamortitzats que Castella sent per Catalunya.. Es bra. El dimecres es reunirà la. mlnoprocessat S~lé, que es retracta del delicte de tinença ilUcita d'Brnles l que no estiguessin venuts, l'Església tlca amb Prat de la Riba. Diu que ria agrària per tal d'atendre els partit l les dificultats que represen- tru1t pel senyor Alarcon. Sl com
tnanlfest resp"cte de l'e ~tat de guer- demana per al Latorre la pena de no compli el 38, en el qual es pre- cada <Ua. es passa dues hores llegint requertment.s del senyor Cid, l en ta el compartir el Poder amb altres es suposa, es tramet a la Cambra
que l'Estat sot:rlrà 1& difertn- en rat.'l.l?i 1 no troba bé que & la ella exoosart. lea seves queixes el partits. Parlà de la pròxima etapa l'crtginal del sumari, aquest sed
!a. ja. que en aquella hora no en dos anys 1 quatre mesos de presó ceptua
cla existent entre la renta dels béu Universitat autònoma no ea parlé., minlstrê.
del Govern, en la qual - digué gue rd~t en una cal"3 torta del Conbla res de Ja proclamació Amb menor.
uest motiu es produeix un curt El lletrat senyor Medina llegeix el tomats, de l'acerbat plus d'almoines 1 en castellà. Afirma. que no ha d'haEl ministre de Justlcla, senyor AJz- ens trobarem amb la depressió eco- grés l custodiada per torces de 1•
ncidcnt entre el fl~IC31 i el presi- seu Informe l després de destacar renta de creuades 1 lea despeses de ver-hl altra nac1onalltat que Espa- pun, donà compte als seus companys nòm1ca, l'atur torçós 1 la tam. Els guàrdia civil.
- segui dient - cal que
nt del Tribunal. Declaren encara quina era la intenció del seu pa- culte 1 clerecia.
nya. l diu, davant l'entusiasme dels sobre la petlclò del sumari pel con- Governs
- - - - - 22E5
No pot haver un Estat fort l rlo comensals
l'atur. Sl el Govern diu
ries Garcia, el qual declara que trocinat, acaba demanant la lliure
cque Catalunya no sert tra.ban d'armes, 1 creta que el sumari atenguin
Estat
altre
un
dintre
tingui
mentre
ha diner, que se'n vagi,
h1
no
que
la guàrdies que hi havia. a Correus absolució.
la
d'acabar
abans
Corts
ales
estarà
a
per
manca
U
car
nacló,
una
mal
que l'empobrel.x1. Per això lea Cons- ésser-ho tenir esperit mllitan.
l que em detxl a ml cercar-lo.
mcnjare11 més de vint pernils l,
setmana..
Segons sembla, la sentència condisposaren que l'Estat fo.s
Després el senyor GU Roblea sorlnalment, Llu!s Bosom!l, el qual no denma a sis mesos 1 un dia Angel tituents
subsla
de
reparttment
al
Per
es
Royo
senyor
el
continuació
A
lliure l'Església, i això no
tl cap a Andújar l Sevilla.
¡¡IP<>rta res de nou a l'interès del Latorre però no serà ferma fins que lllure l fos
pllbllca,
força
la
&
destinada
crtpcló
aquea
Girona,
de
setge
al
re!ereix
és que l'Estat sigut antlrepubllcà,
~rt. El fiscal l les defenses re- l'aprovi l'auditor.
lla cobla de la Verge del Pilar que els ministres que Integren la ponèn«Razzias» de la policia, amb
sinó arreligiós.
nunc~t-n a. nous testimonis.
nl ningll no vol ésser francesa, a Menèndez ela esoeren alguns detalls lndlspen- Declaracions del Sr. Vaquero
demostrar,
pogut
s'ha
Mai
~ A lm quart de dues, el Fiscal llenombrosos detinguts
demostrarà que amb aquesta Cons Pelayo 1 a Balmes 1 fa remarcar que sables· de la Comandància d'Oviedo, HMadrtd, 18. - El ministre de la
Consells de guerra per ho
retx f\ seu lnfonne, en el qual qualiAque~ta matinada el cap superior
tltuc1ó s'hagi perse¡ult ningú per lea cEchegaray tradui Guimerà, l pre- 1 en rebre'!!. es procedirè. al repartt- Governació en rebre de matinada els
fica E:ls !ets com un delicte d'lluxlll
seves ideell; aquesta Constitució ¡untè. quin autor català h& traduït ment.
pertodlstea els ha manifestat que el de Policia, en rebre els pertodistea
a avui
la rebeliió en srau de temptativa,
deixa lliure l'esperit; però aquesta els autors castellana lliustres, com el
governador d'Ovledo 11 comunicava com de costum, els manifestà qu•
dezrana per als proce:»ats la pena
Avui, a les quatre de la tarda l Constitució no es féu d'acord amb nostre Benavente». <EI senyor Royo
O EL que la torça públlca va detenir un per agents de la Brigada Crl.mlnal
MANIFESTACIONS
Ignora, pel que hom veu, que a cades anys de presó correccional, a la sala. de consells de l'Edlficl de Roma 1 aquest és el seu mal.
DEL SENYO R LERRO UX individu de flllacló comunista. 1 Social s'havien efectuat dues «t'aat
Es ve parlant de revisió const1tu- talunya tota entenem e1 castellà l
e pot convertir-se en presó menor Dependències MUltara, tindrà lloc el
SOBRE EL DESENROTLLA Aquest Individu ea resistl intentant zl.esJt. La prtmera;op te ¡ro w~
·~ abonament dc la prc.!>ó preven- consell de guerra ordinari de plaça clonal i del mod.us vivendl amb Ro- no ens cal traduir-lo, al revéa del que
fer-ee escàpol per la qual cosa la zies».
MENT DEL CONSELL
va &Oferta.
que ha de veure 1 fallar la causa ma.. Aquest modus vivendl no tm- passa a Castella, on nlugñ no entèn
-La primera d'aque>tes-diguéforça. pública dlspart contra ell macinc
lea
de
Prop
18.
Madrid,
~ A continuació, llegeix el seu infor- instruïda pel tinent jutae instructor d.rà efectivitat perquè Roma no pa. el català...)
la tarda arribà a la Presidència tant-lo. Afe¡! que no tenia més de- ha estat al districte cinquè 1
Continua dient que ell ha vingut de
el lletrat senyor Manuel Abos, eventual Joaquim Serrano de la Igle- sa pel que disposa l'article 26.
1& detenció de més de cent
practicat
noticia.
Fa un mes diguérem que no po- perquè els catalans l'han cridat <?e>f el cap del Govern senyor Lerroux. talla sobre aquest&
etensor de Mateu cuntero, el qual sla contra el pa~ JoaqUim Mas Cale.s quall, despréa dela U.
persones,
alguna
demanaren
11
perlodistea
Ela
que
homes
ell
poder
al
elevar..se
que ell no és cap Intrús, que
desfent els punts en què basa talà pel suposat delicte de coacciona. dia
mtts corresponents i 11 no tenen &Qreferència
la.
de
ampliatòrlA
nota
1
Constitució,
la
votat
havien
no
sala
la
a
deu,
les
a
avui,
També
senyor Dualde bs.gué de fugir de
' seva acusació el ministeri fiscal,
tecedents, e.ran seguidament alll~
Consell d'aquest mati, 1 el cap
diu que altres funcionaris de ma- de consell de 1'edlf!cl de Dependèn- que no es presentaren com a repu- Catalunya, que mentre h1 bs.gl par- del
rades.
estat
havia
que
contestà
Govern
del
se'm
que
1
eleccions,
les
a
blicans
de
consell
el
lloc
tindrà
Militars
cies
or categorm abandonaren el seu
tiç autonomista no hl haurè. Uni- un Consell completament normal.
La. uazzia» de la Brigada ~
democràaixò no és exigeix
quèdemocràcia
amb la
OC l que és per això que hagué de guerra de plaça. que ~ de veure 1 vingui
el versitat catalana l que 1& Universi- No tenen ampliació possible aquess'ha efectuat en diverooe lloc:c
tlc, perquè
Demostra
er-se·n càrrec el CanteJO.
Olot 1 s'ha. procedit & la detencl
fallar la causa instruïda pel capità. prevt restabliment d'un règim, 1 din- tat de Barcelona s'haurà de regir tes reunions, amb S. E. 1 no ha
lnndoceèncla del seu patrocinat l jutge instructor eventual Jacint Dea- tre d'aquesta h1 ha m1norie.s 1 ma- com la de Valladolld.
d'uns vinl i-cmc individus, deli qu:;l¡!
relleu
tenir
pugul
que
res
passat
ba
posa
Royo
senyor
el
Sobtadament,
manant l'indult.
càrrega Bellver contra el palsà An- jorles Les forces fora del règim
vlnt-1-trea ban estat posat. en 0/Jf"
• Són tres quarts de dues de la tar- toni Torres Martin pel suposat de- no oompten per a efectes de Go- cara seriosa 1 !a una confidència politte.
bertat. Els altres dos ban queda\ d.&.
propl?
Consellet
el
en
I
poc
d'acf
que
Diu
concurrents.
all
vern No ena oposem a què govertinguts per tenir a.nteoe4enta.
i"1!8(~~:~:!dent suspèn la vista fins licte de robatori a mà. annada.
tràmit. Comde
coses
-Solament
Barcelona
a.
vacant
quedarà
temps
Aquestes mesures han estat P~
A les deu del mati d'avui també nin èls homes de dretes, si triomfin
toroau. ràpidament i sense ~
l'~pectacló que h1 bs.vla, però
arran del pla traçat f& temps 1 qut
es veurà al saló Biblioteca de la com a. republicans en unes elecclons. la càtedra de Dret AdmlnJstratlu, prenc
r111 amb cPerlea FEMI».
per Jubilació del senyor Sànchez era en absolut lnjustlficad&. No ena
¡. les LA SESSIO DE LA TARDA Divisió un consell de guerra de
han de servir per tal de net~J it
Produote modern d'acoto aeg~
Diezma. 1 que ell pensa demanar-la hem ocupat per a. res de l'actual1tat
~l'èn la quatre de la tarda es re- plaça que ha de veure i fallar la
BQ.rcelona de gent indesitjable.
rat no perJUdica la ••ut
sessió.
causa instruïda pel comandant jutper a poder sembrar a Catalunya parlamentària.
Aquestes «razziaa» es contmua
Rebut¡eu imltaclona eenae r.
Per últim, d1gué, en referir-se a
les seves idees. Els comen.,a,Ja s'en~~~~~enllça la lectura del seu lnfor- ge instructor eventual, Eduar Araufent-acabt. dlent-(!n altrea in
sult&ba poatttua. De Venda:
l'epldèmla de grip, que al qui l'haterniren.
ctrat Leopold Comba, de- jo Soler, contra el paisà Antoni
le
de la capital, Igual com s'ha v1n
f.Jt'galè.. Dr. Andre•1. etc.. etc
d'Agusu Bertom:!u. Es refe- Ollart López pel suposat delicte de
Diu molte~ ~ltres coses el senyor via atacat bé, era el President de la
fent fins ara.
Royo. Insisteix contra la propaganda República, però s'advertia que l'epi~~cl~..1l'actitud de l'admittistt'Bdor rebeHió militar.
virulència.
poca
tenia
dèmia
catalantsta, i dlu que ell no és regiobaiicto'na"' de Correus, el qual va aAlliberament
Poc després ea dlr1gf al seu du- mea d'abrU l'aniversari de la procl~
nallsta però sf regional, concepte
r el seu lloc 1 també fa esJn
Han Citat alliberats divuit tM~
seseu
el
1
Govern
del
cap
el
patx
ent a les declaracions del testlmoque nÓ queda gaire clar, però és
guta deepr~ deh tràmits ~
mació de la. Repdbllca..
aplaudit. Acab& dient que la seva cretari particular cridA ell periodls·
~~~rfAlegret, les quals diu que
Ela mln.latrea de Flnancea 1 Agrl- nenta que havien eetat!~~tiS dl
nova
una
lliurar-los
de
tal
per
tes
àvia era catalana i que ell f& dormir
, orça acusatòria. Acaba decultura ea posaren d'acord per tal I~ Presó Oellular a la t!f&féCttt&. de
n
&3t1c. "'11 e."'t!> ror<:n entusiasme
el seu nét cantant-li cel nol de la nota oflcioa& dels assumptes trao- d'estudiar 1& solució que ha de d<> Policia.. A1guns d'aque$!1 cren:dèUn.t ant 1 ab~lucló del seu patroclremati,
d'aquest
Con.sell
el
en
tats
els p;·cparattus per a l'organització
enternidora.
cosa
Una
mare».
Vigo, 18. - El periòdic òrgan del
¡uta pels esd<~venlmèn"n d'oc~l:irl.
problema de l'alcohol.
de puny l lle~J!!t. pel cap del nar-se al
La reforma constitucional 1
lo~coenttnuactó, llegeix el seu ln- de tan ¡;ran festival que tindrà lloc partit galleguista publica la noticia EI discurs del senyor Martinez de dactada
1 lletrat senyor Pérez Caba- la nit del 2.! del corrent mes. a l'es- que, a Montevideo, l'acord de dit Velasco, després de les amenitat.s Govern. Alguns dels assumpte~ Ja 1a de la llei electoral en relactó
lle
Agressió a un director
b¡~0· 'll~efensor del processat Solé, plèndid saló Gran Prlce. 'l'ot fa pre- partit espanyol d'allar-se all partlta del senyor Royo, va empalldlr. No figuraven a la nota redactada al amb la. elecciona municipala. ocupa_. El director <fun set.rnañari s!!..Urtt,
acusar 1 no comprèn com es pot veure 1':\ssolimmt d'un èxit fala~uer d'esquerra ha prcduït general sor- té el cap dels agraris aquell cgra- migdia, i els assumptes nous són ela ren l'atenció del Consell 1 de s. E. anomenat Pompeyo _Cla~à As~f!~~:
,Eap fet dseu Patrocinat. sl no 111 ha donada la nombro~a quantitat de presa entre la colònia gallega d'a- cejo» tan divertit del «baturro:t. I següents:
Pre.sldent de la República. Per tal la'~ ~accló del qual fou aMah...dwo
Nomenament de delegat del Oo- el
és clar el seu dlscun va passar
' ets l·n 1 ellctlu. Fa uu relat dels llotges enoomanadc.. [lt r tntitats 1 quella capital.
>
deixar ultimat el que prOCedelx:l, ta uns- dlea ha presênta.t unn ea la Campsa 1 al Port 1.l'raiM de
1 sèuy,QJ'
·
'L
hom acordà que 1& ComJssló MinJ.s..
~ <te a forma ja coneguda 1 des- federacions esportives i pels ínteresL'òrgan dels autonomistes gallecs sen." Óena ni glòria. Inslstf que vern
terial u reunelxl aota la prealdèncla núnoiil. al JUtjat contra e Pl"ÓV~
dtrn divenes consideracions aca- sants 1 valuoso:; premis que es des- «Enza Celta» toma a inserir Tln al- pel d:ununt de tot h1 ha la unitat de Barcelona..
plen.1potenmlnllltr•
B' -o.
de
de
Proposta
del prealdent del Consell 1 amb el l:Jifalla, cap delWegoCiat
OCinatanant l'absolució del seu pa- tinaran a les millors disfresses.
tre edltortal en el qual diu que sl de la pàtria 1 quallficà de covarda
concura dela delegata da lea minories mental.,de~ l'Ajuntament. ~t ~dru
Els Tallers Cadira han fet donatiu el partit galloguista sent l'esquerris- els governs anteriors. Parlà. de l'ho- clar1 a Praga l petieló de plàcet.
l .,~cttr
Ela noma no ea donaran & ~ .......lamentàrtee ml.nisterlals, demà, lona.,... per haverT"estat ngtat sênyor
"'divldlca el tiSCal I diu que s'ha d'uns magnífics esquís darrer model me just és que el practiqui a cara nestedat deia agraris 1 aHudf el a&menge . passatJP!rll'C&I•len '-!
el
...uentsuaUtzar en l'estudi dels de- 1 han anunciat la seva cooperació descoberta i que aquella deli seus nyor Cambó, del qual digué que viu xer tina que 8. B. el Prealdeo\ de d.lrnarts,
a lea dota d mati a la en oc'asió' d'anar"" al combat de bou.
Repllbllca ela hagl algnat.
Prealdèncla.
••~ct.e · Fa unes consideracions amb objectes per a premis les cases lidera que ee diuen catòlics mili- sense aprendre 1 sense escarmentar. la Informe
aob~ l'atur obrer & o.""''i. 1 ~el delicte pol!ttc 1 dels po- «f'o.pa de fumar Smoking», «M:lgat- tants o d.e drete6, fixin bé llun po- S'ofert a ésser màrtir de la tradició
Un home mort pel tren
E1 deça" Ordinari, encara que
e11t d u que ha de parlar preci- zems Jorba», cEl Regulador», «La Ba- sitions per al bé de la causa galle- 1 això desvetllà l'entusiasme deia talunya, 1 mitjana per a remelar4o, 1ntereuant, tou breu. Per al pròxim
nlt a les deu, al ~
.
general.
governador
pel
proposats
Tellédon.
•Camiseria
1
languera»
presents, acabant amb aquesta. ~
D.ttadeu Bcrtomeu, el qual durant
Ahir ad 1lsa ~ys de la Mar BéllL
0<use11 de M.ln.l.sttq, no hi ha data
guista.
l'oqa.sobre
d'impreaalona
Can'ri
u.af
t
e
nivell
a
detemlnada.
se'n
any,
cada
com
que,
espera
Hom
&ce ra, segons un testimoni,
Afegeix que sl el parl.lt galleg-m. raules el seu d,l:!cUrs.
En la nota del Consell ea deia per un tren de mercaderies va a rope
Després ela senyon Royo l Mart!- nltzació & Kad.rld d'Un públio b~
ò que ~ctra.d,·s Idees espanyolistes rebran d'altres cast>s comercials 1 de ta s'inclina a la dreta o a l'esquerra,
que no aulatlren ela m1nis- el peó de brigada Pasqual R~
natge naclOil&l a 1M forcee que sot.
~Préa, en haver una 0&- particulars.
~
no pot conSiderar-se defensor ni r. nez de vélasco varen visitar el Cen- la
c:Urecc16 del Govem eantribulrtll ~ cà Ocmunicacl011.11 l Agricultura ¡ MarUnez, de quaranta anys, el Q
t'~
presentant del nacionalisme gallec. tre Aragonès l una quan.te caalna. a dominar
,.¡
edà mort a l'acte.
el moviment revoluclonart per trobar-se malalta. Respec te a a- . qupersonat
el jutjat de guàrdia dtl
Convé que existeixin diversos par- 1 soparen al Cercle Eqüestre.
d'octubre.
mea
del
an.a.l
autoritat.
les
visitaren
Ahir
queet& darrera noUeta éa Inexacta, 11 del fet ordenà l'alJ¡ecamenJtclll
tits ~ 1 és urgent 1& formació
Espcct1Hsta dels Hospitals
Ea va con..-enJ.r en apropar aquest
ca.r el mlnlatre que no asslstl al C:àver 1 trasllat al dlpòsit
d'un partit de dretea al l'actual ga.- ren a Reus on ha.n repetlt .el que homenatge
de Paris vario~ · Lla8UIIs
la
a
possible
el
tot
en
d'un
despres
I
Barcelona.
a
digueren
nA a Instruir les opo
Cooaell. per trobar-ee a Barcelona,
lleguista s'inclinés a l'esquerra, car
a 181 oamea • Malalties de
orga. fou el de Treball senyor À.I\g\lera 1 comen..,..
s'ban
que
fe.tee
lea
de
data
r.
seu
el
emorée
hauran
banquet
operar
sen•
Guareix
del contrari ee perjudicaria l'n.utodillgènrles
l'Anus . Reote • Pèrdues de
'
Sojo
de
d\tze.r llet" tal de oommemotu" ""'
tom a Madrid··~cu,, 106, Prat
nomia de la regió gal1e¡11SENSE DOLOR
li'.lo.7A"mE'.s
qa~ • "''"'"l.rQ!I
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

-Cent mil italians en peu de guerra per anar a l'Africa

~n

-

o

~~~-~~--~------------------------0
PER ALS AMICS EMPRESONA l S
Les milícies feixistes són utilitzades per a
anar al front - Diu Mussolini que setanta
mil camises negres es presten «voluntaris»

La nos1ra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

.Per excedir de mol~. el nomore ae subscriptor~~ que atàrtament ena
Wuren e1 seu clonattu als Que a cada llista podem publicar. els noms d'a.à uells surten amb el retard d'al¡uns dies
Ho advertun pc1 a coneixement d'aqueus Que a·estranyll,l no lla.ver vist
•ncara relacionades les ~ev es nportactons. Tots els donatius figuraran en les
lllstes per rllt()rós ordre de lliurament
Olnc de la Penya Marxista.
Ptea.
6'-

s·-

TROPES REGULARS I F El·
XI STES CAP A L'AFRICA
Nàpols, 18. - Aquest maU han
prosseguit els embarcaments de tropes cap a l'Africa. Oriental italiana.
Els contl.ngents que han embarcat
aquest migdia els integren milicians
«camises negres». Han embarcat a
bord del vaixell «Ganee» 1 porten
abundant lmpedimentA per més de
200 tones, a més d'alguns cenienan
de mulos.
S ET ANTA MIL FEIX I8Tii8
DEMANEN PER A ANAR A
LA GUER RA
Roma, 18. - Mussolini ha comunicat al Gran Consell Feixl.sta que
s'han rebut més de 70.000 peUcl.ons
de «camises negres» que desitgen
:narxar a l'Africa Oriental italiana
a esperar ordres. També s'han ofert
milers d'ex-combatents de la Gran
Guerra.

soldat duia un casc d'acer, a més
dels atuella de costum.
A part dels rtflea d'lntanterta de
reglament, no duien cap inltrument
per a fer trinxeres.
Els homes que integren aquests
destacaments formaven part de les
forces voluntàries reclutades de les
mil1cies feixlates.
BAL BO ASS ISTE IX A LA
REUNIO DEL QRAN OO N·
8 ELL FE IX ISTA
Roma, 18. - L'ex-miniitre de l'Ai·
re, general Italo Balbo, ha &rribat
avui en avió a aquesta ciutat acompanyat d el cap de lee forces aèries
italianes a Africa.
Asstst1 a 1& reunió del ComeU Suprem de la Defensa Naolonal, que
tractà de la tramesa. de forces aèries
a Abissínia.

DIUMENGE, A LA MONUMENTAL

UNS MOMENTS INTER ESSANTISSIMS
DEL COMBAT MILLER· GIRONEs
Ara semb~ que va ck debò. Ja
l'e&tà acat>otit cü paaúw Jcs Comwió
Gestora. La Llfga 11.0 ha. 110fgut tranlfgir i qu«!a ol ma.rg~. Elf 111nvors Cirera f Gómez lronche fan
bondat...
Ara nomé1 manca ~ " posin
d'acord en ltr ScJ Uiha.

•• •

No estranJiin que no ,¡, pari4Jm
de Royo Villanova.
El tenw. é1 ma~sa fàcil.
Ja se'n cuidarà el 1e1~vor Cambó.

Suma an terior ... ... 32.845'85 ~ ~..:·: ::: ::: ::: ::: ::: :::
s·Un ¡rup de companys esFrancesc Pou .. . .. , •.. .. . .. •
2'querrans de Riells i VIaJ oan Pedregosa ........... ,
l'•• •
16'20
brea.................... .
S' ha proposat que sigut creat un
2'- Grup àe ferroviaris dels ta.E G ..................... .
impost 80bre la propietat per tal
P. Balsells .. . .. . .. . . .. . ..
:a·- llera del Clot, M. s. A.:
d'ajudar els hospitals.
Un carboner de la TorMart! Farrero .. . .. . . .. .. .
:a·6'- Martl Pulgblanqué .. . .. .
rassa .............. .
1'Es d'esperar que la Cambra de la
Agustí Ollé (pare) .... ..
:a·- Joan Torrentó ........ .
1'Pripietat acollir4 amb lfmpatf4 aAgusti Ollé (!lli) ... .. •
:a·- Andreu Duran ... .. . .. .
1'questa proposta.
Joaquim Soro .........
1'- Benet Col ell .. . .. . .. . , ..
2'•• •
2'En Balaguer petit .. . .. .
0'60
La Ceda h4 inaugurat un centre.
2'- ~... ~:.::
Una familia sebratana...
0'60
2'- Francesc vaus ... ... .. .
Gen f s casany .. . .. . .. . .. •
1'I el titula eCentre Obrer Artútfc».
6'- Joan Vallverdú ...... .... ..
).oiaria Guste ma .. . .. . . .. . ..
1'DE FRANÇA DIU EN QUE
D'obrer í d'arffstfc no en U res.
1'Joan Romagosa ... .. . .. ... .
Un català ............... .. .
1'RAT&
PREPA
TE
ITALIA
La qílestfó é• dnptstar.
LES T ROPES VAN EQ}HIgnasi Bemt . .. .. . , .. . .. .. •
Un matrimoni català. d 'es1'MES
HO
L
MI
C!NT
• • •
PA DES PE R A UNA QU t:R·
2'66 Carles Farreo . .. . .. . . • .. •
querra ................ ..
:a·6' - Joan Rovira .. . ... ... . ..
Uns quants motlàrquics varen cePere Gumbau, muller i !IU
2'RA CO LONIAL
de
informe$
Segons
18.
París,
Josera Toscas .............. .
2'- Josep Colomer •.• . .. . ..
1'60
Nàpols, 18. - El plimer batalló de bona font, rebuts de Roma, a Itàlia lebrar diumenge, amb zampan11, la
l 'Aureli Toscas .............. .
Josep Roda ........... .
0'50
desfe ta de Gtron•s.
La majona d'empleats de Ja
Joan Guasch .. . ... .. ....
0'26 les mU1ciea feixistes embarcà entre hi ha preparats fins 100.000 llome$
Recordem aquells penonatges de
casa Pere Roslch... .. . .. .
21'60 Manuel Cortès .. . ... .. .
1'- escene3 de gran entusiasme. LeB tro- perfectament equipats per a embe.rEgo sum que sum .. . .. . ...
2'60 G. M ••...•.. • ,., ......... ,
1'- Peli estaven complete.ment equipa- car en direcció a la Somàlia al pri- L!anas que, de tant bai:ros de .asEmili Junyent ....... ..
Marta Esteve, a la memòria
1' - des pF-r a una guerra colonial; cada mer avís.
tre que eren, 11.0mts podien menjar
de Macià .............. .
2'60 F. O ................. .
2'«llenguado».
J s .................. .
Ramon Jané, a la memòria
0'60
•••
dc Macià ... ... ...... .. .
l ' - An¡el Casnmort .. . .. . .. . ...
l'El dia 27 u portar4 a cap a l'InsUn lleidatà, admirador de
Consol Esteve a la memòtitut de Sant Ilid.re l4 descomunal
ria a e Macià . .. .. . .. . .. .
:a·- Companys .............. .
1'Ra.tael Ferrant .. . .. . .. . . ..
En Joan, un aragonès dels
2''batalla entre la Lliga i la Ceda.
nostres ................. .
6'- Pere Sarró ...............
1'El senyor Cirera dóna per sel d
~utmet Batlle .. . ... .. .
6'- Joan Juncè. .............. ,
1'triomf, I el tenz¡or Gine&ta riu per
La! eta Batlle . .. . .. .. .
6'- Salvador Colomé ........... .
1'80ta e1 rnzs ...
Eu da Batlle .. . .. . . .. .. .
6'- Jaume Sut!.ol ... ... ... .:-.
1'Núria Nolla .. . ... ... ...
• ••
6'- Josep Rüduà... ... ... ... ...
y;oo
tmm Banot .. . .. . . . . •..
2'- Ramon Burgaya .. . . .. .. . .. ,
¿Per què 11.0 ve el unvor Mel-¡>.ngela Ramon .. . .. . .. .
1'quíades Alvarez a donar un miting
1 Ll .................. .
6'- COLONIA OUI.XARO (Casera Catalunfa?
ras):
l>ere Solé ...... ........... .
1'l!anaparenys de l'Eixampla.
:a·- Dldac Hernàndez .. . .. . ...
Isabel Hernàndez .. . .. . .. .
Anna de Torelló, de l'EixamP. H., a la memòria de l'Avi
pla .. . ... ... ... . .. ... .. .
1'1'Lluís Armengol ........... ,
1'P. C ....... .............. .
2'Un de la Solidaritat . .. .. ....
Cemre Republicà. Federal de
1'Palamòs .............. .
1'86'50 Un catòlic ........... .
Un socialista, A. M. .. .
1'Una admiradora de V. Gas0'50
sol, F. T . ............. ..
1'- Un federal, A. M. .. . .. .
0'50
Família Llorens Saun... .. .
2'- Joan Vllo. ............... ·~·
Han estat nomenats magis·
A. VIla Xl xons .. . .. .
Un grup de republicans de
2'Malgrat................. .
1'69'60 Josep Llimós... ... . . . . . . ,_,
trats de l'Audiència els se1!.Llu!s Rossinyol ....... ..
Adela Bcrgadà, d'esquerra .. .
1'1'_;
Mag! Bergadà .. . .. . .. . .. .
2'- Esperldi Serra .. . . .. .. .
Juli Fournier i Quadros,
nyors
~....:
:¡.
B. Balot i !a:nUia (segona
Joan Rovira ...... ...... ·;.·
vegada) ................. .
10' - Leandre VIlanova. .. . , .. .· .~.·
s·-'
Enjuto i Ferran i Jo·
'frederic
2'_:'
Un catalanista .. . . .. .. . .. .
6'- A. R,lu .............. ... .
A. Capdevl!a... .. . .. . .. . . ..
1'A la memòria de Francesc
sep Domínguez de Molina
2'Macià. ................. .
6'- Un pagès .............. .
A la memòria de Macià ...
l'Gertrudis Vidal, de VilanoE M. P., nena. naturista de
va I Ja Geltrú .. . .. . ... ...
2'LA SUSPENSIO DE LA
21 mesos ............ .. .
2'Un grup de noies d'esquerra
27'F . Flores ................. .
1' FEDERACIO DE MUNI·
J aume Navarro ......... . :,
1'- Un grup de catalans d'esquerra de Montesquiu :
Joaquim Ballesta... . .. ... .. .
1'CATALANS, QUE·
CIPIS
6'Pasqual Bondla ........... .
0'60 Damià Balmes .. . .. . •.. . ..
s·F . S ..................... .
1' - Leandre &1Jamó .......... ..
EFECTE
SENSE
DA
Empnr M.................. .
0'60 F Canadell ............. ..
~:=
Empar S ................ . ..
0'50 Josep Vlnyas (Bobe) , ... ..
..
.
..
.
.
..
.
..
Carbonell
Joan
5'1'P. B. S .......... , ......... ..
s·Tots els funcionaris tem0'50 Joan Romà ............. ..
D. P. B . ................. .
6'0'50 JoaquJm 'l'ubau ...... , ... ..
Nlt.a B. P ............... .
4 ',.porers han cessat
Lluts B. P .................. .
0'50 Joan Sldera ... ... ... ... . ..
3'- DiïPrls iteli m obftltzaol6 Paió'l'al rilliñR M. *Ui Afetflortc, elfciari'ept
Romà Ibà!l.ez .. . .. . .. . . ..
0'50 Joan VInyes (!UI) ... ,.. • ..
Oficial de la GeneraButlleU
.
..
El
...
Albert
Vlnyas
Josep
3'Pey Clusas ................. .
2'd'Afers Estrangera d 'Etlopla a Roma, ha deolarat que al l'Iniciés una litat de Catalunya
Antoni Mora .............. .
3'd 'ahir, publica
Vult eTCurslonlstes ........ .
9'Ha
energia.
màxima
la
amb
ritori
ter
aeu
el
defensaria
Ablsslnla
uerra,
¡
.
..
,..
...
.
..
Torrent
Esteve
2'8'Famlll&. Fontanet, de Sants
el sumari següent:
Josep Sallés ... .. . ... ... .. .
:a·- dit que a l N U pala hi ha més de soo.ooo homes en servei annat I méa d 'un
1'Pompeu Llon\ .. . .. . .. . .. . .. .
Presidència. - Decret nomenant
Jaume Plans ...... ~·· ••• •• ._
2'10'M. C..................... .
Magistrat de l'Audiència Territo2' - milió de oombatenta podrien ésser reunit& - s. M. Ha ylo Selaasle, empe1' - Josep Vlnyas (Glòria) ... .. .
J G., anticlerical ... ... .. .
de Barcelona el senyor JUll
rial
2'- rador d'Etlopla, assajant el nou model d e metralladora adoptat per al
4' - Joan Parés ............ ,._.
Dos cosins del Pla de Cabra
Fournier i Cuadros, funcionari de
2 '2'- Pere Espona .. . .. . .. . ... ...
Manuel del Riu .. . .. . .. . .. .
seu exèrcit
l'Escalafó general de l'Estat1 el qual
:a·5'- Domènec VIla .. . ... ... ..,
J . C. B . ... . . ...... , .... .
:a·ha acceptat voluntè.rla.men~ la deJaume Pagés .. . ... .. . ... . ..
(Express- Foto.)
1'- Ramon Carbonell ... , ....... .
..
..........
...
Romeu
Josep
2''
1
Josep Buscarons .. . ... .. ... .
signació.
2'1'- F. Palau ...... •..••••.• . ._••
Felicià. del Rlo .. . .. • .. . .. •
Decret nomenant Magistrat de
2'1'- Ramon Crueus .. . , .. .. • .. .
Ramon Cinca ...... , ....... .
l'Audiència Territolial de Barcelona
1'1'- F. Roca ......... , ..... , ..
J M. Vllaró .............. .
senyor Frederic Enjuto i Ferran,
Mart! Masdeu ... , ..... ,.,
La suspensió de l'Estatut elfuncionari
1'l ' - El cap de l'Oficina d'lnfor·
Un BOC!al lsta .. . ... ... .. . .. .
de l'Escalafó general de
1'1' - Josep Casals ... ... ... •......
Manuel Fernàndez ... . .. ...
l'Estat, el qual accepta voluntàrial '10'- Quirze Piqué ............ , ..
Direcció
la
de
Tomàs VIves . .. .. . ... .. . ..-.
Enllaç
i
mació
6'- Climent Palou .............. .
1'ment la designació.
N. N ............. , ....... .
Josep Parramon ... , ..........
10'1'J. Martt r·uster .. . . .. . .. .. •
General de Seguretat
Decret nomenant Magistrat de
6'- Baldlrl Pul¡ ............ ·~ ·
1'VIcenç Llàcer .. . .. • . .. .. . . ..
l'Audiència Territorial de Barcelo6'- Pere Torrents ... , .. , ....... .
1'VIcenç Glménez .. • .. .
el senyor Josep Dominguez da
na
8'- Valent! Plana ........... . . ..
1'- AVUI S ORT IRA CA P A MADRID
Ferran Ferran . .. . .. . ..
Molina funcionari de l'Escalafó ge8'- Josep MitJana ... ... .. .
1'Jull& Panadés . .. •.. •.. •..
En entrar ahir, a la nit, els perioneral de l'Estat, el qual ha acceptat
1'- Josep Plana ... .. . .. • .. .
1'J . M. O ............. , .. .. .
distes al despatx del cap superior
Plans (!IU) ... •..
1':a·- Josep
Guillem Nou .. . .. . ... ... . ..
voluntàriament la designació.
aquells
en
trobava
es
policia,
de
•.
.
.
..
.
..
..
Frelxa
Pere
2'0'60
Joan Cal:·o ... ... ... ... . ..
Ordre deix&Dt sense efecte la susmoments parlant amb el senyor Ri:a·T. VIves I Vives ........... .
pensió de la Federació de Municipis
Personal ~stac16 de Súria:
2'vas, el cap de l'Oficina d'Informació
Tomàs Meca ............ .. .
Catalans dictada per Ordre del li
:¡'- 1 Enllaç de la Direcció General de
4'- Olegart Cebrlàn . . . .. . .. . .. .
Josep Matios .. . . .. .. . .. . ...
de novembre del 1934, i autoritzant6'- VIcenç Llorca .. . . . • ... , ..
1'- Seguretat, senyor Santiago.
Un matrimoni d'esquerra .
..
....
............
Rovira
F.
el funcionament, d'acord amb les
ne
1'1'Torró de tot l'any .. . .. .
Els Informadors preguntaren al
Gómez ............... , ..
1':a·- T.
Un Samsó Calb .. . .. . .. . .. .
normes que s'expressen.
...
...
...
...
.
..
Azorin
Joan
a
cap
1'- senyor Santiago quan sortia
l'Un ex-detingut .. . ... .. . .. .
Ordre regularitzant les funcions
El aots~ecretari de JusUcla, se1' - J . Campabadal .. . ... .. .
l ' - Madrid. Aquest respongué que ho
Una rossa esQuerrana .. . .. .
nyor Cebe.llos, ha fet, a un periodis- d'Ordenació de Pagaments, en reRobert Slmon ... .. . .. ,
1' l'Un sagristà laic .. . .. . .. . . ..
carretera.
per
nit,
la
a
avui,
faria
Jaume Carreras ... ,.. ...
ta, les següents manl!estaciona r~ lació amb la del 5 del mea corrent,
l'Una catalana laica, a la me-Pensa. tomar aviat? -preguntà pecte a determinats aspectes de la d'acord e.mb els agrupaments que
6'- Doménec Cassal .. . , . . .. .
1'mòria d'En Macià ......
pas,
sé
ho
no
Això
.
periodistaun
s'esmenten.
..
.
.
..
,
..
.
..
VIlar
Bernat
6'Joaquim Goderch .. . .. .
3'justlcia a Catalunya.
A¡ustl Jou ............
crec que ai.
s·Ordre preclsantJ en relació a.mb el
Atuatl Tomàs .. . ... ... ....
3'El senyor Ceballos ha estat pre- Decret del 8 de1 mes corrent, els
LLINAS DEL VALLES:
- Podria dir-nos la impressió que
6'Dolors Ayals .. . .. . .. . .. .
guntat prop de sl eren certs els ru- assumptes del Departe.ment de Culha tret de les seves gestions?
ALMAOZLLES (Lleida) :
l'Magdalena Tarrés .. . .. .
-Per a ml ha estat francament mors que circulen a Barcelona so- tura., que hauran d'ésser resolts dl0'60 Joaquim Cabrera ........... ,
1'Isabel But!.uel ... . .. .. .
Miquel Cabrera ... ... .. . .. .
1'1'- agradable. La policia treballa amb bre la possible reorganització o au- rectament per la Presidència de la
Antònia Novell ... ... ,.. .. .
pressió del Tribunal de Cassació, 1 Generalitat.
Celest! Cabrera . .. . ..
1'1'activitat 1 bé.
Marta Novell ... ... ... .. . .. .
.
.....
Bequé
Salvadora
ha respost:
Ordre disposant la cessació, des
'
l
1'Teresa Bas ......... .... ..
el
insinuà
suposar
de
és
-Com
Rosa Esquerdà .... ..
1'1'- repòrterJor.qulma Bas .. . ... •.. . ..
d'aquesta data, de tots els funcioque
més
estada
seva
la
deguts
són
què
a
comprenc
No
,
..
.
..
Purrot
Andreu
1'1'Maria Tull ............ .... ..
nans temporers o eventuals al ser0'60 res haurà estat per a resoldre els aquests rumors. Nosaltres encara no vei de la Generalitat, nomenats a
0'50 Antoni Mart!... .. • . •.
Frunclsca Carbonell .. . .. •
l ' - problemes que hl ha plantejats. hem pogut manifestar quina serà la
0'60 Enric VIdal .. . . .. .. . .. •
Rosa Rlbas .............. .
partit del primer de gener del 1934,
0'50 Ferran Barrabés .. . ...
0'50 No és cert?
Carme VUa .............. .
nostra oplnló sobre el particular. No
Asensi Brià. .. . .. . ... .. •
1'0'50
Montserrat Dodina . .. .. . .. .
-Evidentment. H1 ha diversos hi ha cap dubte que el partit de la als quals ñagi tlnlt el termln1 de
.
....
,
...
...
Baella
Just
nomenament o de llur pròrro1'0'50
Antònia Ninou ......... , ••
problemes per a resoldre com ~ el C. E. D. A., al qual pertanyo, té un llur
1'0'50 Isidre Arno .. . ... ... .. .
ga, 1; quan escaigui, la d'aquells
Isabel Ninou .. . ... .. . ... . ..
0'60 d'aquarterament de forces i altres. pensament, però t1D8 el moment no funcionarls el terminl de nomena0'60 J osep Pla...... ........ .
Teresa 111aclà .. . .. . .. ...... .
-Creieu que serà augmentada la ha deixat traslluir quin és, 1, per ment o pròrroga dels quals no hagi
3'0'50 Josep Golohardes .. . , ..
Teresa BUa ........... .
()150 plantilla de la policia?
0'60 Josep Jusmet ... .. . ... • ..
tant, tot el que hom digui és prema- expirat encara.
Carme Casta.tlé .. . ,.. . ..
6'1' - Una familia .. ... .. . .. • •..
consol Bolse .. . .. . .. . . ..
-si h1 hagués personal sobrant tur. Ja arribarà el dia en què es
El preàmbul dels Decrets nome...
...
..
.
...
.
..
Molins
Rita
1'1'
Josefa Coll .. . ... ... . ..
a altres llocs, amb tota seguretat pugui parlar d'aq-Jest tema, 1 ales- nant els magistrats senyors Four2'l ' - Emlll Bautlsta ... ... ... ••.
Pilar Bruit .. . .. . .. . . ..
ara
t1ns
però
públic,
farà
es
hores
que
remarcar
cal
però
faria,
es
que
2'..
.............
Ferré
Antoni
1' nier, Enjuto 1 Dotnlnguez és com
Rosa Ribera . .. ... ... .. .
DO hi ha re.!.
6'- això no succeeix. Primer de tot 1'- Manut'l B!ltl11ta .. . .. . .. .
Joaquima Rost ... , ... ..
segueix:
1'Maria Rost .. . ........ .
acabà dient- cal anar a l'aprovació
Declarat desert el concurs convoEl qu..: s1 podeu dir - segui dient
S uma i se&u eix ...... 33.692'86 de la reforma de la pol1cla.
1'Maria Mové ........... .
cat per Ordre del 5 de juny del 1934,
tenim
que
és
Ceballos
senyor
el
Enriqueta Mové .. . ... . ..
...---..!~----·--"'!!1!!!!!1!'!!!!!!!
1'Després els periodlstes pregunta- el criteri ftxat en el fet que la Jus- per a la provisió de tres vacants de
l'J osefa Fornells .. . ... .. .
ren al senyor Rlvas sl tenia alguna tícia tomi íntegrament al Poder Magistrats de l'Audiència Territo1'Carme Grau ........... .
0'50 AQUEST NUMERO HA ESTAT noticia d'interès que comunicar-los, central. I no hi haurà ningú que rial <le Barcelona, escau de fer ús
Montserrat Pasarell .. .
0' 60
Laura Escublró .. . .. . . ..
els manifestà que no tenia s'atreveixi a desvirtuar aquesta po- de la facultat que atorga a la Ge1'VISAT PER I.A CENSURA ri esaquest
Teresa castafié .. . ... .. .
dc nou a dir-los.
sicló, després de la trista experièn- neralitat la norma primera de les
1'Maria Vlllaret .. . ... .. .
cia per la qual hem travessat, expe- implantades per Decret del 24 d'oc0'60
Assumpció Gtol . .. . .. .. .
0'60
riència que ha estat molt més trista tubre del 1933, designant per a coMarta Collet .. . .. . •. . .. . .. •
1' Dolors Vlllaret .. . . .. ... ...
per als catalans. Tant a Barcelona brir la plaça. vacant a persona comr'IA
o·ao BOTADUR.l\ DEL VAIXELL «ARTABRO»,
VALEN u
Maria Fontelara ........... .
com arreu de la regió aatònoma presa en l'Escalafó general de l'Ea0'50
Antònia Massó . .. ... .. . .. .
un veritable 1 unànime de~ tat, que accepti voluntàriament el
existeix
o·5o
.
..
..
,
.
..
.
Rosalia Gaixa ..
nomenament.
I sig que aquest fet es porti a cap.
o·su
Curme Montasell ........... .
Per tant, fent ús de les facultats
0'50
Rosa Relrt ......... .
cartes
rebut
Jo, personalment, he
que m'han estat conferides per la
0 '50
Maria Merln .. .. . , .. .. .
significades
de
visites
i
telegrames
del 2 de gener de l'any en curs,
Llei
0'60
Josefa Masuet ... . .. ...
personalitats, les quals em demanen de conformitat amb el que precep0'50
Enriqueta VIla ... ... .. .
0'50
Eulàlia Pascual ... ... .. .
que la Justicla retorni a l'Estat. tua. la norma esmentada 1 l'article
VIcenta Codina .. . ... .. .
1'Aquest.es peticions, més reiterada- 8 del Decret del 10 d 'abril del 1934.
Pilar Serra . .. .. . . .. . ..
1'Decreto;
ment, sl pot ésser, ens han estat feAntònia Cuslllers ... . ..
1'Es nomenat Magistrat de l'Autes, tant al senyor au Robles com
Francesc r:otse .. . ... .. .
1'a mi, en els viatges que hem fet a la diència Territorial de Barcelona ~1
Ramon Porat... .. . .. . . ..
1'regió autònoma. I qul desitja més senyor.. etc., etc.
Isidre Vlnou .. . ... .. . .. .
1'Enric Pou .. . ... ..... .
1',.~ anhelosament que això es porti a la
Connantl Pous ........ .
l 'EL S R. MARTIN EZ DE VE·
· pràctica, és la pròpia maglstratura,
Esteve Codina .. . . .. .. .
1'LA SCO PARLA AMB ELS
des ~el més alt funcionari al més
1' J osep Alxalè. ......... .. .
PERIODIST ES
2'hamil, puix que aquests ho han solJ oan Baladta .. ... . .. .. .
Quan arriba a Barcelona alguna
l 'J aume Llibre ........... .
licitat amb veritable desig 1 gairebé
2'Mart! Puig .. .. ...... .
amb vehemència. Per aquest motiu personalitat dels partits que ara go1'J osep Roseli .. . ... ... . ..
podem dir que el nostre criteri és vernen a la Generalitat, tot són pre1'Josep Planas... . .. . .. . ..
compartit pel poble català en la se- paratius per a rebre-la. Ahir, el se2'Marià Clavell . .. . .. ...
va majoria, i ara veurem l'equivoc nyor Martínez de Velasco féu la seva.
6'Joan Bo<lcl1 .. . .. . .. . .. .
a·August Colomer ........ .
d 'haver traspassat a la. regió autò- visita protocolè.ria al senyor gover1'Ciutadà Mollna . .. .. . . ..
noma serveis que el Poder central nador cap a la una 1 a dos quarts
1'Felip casas . .. .. .
no hauria d 'haver deixat mal de la de dues ja hagueren enllestit.
l'J osep RI bas .. . .. .
seva mà.
Els periodistes esperaren al Saló
0'60
Jo~ep Rlbas ..... .
0'60
de Sant Jordi amb la. creença que
, ..
Enric Rlbas .. . .. ·
que
procediment
al
referència
En
1'Hnmon Cebrlan ... .. · .. .
ara. es segueix per al DOlllenament o bé el senyor Portela o el dlputat
1' Pau Telxtdó .. ... ... .. .
del pet'ional de Justícia, com que eagrario» els dirlen alguna cosa d'in1'J oan Ayats ..... ...... ..... .
0'50
estem en règim tranaltori, els càr- terès politic. No fou alxl. El goverJoan Ayat.& .. . ... .. . ... .. •
0'60 ¡
Rcssend J:!aró . .. .. . ... . .. . ..
recs els cobreix el governador gene- nador general els dlgué en acabar-se
l 'Miquel Palo u .. . .. . . .. ...
ral, àdhuc els de maa~atrats . però l'entrevlsta, que no tenia res per a
1'
Blat Cervera .. . .. . .. . . .. .. ,
tot bo fa de perfecte acord amb el dir-los 1 el visitant, al fa o no fe., ela
1'Joan Codina... . .. ... ... .. .
Govern.
comunicà el mateix.
1'J osep I.Jonc .. . ... .. . ... .. .
Anà alxi l'entrevista dels periodis-0'50
Artur Nogueras... .. . ... . ..
de
com
ll!rvela
d'&.q'..tests
rescat
El
t es amb el senyor Martínez de Ve1'Director c..el cCrit Rural» ...
la
palesa
~
quala
dels
_altres,
molts
2'- lasco:
Vicenç Vilalta ..... .
~·- ...,.nt .,._.. llanOit •l'liti* ·e~ W!lnl1 «A,..,.., en .t qual htcpeatol6 necess1ta~ que tornin al Pod
J osep Folli. .. . . . · ... •..
- ¿Què ens podeu d1r de l'entreer central, en el seu dia co,
l¡lestu efect'--rà el NU viatge a l'Amazones
2'J osep Sena .. . ... ... •..
hauran d'ésser objêcte ~· ~. natural, vista?- preguntà un delol 1n1orma..
:a·Francesc B!\CS
(ExpreSI - Foto.)
1'pecial. aue es oortarà l una llel e,s.. dors presents.
Jo•Pp Pou ... ... "" ...
n. Parlament.
- No res - respongu é-. No té cap
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d8fl0ns aoa ns del k. o.
El oam pló oatall, delbOrdat per i& boxa perfecta I durtaalma del nort
amerloà, es bat en retirada ...
'Foto Puig Farran)

GENERAL

*

Diu el sots-secretari
de Justícia que els
serveis de Justícia
tornaran a l'Estat

=-

A

1 1 oramltlo moment del k. o. Gir on.., fulminat pel cpunoh >J terrible
de Miller, Intenta un eaforo, lndtll, per a Incorporar-se...
(Foto Centelles)
( Vegeu Informació a la pàg. 6)

ELS SOCIALISTES
Focs
BELGUES CONTRA
de Bengala EL GOVERN
EL CANT DE LA SENYERA
L'he escolútt, en aquesta tarda
de diumenge, i en circumstàncies
especialíssimes. He gi; at el botó
del meu. aparell de r4dlo f m'ha
colpit l 'oïda la veu d'un senvor
que parla:,a, en castellà, de la sobirania del eestaoJ i que es trobava molt «emocionao» per l'acolliment que li tributaven uns altres sen]lors que no es veien però
que se sentien. Ja ho crec si se
sentien/ Especialment un, que et2ivava uns: «J¡Muy bleeen! !» et:oordadocrr.
• bona }e
D'antuvt he cr<-,
que es tractava d'aquell dtsc de
gramòfon que caricaturitza et pas
d'un «menistro» per una ~slació
rural. Et w ael parlament i l'espontaneïtat dels visques eren d'un
grotesc tan pujat que donaven
dret a creure qualsevol cosa. Després ñ.e vist que 11.0. L'acte era
real i e!s seus actors s'expressaven tal com els pertoca expres•ar-se d'acord amb el que són i
representen ...
No puc estampar ací, per causes que salten a la vista, les amargues r eflexions que va dictarHauria jurat
me el que sentia.
que ens trobàvem a l'any 1905 i
que d'aleshores encà no havia
passat res de fonamental. Hauria
dit que escoltava el Moret de !a
llet de Ju.risdicclons. Amb !a sola
diferència que Moret parlava millor ...
Tot d'una, però, una mutació
brusca m'ha refet. Enlloc del castellà de munició, he sentit unes
fresques veus catalanes que entonaven, a ple pulmó, aque'' «Cant
de la Senyera que comença aixf:
«Pel damunt dels nostres cants
aixequem una senyera!...»
Aquest himne, oportu.núsim,
m'ha servit de revulsiu. Sí, amfcs.
blancs i r ojos, nyerros i cadells ...
Pel damunt dels nostres cants voleiarà s e m p r e una senvera. I
mentre ella voleï C ata l un 11 a
SERA. Encara que Gironès caigui
retut i que el Royo vingui de catedràtic a Barcelona.
J. M. FRANGES

importància ni transcendència poUtica.. He tingut la. satisfacció de saludar el meu entranyable amic (vol
dir el senyor Portela) 1 estic cofol
d e l'hospitalitat barcelonina.
- ¿Què ens podeu dir de l'acte
d'ahir?
- Vosaltres mateixos podeu jutjarlo. Jo, com que sóc part interessada,
podria parlar apassionadament.
-Tomareu aviat?
-5f. Molt anat 1 moltes veg&des.
- ¿Què ens podeu d ir de poutica
general?
- Fa U hores que en aóc fora ...
- Però abana de marxe.r f'O.tè,
què passava?
- No rea. Nl u ec que peai res
per ara.
Res méa no di¡ué el ~or MarUnez 1. a companyat del aeu entranyable amic, recorre¡ué tot el P alau.

Brussel:les, 18. - Aquesta tarda
s 'ha celebrat l'anunciada reunió deft
d.l.r1gents soclallstes. S'ha acorda•
m.antenlr l'anunci de ia yrojectadA
manifestació per al 24 de mes que
som. Com és sabut aquesta manifestació ha estat prohibida pel Govern.
Vandervelde ha quedat encarrega•
d'interpeliar demà el Govern, en la
Sessió del Congrés, prop de la prohibició la. qual consideren com «UnA
violació de la llibertat».

•••

Brussel:les, 12. - El Uder sociall.!!o
ta Belga, senyor Vandervelde, hA
declarat que, deg-Jt a l'actitud del
prohibint la manifestació
Govern
que pensaven celebrar els soclall&o
tes el dia 24 d 'aquest mes, a Bl'IJSo
sel:les, els obrers declararan la vaga
general, sl el Govern no torna e&
rera del seu acord.

- -= -

CARNE T
H em. tingut un hoste iUustre:
Royo Villanova. Es a dir: n'hem
ttnp t dos, perquè l'acompan¡¡a-ò
va Martinez de Ve!asco. Per
Martinez de Velasco, malgrat la
seva condfció d'ex-ministre, no
es r es al costat de Royo vmanova.
Ro¡¡o Vülanova és allò que
molts homes no arriben a éSsef
mai : és un home pintoresc. J:?lll
cos~s que tan grdcia, té acudztJ,
reetta versets...
Ara l' hem tingut a Barcelona.
Ha vingut a ¡er un sermó. 1•
naturalment, e &ermó h4 tingu!
molta gr4cia. Llàstima q~ RO!/
vmanova s'hagi tet esperar tant.
Llàstima que hagi trigat tant a
t
venir.
Nosaltres l'hauriem. volgff
veure abans: l'an11 JX!-SSat,
gost o el setembre de l' an!l pas
sat...

la:

g

Ro¡¡o VUlanova ha dit .que 1
la rambla de Barcelona s'In tar
que
herba.
Si ai.xò tos cert, és segv..r ocada dos per tres Royo Vlllan
ta dt
va ens visitaria. Segus.
I segur que no es mour
la Rambla.
uest
-Havtem interromput atl ors·
Carnet per malaltia. St, sen~et!Í
també hem estat ma!a!ts. griP·
cada
tingut el que té toth0171; ·
A la grip, que ens. VlScia. digna
r poany amb una constan
de millor causa, cada anl'a kt~
•en un Mm, cada an]l
1 soZ..
Fet·
gen. Li diuen ela ctrilaL»,
dado de N4po!es», ela Ut
la ceda.
nandaJ.
Aquest an11 li diuen

.f:

-:!

-

ençt!f

Ens plau., sobretot, reco~ cada
4-queat Carnet per C01,!!,.~ vos ull
<Na podrem r ecoma,.... •
. . n pr$11'
Uibre.
El a·avui ú CanúnS "" e ;a
IU Ptdg j Ferreter,bd~S d6
UM IU Jel obreS ca
literat ura catalana.
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