EL TEMPS.- A catalunva el cel es presenta cobert gairebé en la

seva totalitat tant a les comarques de l'Interior com per Ja costa.
Els vents bufen en direcció W I SW amb menys Intensitat a totes
les zones del N.
Ha plogut lleugerament pel Pallars, riberes del Segre, vall de Núria
1 La Segarra.
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La Cambra torna a reclamar el sumari al
Guió del moment
QUE

.ELS TRANSFUGUES.

T. de G.

El ministre de Justícia ha adre -

¿Perez Madr1gal çat una segona comunicació al
11
1
S'ESPERA? a la Ceda' ?
Tribunal

A desgrat de la seva relativa llibertat d'acció, velem les esquerres republicanes espanyoles en una lamentable passivitat, en inquietant contraSt amb la intensa activ1tat desplegl\lia per les dt·etes de tots els matiSOS que dominen el pals amb la seva propaganda. Ens bl referíem ahir
1 creiem deure nostre WSIStir en el tema, del màxim mterès. Per cert que
aquest.a passivitat en el conJunt espanyol contrasta en certa manera amb
la nota, que quali.!lquem d'inoportuna, publicada per la delegació catalana de cizqUlerda Republicana» 1 a la qual dedicàrem ahir !"adequat comentari, que segurament hauran de med1tar els d1r1gents 1 delegats de
¡•esmentada orgamtzac1ó poUt1ca.
Les esquerres republicanes espanyoles no actuen amb l'activitat que
caldrm.

Madrid, 22. - Pels passadissos del
Parlament 1 de fonts autoritzades
es deu¡ aquesta tarda que l'ex-radical-socialista i actualment afiliat al
partit radical, senyor Pérez Madrigal, m.,ressarà. a la O. E. D. A.
Com es recordarà, Pérez Madrigal
aparei.Xla, al començament de la Republica, com un dels més extremistes diputats de les esquerres 1 es
coment.ava que fou secretar¡ de l'aleshores mirustre de Justicia, senyor
Albornoz. També es deia que uHlma.ment, ja dintre del partit radiMadrid, 22. - La Cambra ha. tra- que voldria promoure una acusac1ó
cal, Pérez aspirava a diversos càr- mès una nova comunicació al minis- davant el Tribunal de Garanties.
recs 1 fins es parlà de fer-lo mi- tre de Justlcia, traslladant-li l'acord La meva argumentació !ou aquesta:
del Parlament reclamant al Tribu- suposem que un dia arriba a les
Mentrestant les dretes actuen intensament e. tota la República, sense nistre.
Ara sembla segur que ingressa a nal Suprem el sumari integre que Corts una denúncia semblant a l'acexceptuar-ne Catalunya. Compten amb possibil.itats, amb mitjans econò- la. «Ceda».
ha instruït el jutge especial senyor tual 1 que el Congrés, tenent-se &1
mics amb orgarutza.c1ó. Era ahir que el nostre d1ar1 recollia una notlcm
Alarcon.
testimoni que el jutge tramet, traEl ministre de Just1cia ba. recollit meti la denúncia, perquè hi ha una
del ~àx1m interes, segons la qual la C. E. D. A. hauria entrat en negoel document i sense pèrdua de temps mmoria que la recull 1 se la fa seva.
ciacions amb un conegut periòdiC de Barcelona per adquinr-ne la proha dirigit una. altra comunicació Es redacta l'acta acusatòria, es pren
pietat. Ens consta que les negociacions e:xlsteixen i que no es tracta <.le
al President del Suprem.
en consideració, es nomena la Connssió dels 21 diputats que han de
cap fantasia.
EL SENYOR BARC JA FA dictaminar, es discuteix el projecte
contra tot això, què hi oposen les organitzacions de la democràcia ~
UNS ACLARIMENTS INTE• de llei, es nomena la Comissió acupanyola d'esquerra? Quina ~..cció politica, quina propaganda, quina labor
R ESSANTS SO BRE LA RE· sadora, 1 arriba l'a:;sumpte al TriUNIO DE CAPS DE MINO• bunal de Garanties.
de proselitisme 1 d'estructuració ban realitzat? Amb quin òrgan:- de PremEl senyor Lluhl I Vallescà, en la seva habitació de la Cllnlca on està a
En aquest moment el Tribunal,
RIA
sa compten? Quina oposició desenrotllen? Quin contrapès presenten a
n ús de facultats indiscutibles crida
tractament
Madrid,
22.
El
cap
de
«<zquierl'acció de l'adversari? Com canalitzen els sectors d'opmló que esperen,
seu sl el sumari original, 1 es
da Republicana», senyor Barcia, ba
Wl!cament, una veu autoritzada que els digui: cap aqui?
oba
amb
explicat en els següent:.s termes la
què els càrrecs imputats
seva intervenció en la reunió de ls acusats estan desvirtuats en el
No ignorem les d1flcuitats del moment, que s1 a la resta de la Repúcaps
de
minoria,
en
la.
qual
es
tracropl
sumari.
1 resol que no bl ba
blica són grosses, aqw a Catalunya són, per ara i tant, insuperables per
tà del sumari del jutge especial se- oc a processar. ¿Quina seria la simotius que no cal explicar. Però una actuació, una activitat, més o menys
uació del Parlament? L'opinió púnyor Alarcon :
No valg defensar una postura par- llca commoguda; uns homes r~
intensa però real, aiXò és possible. Oradors no en manquen. «Provincies»
tidista ni do tendèncl& política. , ectables i innocents sota el pes
en les quals es pugui parlar i actuar, tampoc. ¿per què es calla, doncs?
'd'una actuació injusta; les passions
¿per què es fia tot als avatars de les circumstàncies 1 a aquesta cosa va;polltlques deslllgades; la Premsa
ga 1 còmoda del ctot s'arranjarà»? No. Cal insistir, orgamtzar, coordinar,
fent campanyes sobre suposats falseresponen als preceptes constituEl sumari instruït pel no
jaments per a acabar en una desaucionals 1 ba decidit oposar-se a. ells
articular, moure's. ¿Es que en la polltica genet·al espanyola d'esquerres
torització pel Tribunal de Garanties.
manca. l'impulsador, l'anlma.dor, l'home de multituds, capaç de copsar tota
Tribunal de Garanties en el moment oportú.
Com que la hipòtesi meva no és
1a transcendència d'aquests moments únics 1 amb prou personalitat, presabsurda ni és impossible, com que
ha arribat a la Fiscalia
Madrid, 22. - Es reunf la Comisla raó s'obre pas a través dels més
tigi 1 atractiu per a compensar la força, la campanya de propaganda 1 sió gestora de l'Ajuntament, sota la
enverinats
perjudicis
1
les
majors
de la República
la labor de captació de les organitzacions de dreta, disposades - sl se les pre3idència del senyor Salazar Alonpreocupacions, ningú no oposà la més
Madrid,
22. - Avui ba rebut la
deixa - a completar l'obra d'invasió iniciada el 19 de novembre del 1933? so. S'acordà nomenar el senyor Lerlleu objecció a ella.
Essent les circumstàncies més dü1cils que aleshores, les esquerres espa- roux fill adoptiu de Madrid.
També he d'aclarir un altre con- Fiscalia General de la República e
Es donà compte que en la nit del
cepte dels meus raonaments, que, sumari instruït pel Tribunal de Ganyoles poden actuar avui amb un esperit superior, amb unes raons més dimecres
es produi un acte polític,
com que es publicaren, estan incom- ra.ntias contra el senyor Companys.
poderoses, amb un sentit d'unió i d'articulació més fort 1 amb una força amb motiu de l'homenatge a l'actriu
plets; almenys no es recolliren en El fiscal, en el termini de tres cUes,
moral positiva. Els problemes del govern 1 la desunió interior representa- Margarida Xirgu, al Teatre Espala forma que jo els vaig exposar, 1 estudiarà el sumari per tal de veure
han aparegut desvl.r tuats per la qual sl procedeix o no ampliar les dlllven aleshores un chandlcap» que avui, amb tots els inconvenients d'aques- nyol. Els gestors acordaren veure
desagradablement l'actuac1ó de la
cosa el Sr. GU Robles en defensa del gèncles.
ta bora., no existeix o no ha d'existir.
direcció artistica del teatre, que persenyor fiscal, aHudint al dictamen,
digué als vostres companys i els putany a la propietat del Municipi.
Reunió dels diputats
blicà la Premsa.
S'acordà també que l'assumpte pasEl senyor Fiscal dictaminà en el
si a la. ponència encarregada del
catalans d' Esquerra
sentit que cel precept-e de l'article
Teatre E3panyol perquè informi soMadrid, 22. - La mmona de l'Es,
301 de la Llei d'Enjudiciament cnbre el pa.tticular. car es creu que
mlnal impedeix accedir al que es querra. s'ha reunit en una de les
CXlstelXen indicis de trencament del
demana, per quant totes les dili- seccions del Congrés. Presidi la recontracte formalitza.t entre l'Ajungències que en ells s'han practicat unió el senyor Santaló.
tament
1
la
companyia
Xirgu-BorMadrid, 22. - Per disposició de la
cronrca del nostre redactor a Madrid Alard Pra ts ràs.
La minoria comentà les noticies
i puguin practicar-se són secretes
Sala sisena del Suprem hom ha. orfins
que
s'obri
el
judici
oral».
Es
de
suposades
discrepàncies
en
el
par~~~~~~~~~ o
L'apreciació que s'ha incomplert
possible que el senyor fiscal estigui tit 1 acordà declarar que no tenien denat la llibertat del caporal del
el contracte es fonamenta en una
en el cert; però si això és així ¿no fonament en el que als parlamenta- Sometent de Catalunya, senyor
Gran activitat poUtica, o millor successió de fets, dels quals, el darexistia aquest mateix precepte amb ris es refereix.
dit, atzarosa activitat en els cer- rer ha estat la. funció-homenatge a
el mateix abast i força d'obligar
Examinaren la situació politica i Agust1 Mana Argimon, que havia
cles polítics. Després d'uns dies Garcia Lorca 1 Margarida Xirgu,
quan a instàncies del redactat 1 l'actuació delS Tribunals mllitars, alxi estat condemnat en Consell de
de ma:-asme, en què tot semblava que es convert1 en un acte polític,
trames!\. el senyor jutge a les Corts com alguns projectes del Govern que Guerra a 12 anys de presó.
poc a poc en el fi- amb públic preparat per e. un apola Memòria amb els t estimonis que
El senyor Pacheco, secretari subn¿ergir-se
nal del seu trist destí, els capitos- teo3i als senyors Azaila 1 Casares
va voler i li donà la gana trametre?
deis grups governamentals han QUll'Oga, el primer dels quals impoTan secret era aleshores el sumadel Tribunal, diu que el su- tos
ape!lat als violents mitjans l'ús sa. una condecoració del partit de
ri com ho és ara. ¿Per què el que ara
dels quals acostuma a produir una «lzqwerda .H.epubiicana» e. la Xirgu,
es sosté no es tingué aleshores en
mari contra el darrer Govern reacció
en les masses immediates que per a rebre-la pujà a la llotgeta
compte? Aquests foren els meus
de la Generalitat quedarà en- que els segueixen i els assiSteixen d'aquells durant un entreacte, la
raonaments exposats davant els que
utilitzà. el senyor Goicoechea manParlament. Converses i dinars, qual cosa s'estima com una desvia,.
llestit dintre de qua~~e dies al
tenint la tesi del fiscal.
ptàtiques, han precedit l'acte que ció dels motius artistics de la conUs adverteixo que jo no he abor¿Per què no havem de donar la raó al senyor Royo quan la
acaba de realitzar la minoria de cessió
Madrid, 22. - Des de les onze del
Vaig emplaçar el problema en esfe- dat en aquests moments altre sula Ceda. En eltes ha estat gestada
maU fins a dos quarts de dues de
té? Si la donem a un moro, amb més motiu encara haurem de dores
més
altes,
perquè
es
discutien
posat
-per
a
mi
de
tota
claredatla
galvanització
que
estem. presenla. tarda estigué reunida, al Tribuqüe.stions que afectaven a la digni- de si el senyor jutge tenia facultats nar-la al senyor Ro¡¡o Villanova. que és mig català, puix que cataetant de l'actual situació pol!tica.
nal de Garant1es Con:,L1Luc.ionals, la
tat del Parlament, que està per da· per a procedir com ba procedit, te- lans ere1~ els seus avis materns, com ho explica elL mateix i com
No es pot precisar, encara, ni Les declaracions de Ferran munt
Ponència composta pels vocals sede tot i de tots.
nint en compte que obrava per deleZ'a.bMt que tindrà aqueLla, ni a
nyors Sbert 1 Martin Alvarez, que
H1 ha. un petit error, que no per gació de la Sala Segona del Tribu- ho testifica el nostre vell amic l'ex-diputat senyor Caballé i Goyede los Ríos
quins moblis obeeix, 7h quines fitracten de reorgamtzar el règim inésser de detall, deixa de tenir im- nal Suprem, segons aute dictat per neche, el qual ha remarcat l'origen tarragoní dels Vilanova que
nalitats peoseguei.X com'Te¿ument.
terior del Tnbune.l.
Madrid, 22. - El fiscal general de portància. No vaig dir, com s'afir- la Salo. de Vacances el 12 de setem- han donat el segon cognom al conseqilent adversari del cataLaEl que saLta a la vista és que s'ha la Republica manifestà:
A dos quarts de dues de la tarda
ma, que el president tingués facul- bre del 1934.
nisme.
procedit a la realització a'un surebé els periodi!$tes el secretar¡ de
-Les declaraciOns fetes pel senyor tats per a demanar que els sumaris
En el que si es feu insistènCia en
Aquesta predilecció que sent el senyor Royo per les coses de
prem esjorç, capaç de sostenir el Femando de los R1os durant repe- or1ginals instruïts pel jutge senyor celebrar
<bt orgamsme, senyor Serrano Pala reunió fou en refusar
que s'enderrocava sense que nin- tits dies s'han tramès a diferents Alarcon fossin trame.sos a la Cam- per inadmissible els arguments del Catalunya, ¿no serà un etecte de la sang catalana que duu a les
checo. Els informadors 11 preguntaren si era cert que dintre quatre
gú l'empenvés. L'esforç es tra- jutjats. Aquestes manifestacions im- bra. Vaig sostenir que des del mo- jutge per tal d'oposar-se a la trame- venes? Les influències ètniques oteretXen sovint resultats paradodueix en un programa pragmàtic pliquen la jurisdicció dels Jutjats que ment en què dit senyor jutge havia sa dels sumaris quan raona a ixi:
dies, com s'ha atirmat, quedaria.
conclús el sumari re.a>lU als ex-coni senzill: major unió, més estret han de substanciar aqueles 1 exami- pres la ini ciativa de trencar el se- «Encara ex1steix un altre impedi- xals. El nostre plorat company RosselL í Vilà, autor de l'interessant.
apropament deLs diferents grups nar sl s'ha contret o no responsabi- cret del sumari amb la remissió del ment legal per al lliurament dels llibre eLa Raça,, sostenia unes teories molt curioses sobre els messellers de la Generalitat de CataluEn aquest repartiment també testimoni, que a instàncies del fiS- sumariS, que és l'imperatiu categò- tissos, i en teia sorprenents aplicacions a casos tndividttals.
nya, i contestà afirmativament.
e1~ dt.\còrdia que Jeien perillar litat.
l'actual estat de coses. Aquesta ha entrat un Jutjat de Madrid. El cal redactà 1 envià, era indispen~a ric de l'article 109 del Codi penal».
• • •
L 'EXPED I ENT ALA RCON
mena d'apellacions solen esser Jutjat de Madrid que estava de guàr- ble, obligat, que vingués el sumari Per desacord del Parlament vaig
El senyor Royo té raó. En té poques vegades; però alguna veintegre.
dia
el
dia
que
sortiren
de
la
Fiscaejecte
de
causes
clares.
Solament
haver
d'impugnar
aquest
argument
Se li preguntà ta.mbc si començaVaig raonar sense que ingú destruls -que ja combat amb gran eo- gada en té. Té raó, per exemple quan parla de l'esdevenidor polfquan s'albira o es percep un pe- lla les manifestacions del senyor De
nen immeoiatament les actuacions
rill, l'instint de conservació es- lo:; Rios. aclarirà com arribà a po- la meva tesi, que de no procedir ail<i ocrt el lluminós dictamen de la tic i electoral que espera dins Catatun11a als agraris populars t
<ilmanaC1!!S dc J ·acusació que fa la
der
de
«Le
Populaire»
la
intormacio
el
Parlament estaria a mercè d'un secretaria técruca del Congrés, emès
treny en apretat feix homes i bèsCambra respecte els senyors Azaña
jutge poc escrupolós o incompetent o. petició del senyor Alba-, que és als agraris no populars. Té raó també quan troba iHògic que, en
que publicà.
ties.
Que
perilts
considerables
vol1 Casares Quiroga., i digué que s'esd'aquesta indole: «L'autoritat judi- régim d 'autonomia catalana, els diputats catalans al Parlament estaven la supervivè11Cia de la coaperava la comwncaciò de les Corts
Cial que lliurés indegudament una panllol puguin prendre part en els debats t en les votacions relaticio governamental, es cosa que
Per a procedir Immediatament a la
causa criminal a una altra autontat tives al projecte cte llet municipaL. cNosaltres - deia et senyor Roha pogut comprovar-se les da:-remstrucció del sumari.
o funcionari milltar o administratiu yo - no pOdem intervenir en la llet municipal catalana, mentre
res setmanes. Però ara es posen a
que lHegalment la reclamés, seria cas
cantar triomfalment, amb alegroi
EL V OCAL SR. SBE RT EX·
tlgat amb la pena en el seu grau que els catalans pOden intervenir i intervenen en la llei municiatre de claque els que, fins Ja pocJ
PO SA LA SEVA OPIN I O
mig
a màxim. ¿Es possible invocar pal espanyola.,
dies, no diSsimulaven la seva por
SUBRE
LA SE NTE NCIA
aquest text de l'article 196 del Codi
L'anomalia assenyalada existeix verament. Tal com l'Estatut
i La seva preocupació, per motius
D I CTADA EN EL R tC U RS
penal
per a aHudir el requeriment Exterior de Catalunya va deixar les
que, encara que 7W explicats, són
coses, el Parlament espanyol
M AkTI N EZ DOM IN GO
de
la
tramesa
dels
sumaris,
fet
pel
perfectament coneguts.
Madrid, :!2. - J:-regun1,at el :,enj .;C
no ha d'intervenir, pet que toca a ta nostra terra, en les matèries
president de les Corts?
Unió: els agraris, acusats per la
S_bett sobre la seva opinió a la senA dotzenes sorgeiXen les pregun- legislatives posades etins l'esfera autònoma, t tanmateix els reCeda d'interpreta:- un paper de
tencia dictada pel Tribunal de Gates quan es tracta d'aplicar al cas presentants de CataLunya en aquell Parlament tenen en les al.Zudtdissidència, semblant al que exerrauues Consiitu~.;lOna.s en el recurs
Ja disposició que s'invoca pel senyor
ciren alguns radical-socialiStes els
interposat pel senyor Martinez Dojutge instructor dels sumaris. ¿Es des matèries, pel que toca a la resta de l'Estat, iguals atribucions
darrers dies de les Constttuents,
nlhlgo digué que la seva posició era
aquest cas <<indegut» el lliurament que els altres representants parlamentaris.
són cridats, de sobte, a rejlexi.oc_oneguda quant a la personalitat
d'ells des del moment en què els
En certs casos, l'anomaLia denunciada és susceptible de tenir
Od ~;enyor !l<urtmez JJonungo per a
nar, i s'abracen als seus detracdemanà el Congrés? ¿Es lliuren a
cr,Lnular la qüestió de conilança. Si
tors de jeia poc t fins parlen de
una altra autoritat o funcionan, conseqilències greus f fins direm inadmissibles. Es perfectament
fondre's en un sol partit, amb UM
Han estat cillegalmenb> reclamats? possible que una votació sobre aquestes matèries, àdhuc una vono pot ostentar el carrec de Presi¿Pot fer-se aplicació analògica d'un tació cabdal, s¡gui decidida al Congrés pels diputats catalans.
sola disciplina i un sol comandade:nt de la Generalitat 1 del Parlaprecepte penal? ¿Toleren les regles
meni. Els radtcals semblen gira:ment, ¡¡unultaniamcnt, é3 per a m1
essencials de l'hermenèutica legal Es a dir, que els catalans poden decidir a ta resta de l'Estat coses
en una òrbtLa insegura i voltada
<:vident que es presuposa a lavor
uno. interpretació així? No és cosa. que a Catalunya estan exclusivament reservades al poder autònom.
d'aquell que no pot ésser substituït.
de nuvols i de mals presagiS.
de seguir formulant qüestions que
Cal reconèixer que això és Wògic, absurd i injust. Ho és, però,
-Ei que no pot ésser, ai meu juí,
en un gran nombre podríem presen- quan el règim autonòmic està verament en vigor.
es que el n•ccamsme del control d~ LLEGIU CADA OIA
tar.
tvn•petèncJa, que és fonamental en
• •
El que si repeteixo és el que vaig
U:1 estat de dret integrat per coHecAquest problema no és pas nou en dret polític. S'ha plantejat
dir
el primer dia. Ningú més desitt:71\.ats autonome3, quedi paralit:tat
josos que nosaltres que tots aquests abans e1L altres països. E~ règ¡ms autonomistes no federals presenJ;er ma1:ca d'una cosa essencial, per
assumptes i questions es discuteixin
!I!<~nca. d'aCCió. En un estat de dret
Després del dinar entre as
a fons, a la llum del dia, de cara a ten aquesta dificultat. Quau a Anglaterra es discutiren els prono uf pot haver de fet llacunes jusenuv•w Gil Roòles i Martíl'opinió, en tots els seus aspectes; jectes de Home Rule calgue tenir-la en compte. A Espanya mateix
lldlque~. Això no pot prevaler. La
nez de Velasco, es presenta a la
però amb tots els antecedents a la se'n va tractar en alguns debats parlamentaris. I abans de la dicta~enknc.:t q.:c avw s'ha s1gnat no
Mesa de ta cambra una propost..
vista 1 sense que a ningú se li subs- dura de Primo de Rivera, el senyor Francesc Cambó, parlant deL taL
tanca el pas a tuturs recursos dació d'acusació contra l'iHustre setreguin
mitjans per a formar justa
vant el Tntlw1al.
nyor Manuel Azaña i el senyor
idea, amb plena consciència dels problema al Parlament de Madrid. es manifestà disposat a accep~
-1 qu1 pot Imposar-lo'/
Santiago Casares Quiroga. }Jan
tar una solució equitativa.
problemes en què ha d'entendre's.
-~llal ;;evol, naturalment, agreujat
signat aquesta acta d'acusació tots
Les Constituents de la segona República espanyola van ésser
1
i uphcació de la. lle1. El mateix
els diputats cedistes, el senyor
<Vegeu més Informació a la pàg. 7) generoses en aquest punt. En aqueU Estatut valuós però incomplet,
•eayor Manmez IJommgo, perquè
Martínez de Velasco, altres agra.o.:, tst.a mancat de pcrsontu,at ai.;
on tantes restnccions hi ha (i no parlem de les que nan vingut
ris i tiTJ.B el senyor Abilio Caldeelectes d'Interposar la questio dt:
després), hi manca una restricció completament ;u~tf/icada, a ~a
rón.
C('lilpet~IICIU e¡ue esta re... ~.;rvao.a ai
Les negociacions comercials ber: que els diputats catalans al Parlament espanyol no intervmMentrestant, l'eufòria radical no
Cllecutm. Però aque~ta manca
decreix: acaba d'esser nomenat fill
dran en les discussions i les votacions relatives a les matèries que
amb França
e Personalitat no arriba a l'acció
adoptiu de Madrid el senvor Leru entaular un altre recurs. Per a la
a Catalunya pertanyen al domin¡ autònom.
roux i l¡omenat1at amb un àpat

«•.. que tots aquests assumptes i qüestions
es discuteixin a fons, a la llum del dia, de
cara a l'opinió en tots els seus aspectes;
però amb tots els seus antecedents a la vista .•. »--- diu el diputat senyor August Barcia

ueaiu cada dia L A HUMANITAT

la Gestora muni. .
ci pa I de Madrid
nomena fiU ~dop
tiu al Sr. Lerroux

La causa contra el senyor
Companys

però acorda que la
Xirgu fa política al
«Te at re Espanyol»

El Suprem ordena l'a·
lliberament del capo·
ral del sometent senyor Argimon que ha·
via estat condemnat
a dotze anys de
pres o

In front a~rañ-ledi~ta peralin~ rontret~
EL T. O E G.

..

,

El senyor Royo té ra o

•

LA HUMANITAT

;er

d:t,

(Passa a la pàgina

ttama1~t sots-secretari de ComunicaciOns senyor Rev Mora...

el
7)

Aquest número ha estat
visat per la censura

e

H AN

ARR I BAT A MADRID E LS
D EL EGATS F RA NCESOS

Madnd, 22. - Aquesta mt han arribat els delegats de França que ban
de conferenciar amb els espanyols
per a ultnnar les negOCiacions del
Tractat hispano-francès. Com que
és de suposar que portin instruc- s empre hi ha un pitjor. Acl en diem la «carioca» perb a Madrid eñ Cions concretes del seu Govern sobre el particular, demà, dissabte, es
diuen ta cecsa.
reprendran les converses interrom(Per Bartoli)
pudes fa alguns cUes.

En un règim federal generalitzat no hi hauria aquesta dificultat parlamentària, puix que el Parlament central no s'ocuparia
de les matèries reconegudes als poders autònoms. En eZ sistema
mixt de la Constitució espanyola la restricció que havem formulat, i que el senyor Royo troba a' mancar, és Lògicament indispensable.
l 8i a canvt d'una facultat que ens sobra, els catalans acortSegutssim les facultats q ue ens manquen des del punt de mira auton omista, la U}gtca i la justtcta quedarien ateses ensems.
A. ROVIRA I VI RGIL I

:ai·

us

m

I~ De~~..

.• OOMERÇ I FINANCES·
e:~rr.

que
de l'Estat,
lnguts, estigueren quelcom deslals i amb limitades opera.clo.n.s.
1 Amb molt poc negoci. 1 només s&~tnt una tendència de sosteniment,
PI cotitzaren les Obligacions Mu~clpals, Diputacions, Provincials 1
~eaorerta de la Generalitat. Les
erroviàrJea, amb quelcom més de
~oci 1 amb més sosteniment en
es cotitzacions; les lndustrlals, sos~dea.
Als rotll01 de fl de mea, sl bé a
sessió del bor:;! del matf hom
otà quelcom de millora, a la sessió
~e 1& tarda, tornaren a perdre les
•dlferènclea guanyades.
El rotllo d'Accions industrials, es1ttgué mancat de tot interès. Les
Ohade 1 Ford, seguiren amb tendènbla de nutxedat.
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TEATRE ESPANYOL
GRAN
COMPANYIA IANTPERI_
Avul dissabte, tarda, a loa 4'80.
TOTES' LES LOOALITATS REGALADES. Butaaues, 2 PtResE.USPPE~
vPRIMERA VEGADA A P
PULARS. EL FORMIDABL1il ESPECTACLE. • Primer: TOT PÉR
LES DONES. • Segon.
EL MON."
RODA
I TORNA AL BORN
ver Santpere, Kleln, Emili Ven·
drell. Nit, a les 10. Primer: TOT
PER LES DONES. • Se¡on. L'èxit
formidable d'ALFONS ROURii I
ela mestr.. COTO I NOVI, tn dos
aotes i auatre quadro•:

ADELA
LA MAL CASADA

per BANTPERE .KLEIN, BMILI
VENDRELL- Titola deli QUadros:

La nit de Pasaua al Poble Sec •
Segon: La fira de Sant Miauel de
la Barceloneta. - Tercer : El moll
de Barcelona. • Quart: El teo de
bodos. - Demà, diumenge, ta~~l
a les 4. EL OARTELL MES GR.IU'j
DE LA TEMPORADA:
AQUESTA NIT I MAl MU
per Santpere, Kleln, Gisbert 1 el
darrer rJran èxit:
ADELA, LA MAL CASADA
Nit, a Iee 10: TOT PER LU
DONES 1 ADELA. LA MAL CA·
SADA. - Es de~;patu a tots ols
c.;entres de Localitats.

COLISEU POM PEIA

aa li()
32 5(¡

81
84

Tarda 5 1 nit, 10'15. L'éxlt de
Llufa Elies: LILI, VOL VIURE.•
Demà, COMIAT de la. Companyla.
A les 3'30. Teatre d'Infant&; QUI•
MET I, REl DE XAU.JA. A lell
6 1 n1t 10'15: LILI, VOL VIURE.

Cinemes
Publi-Cinema
8esaló coot1Jlua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS· DOCUMEH·
TALS, VIATGES, eto.

e-_o_l_i_s...:....__:e_u_m_

Avui, tarda., a les t . Nlt, a Iee
t.OCIO (còmica). per
ChariN Chase: REVISTA PARA·
MOUNT: 'SLANDIA (Documen-

10: EL
tal) i

BUSCO UN MILLONARIO
per .Jtan Harlow, e.mb Franchot
Tone, Llonel BarrYmore I Lewle
Stone. (Produccló METRO GOLD.
WYN),
Dilluns V1Jlent: A TODO GAl,
per W. C. Fleldt I UN SECUES·
TRO SENSACIONAL. per Dorothea
Wleok.

0 1ssA

F ant

asio

Avui, tarda, a !ee t 1 nit, a
lee 10: PATHE .OURNAL • RE·
VISTA FEMIHA • DOCUMENTAL·
DIBUIX • Buater Crtbba en el
rUm esporttu:

Campeones Olímpicos
OemA, 8e815ló MATINAL.

CINEMA
PAR I S
Avda. Pta. Anael, 1t I 13
Telèfon 14544
Sempre 11 proe-nma mH atractiu
Tarda, a 111 4'30. Nit, 9'45: RE·
VISTES PATHE • FEMENINA •
ALICIA EH EL PAlS DE LAS MA·
RAVILLAS • Exit de la super.revista: EL CRIMEH DEL VANITIES (Ea un fUm PARAMOUNTJ Demà, àlum~. matlnal, 10'30.
Despatx c1e localitata a t&QUUla
per a la numerada de demà, cuumeJ188, tarda, 6. - Dillune vinent:
ESDEVENIMENT; lmperlo Ara-en•
tina en la super-proauccló eepanyols: LA HERMANA SAN SULPICIO, amb Miquel Ligero 1 ...... ?

Maryland
Tel.
Plaça Urquinaona,
6 -

21168

Tarda (continua): 3'30, 5'80 1
TSO. N1t, a lea lO; NOTICIARI
BAVARIA FILMS • LA ISLA DE
ROBINSON CRUSOE (dibUIXOS) •
EL PRIMER PARAISO (dooumen·
tal) 1

¿QUE HAY NELLIE 1
per Paul Munl lea 7'30: 1'65.

ButllCI., 2'20. A

AVUI
DISSABJt
Tarda i nit
1a peHicula netament

Ibèrica:

La Dolorosa

joia musical del mestre Serrano ui

Capitol Cinema
Molt avlat: ACTUAOIO PERSO.
NAL de l'excelient tenor baec

AGUSTI

GODOY

lntérpret del germà RAFAEL en
LA DOLOROSA

pol
Metro
Ttl.fon
Llúria.
115 -

81222

Tarda.. a lea • l nit, a lea 10.
DARRRRS DIES
de la magna Producció:

La Dama de las Camellas

Director: F. Rlviers • La proJecc16
LA DAMA DE LAS CAMELIAB
comença a les 4'80, 6'30 1 10'20.
NOTA: Aquest looal per la seva
renovaoló constant d'aire ofereix
totea lea màximea sarantl11 d'hi·
a-lene.
de

MERCATS
DE CATALUNYA
TERRASSA

537.230 qullos; cabrtta, 8.771 amb
vedellea: 1.924 amb
30.309 quilos;
295.944 qullos; boua 1 vaques: 88 amb
22,208 qullos; porcs: 6542 amb .quilos 574.125.
En resum, lea diverses menes de
carn sortides de l'Escorxador Municipal, donen la QUantitat c1e 1.459.818
qulloa contra 1.475.476 qullos consumits el 1933, marcant, per tant, una
baix& en el consum de la carn, de
15.660 quilos

•

LES COMARQUES
...
BADALONA

Pu l'auLorit.at supenor, llllir tou
aixecada Ja clausura a Ja sala. d 'espectacles del Cafè Bètulo (abans
centre Català). Per aquest motiu,
avui, dissabte, tindrà lloc el primer
gran ball de Carnaval, a càrrec de
l'anomenada orquestrina Awaian'l
.
Orquestra.
Els ciuLadans que vulgu1n asslsUr-hl bauran de passar pel Caf~ Bètulo l sollicltar al taulell &eient 1
invitacions.
També promet veure's molt lluït
el ball que ee celebraB al Casino
Adquirir un aparell de ràdio

lA VOZ DE SU AMO
és adquirir el millor receptor
Demaneu una audició al representant de la casa E. ARIMDN
S. GRIFOL
Sant Josep, 25 - Sagunt, 56
BADALONA

•

~

TARRAGONA

NOVES LOCA LS
La Cambra. de Comerç d
gona ha enviat un teleiP'nln: 'l'arra.
sldent del Censeu de tnlnl t a1 Pte.
ministre d'Instrucció i Fo~:i't l al
• Que
dlu a ixi:
«Supt&SIÓ linia de la Med t
1
n1r. · Braall- Plata, eervida Per efli.
pany1a Ibam, ha Pl'OduYt LanCO!n.
e¡.
traordinlrla lmprè&Sió que
dors i importadors indh'idua~
per conducte deb seu¡ re¡ ent 1
slndlcat3, acudeixen a aquesta~
bra pregant signifiqui al Govern •
Int-erès nacional aconsella zn
ment dita linia, qua¡ supr~
méa de la inoportunitat en 1 •
ment d 'acordar tractats Aree.:it lllo.
Oruguay, obligaria comerç esnA~ I
aotmetre·a a linies el!trange:eS~ol
totes aquelles greus conseqUènaTb
que no poden escapar al Go eea
Molt celebraria aquesta Caznbr:ern.
der retornar la tranqulliitat ab po.
teressos lesionats mitjançant rectm·
~f;_~ó de V. S. a l'esmentada nou:

f lo L

_-.
p

l'lroelo
f (l(•• u
Amttlc<

on

tl

"'"es I

~

- 1
ctetat

~a
Lunàs
restnd
Jllat.t.

)d.

e

de Badalona, el qual. junt amb el
La conferèncta que dont.
Cafè Bètulo, prometen ésser a l'igual l'Ateneu el senyor Este!ric Bota ~
«Defensa de la l>ersonautat¡
tema
concorremés
els
que l'any pas.~at,
aplegà. nombrós públtc a aquella sala
guts de Badalona.
- El senyor Celest! Vives ha lliu- el qual premià. amb molts aplaU<lt.
rat a l'alcalde gestor dues mil pes- menta la ta.ae& del conterenc~
El proper dilluns tindrà ·lloo
setes per tal que aquest les destml
a l'Hospital Municipal. Aquest ¡est al Teatre Tarragona el gra0 t
del senyor Celestí Vives ha estat v&l benèfic organitzat per Ja ~~
elobiadíssim, i tothom coincideix que Roja, el qual conslstl.ri. en una et
si mol~ senyors imltéssin aquest hibició de número musicals que ~
gest, podrien parlar de les bones ran r e!erèncla a cases comerclala 1
per distingides senyore.
obres, ja que solament ho fan el dia interpretats
tea de la nostra ciutat
d'eleccions.
l'acte poUtic
suspès
S'h&
- Ha estat conccdlt un premi de Gll Rebles tenia anilllclat
a Toit~
cent pessetes als individus del cos de sa.
Aquesta suspensió ha esúlt la.
bombers, com & recompensa de la terpretada
els centres de la LU•
seva actuació en els Incendls ocor- ga com unencomençament
de reti·
reguts els dies 4 I 7 d'octubre pas. rada
sat.
- Hom diu que el cementu ¡ pro.
testant que existia al terme dell
Cossis quedarà amortitzat, Ja que
ha desaparegut la causa de la aeva
existència, que no er& altra que l'1m.
pediment que oferien &1 cementlrt
Avul, d.l.ssabte, tarda; GURUabans d'ésser municipalitzat.
Ol!:AGA • ULACIA 1 contra LARRUSCAIN - TEODORO. Nlt: C.&LAYA n - GOMEZ contra JUA.
RISTI I • CAZALIS.

Frontó Principal Palace

LLEIDA

Lleida, 22. - Ha ingressat r. 1a
presó, e. disposició de l'autoritat mt.
lltar, Joan Ramon Pané Argerjc,
- Al Circol Mercantil d'aquesta
ciutat ahir e:; constltui un nou grup
excursionista, anomenat Centre ExAVUl, d1seo.bte, tarda, a les t:
curslonlsta de Lleida, Pla i Munta.
AMOREBIETA • ORZAY contra.
OALLARTA m • QUINTANA il.
nya. Fou elegit president Felip Solé
N!!t a lea 10'11: QUINTANA IV •
l Olivé, sots-president Miquel ZUl 1
C.t11QUITO GALLARTA contra
secretari Ramon de Joan.
IZAGUIRBB • PASAY. - Deta.IJ.I
- S'ha demanat a la Comissaria
per e&l1ella.
dc la Generalitat que sigui trar:nesa
•
una brigada volant per a la repan.cló del cam1 de Garriguea Alt-es.
- A la Cambra de Comerç s'ha
reunit una nodrida representació
d'ella amb l'alt personal de la Com·
panyla de Ferrocarrils del Nord, per
tal d'introduir els horaris que méa
lnteres-">in a la ciutat.
- S'ha casat l'ex-ministre de Jr.
dictadura senyor Aunós Pérez.
- Continuen les precauciOM saBarcelona. - Tarda 1 lliç; Sta. lsabel nitàries preses per l'Ajuntament per
de Espada.t.
Coliuu PomDeia. - Tarda J nit: ;I.LU, tal de desinfectar els cafès l ctnemes. Acl continua l'epidèmia. de
vol viure».
Cl>m1o. - ·rarda. l nlt: cLoe mart· grip,

FRONTO NOVETATS
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aegona l'obnr. d'Alexandre Dum11.
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Bestiar llaner consumit l'any 1934:
460 44.540 caps amb un pes total de

Preua eo t>tea. ell tO e¡ ullal

Ma':alera,

Inauguració el dia 14 de maro
BENEFIOA OOMERC!AL
DE MOSTRES DB BARCELONA
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Avui, tarda 1 nit, el ¡ran éxlt
de l'opereta en tree aetea, de
Franz Lehar:

per CELlA GAMEZ, PIERRE CLA.
REL, Cànd1cla Suàrez, Cutrlto 1
.loan Riba - Vestuari de Max
Weldy.
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Solórzano
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EaDanJol. - ·r--..rda: ;Rod.a el món-.
1 torna al Born•. Nit; ;Aelel.a, la
mal casada».
Novetata. - Tarda. 1 nlt; La. ronda
du la8 brUjas•.
Hou. - TarCUl : &KatiUBlta», El huéaped del seVlUanoa. Nit; Fra:v Jeronimo».
Pohorama. - 'farda: L'huracà». Nlt:
&l'leccss1tem senyoreta».
ProuC;IPal Palar.e. - IJJa8 de los oJoe
olanco.t.
Rom11. - Tarda 1 nit: 120.000 du..
ros».
Viot oria. - Tarda.; cLos de Aragóru,
&La.a ¡olond.r~». N1t: «Los de Ara.iòl:U, eLa. Dolorosa•, ú.a.a glorlu
oel pueblo•

e••

CINEMES
c'l.'a.ran y ~>U compaú.era»
1 eLa Caaa de Ro<1scllilcb.
Aatofla. - cCanc10n ae (;UDJU 1 ~·
a:lda. de la tormenta.t.
Avln&ud.L - cOanc1on de 'cunu 1 cB1
paao del Oc&soa.
Barcelona. - «Tres e.mores1 1 cReuntón».
cUn cieno l;;r. Uranta, 1 c.Sa.J..
Bo~c. 1ad lai mUJereo;».
&El negre qua tenia el
Bonemia. atma blanca» 1 e:La buena.ven~uru.
Broadway.- cSucedló una noche• l
•La m',IJer de m1 InlU'lclo».
Canu ol - eLa. lXllorosu.
Col lseum. - cBusco un millonartoa.
&;ataJunya. - «Cruus mundial».
Uomèd1a. - «Lo que suena.o las muJcreaa, cLot 6 nusLer1osos».
Comtal. - cLos Miserableal 1 cE1
huespe4 desconocldol.
D1ana. - &l.>ràl:u•a•. &El altar de 1a
mod.aa, cCarceleras».
Diorama. - Uiombres en blanco1 1
uPaz en la tler11U.
cl:)(ua con su amora
En ten;a. •COmpañeros <1e JUel'KSt.
Eaola1. - &La pnnce..a ae ta Czarda»
1 ua pequeno re:v•.
Excelaior. - «La. coll.Bentlda.a 1 eUna
semnna de 1el1c!dadl.
··" casaaa necealta
Fèm ...
nla, .... v.~Foo Nou. - • ._, o. dS& de ~d» 1
awonaer- Ban.
cNo aoy llÚl¡fÚn anaelJ,
Frè&oh. &11:1. crucero Emden».
Goya - 12 peltlcules còmiQUeli.
lnt1m. - «Sola con su amor., cTu
erea mtoa. ·
Iris. - &Amores en BoUywOOCb, cEl
rey àe loe C&mPO!J Ellseot1 •
Kursaal. - Lt.l nearo c¿ue tenia el
alma blanca» l cCompafl.eros de
juereaa.
Laietana. - &Lo que sueti.an lu mu.
jeres», cPar&. &empre mln.t 1 «Dos
noehea».
MaJNtiO. - &Cleopa.tra.t, cOrada y
81Wpatia» 1 &Paren la J?reneaa.
Marina. - cOleopa.trall, &Doll corazo..
tlee r uo lattdo».
Maryland. - ·~ue ha.y NeUle?a.
Metropol.- eLa clama. de laa camel.iae•
Mlria. - cLoe Mlsera.blea1 1 c600.000
traneo~~ al mesa.
MIStral. - «El pequeño re:va 1 cNo.
elles mosoovttasll 1 1El dedo aeuaadon.
Monumental. - «La. dama del Boutevarcl• 1 cEl tavorlto de la empera,.
trlz•.
Mundial. - dU ne¡ro que tewa el
atma blanca» 1 cEl paao del Ocaaoa.
Hliria. - cCanc16n de cunna, cV!udas
llnbanerasa.
Paris. - cll:l crimen del Va.nltleea 1
cAllcla en el pals de la mara.vUlas•.
Pedró. - clU negre que teula el a1ma
blancaa 1 &La buenaveoturaa.
Pathe Palace, - &La. dama del club
nocturnot 1 «Una semana de teUcldada.
PrinCIPal, - CUll clerto Sr. Gre.ub
cSnlvad l.aa mUJeren.
Pubil Cinema. - Reportat¡rea d 'actua..
Amer~oa.

utat.

Rambl11. - «Deallcee~, cEl beao <le 18
muerte».
Royal. - cLa. dama del Boulevard» •
cEl ravorlto de lt empera.trtz..
Select CmemL - rTerrores microtónl·
COS», cOpenr. telefònica• t cDe Gol·
¡ortoa.
Smtrt. - cEl neero que tenia el alma
blanca• 1 •El paso del Oca.so~.
8plèndld. - cBombres en blancoa eLa
princesa de la Czardu 1 cEl tlire
del rlna»
cBombres en blancot 1
Triomf. cWonder- Ban.
TaiiL - cEl hlJo del Carnaval• 1 eLa
mu,Jer del otro•.
Tetuan. - cEl peq:ueño ren 1 eLa ma·
Jer de ml marido».
Tlvoli. - eMana. Galante•.
Urquinaona. - d&ademoi.selle Doctor»
Verdi. - cDa. Prancl.8Qu1ta• 1 &El fantasma negro1.
Voi&L - cDe11Uces• 1 cChucho el roto»
XIle. - cMaruqwee Neyorqulnoe» 1
cGracla y Btmpotfaa.

REUS
La Comissió de Monuments HJstòrica í Artistics presidida pel nostre lHustre compatrici senyor Eduard
Toda, ha subvencionat amb la quan.
titat de 1250 pessetes ela treballi
d'investigació arqueològica Hue realitza. el Museu Municipal d aquesta
ciutat, part.lcularment, lea excava·
clons del poblat Ibèric de Castellvell.
El quadre «De regreso del bau·
tlzo», original del llorejat pintor
r eusenc Llovera, ha estat cedit al
Banc Hispano Colonial per la quantitat de 50.000 pessetes.
B& estat dissolta l'entitat «Associació Musical de Valls 1 Comarca•. Sembla que ha estat mot.lvada
per diferències entre &lguns múslc3,
les quals han pres estat judlc1al. A
l'esmentada entitat h1 figuraven galrebé la totalitat de mestre3 múslcl
de la comarca vallenca.
Per tal de deliberar sobre la
dimissió total de la Junta directiva,
avui celebrarà reunió extraordlnà·
ria el R. A. O. Deportt.L
Una comissió obrera de les
fàbriques de gorres ha vt.sitat a l'al•
calde-gestor per tal de notificar-11
que lea esmentades fàbriques voballlen
modificar les condicions de tre
imposant el sistema de «Preu fett
que ells consideren perjudicial per
a llurs lnteressos. L'alcalde-gestor ell
indicà que efectuaria gestions pet
t
tal d'harmonitzar el conructe.
- Prop del «Mas Enric», situa
& l& carretera de Els Pallaresos, diS·
cutlren Josep Bofarull i Pere Ayma\
sense conseqüències, però en p113-el
sar novament el Bofarull ~
seu carro per aquell indret. ()IJ:jCl • •
que el carniestava obstruït i en cl
moment que s'inclinè. a term per
tal d'apartar unes pedres, fou agredit amb una destral per una filJI,
de l'Aymat que té 16 anys, la qualió
11 produi ferides de COJU!derac ·
Uns vern.. traslladaren el ferit a
l'HospitaL De moment s'ignoren al·
tres detalls.

GRANOLLERS

Ba quedat constitult el consell
executiu de l'Associació d'Obremall~
Empleats Municipals del V
Oriental, en la següent tonna: A~
toni Cot Mayol, president; ManU •
Blgns i Montaflà vlce-presld~·
Maria Mejan i cari-é, secretari:tag:
sep Garriga i Arnal, plce-secre ~
Joan Castellsagué 1 Cirera, compta
dor; Esteve Viñoles i Agustí, [~
rer; Alfred Csnal i Comas, AccCUlo tu
•
ela!; Josep Casafont I Vilà,
ra; Bernabeu Soligó SOldevUa. ~
lacions Interiors, l Jesús aayo 1
lagrasa, Relacions Exteriors.
A l"Orfeó Granolleri. celebra;
ren diumenge passat una veUJafcl
extraordinària en commcmorac1~ deXVIIè aniversari de la seva Ulr11·
pendèncla, amb un selecte P~all
ma que va satisfer plenamcn
¡.
nombrosos assistents.
Abans de començar racte dU'l8"1•
ren la praula al públic el
dent i secretari de l'entitat. els qu
foren molt aplaudits. . . d comu·
T enlm la satlsfaccLO edlllunl
nicar nis nostres lectors lf..le llit>er·
a la tarda foren posats en
tat els nostres nm ics de ~ • p.lll·
Joan Quintana Mauri, Ro geg:unas Planas. Conrad Guill~vi rorra, Jaume Maimó Xirau: . JubsPY•
tuny Calzada, Isidre Raliill esc oal·
Isidre Sapé Duran i Franc
553t
vany Gnlvany, que divendres IJ3IS •
varen ésser jutjats i condemna
" i 6 mesos de presó, per unelo!llosell de guerra celebrat a B~s ru·
- Arriben fins a. nosa .ó d'Ull
mors que s'intenta la !onUAC ~ nos·
partit polft!c d'e~querra a 1·es qJ8
part_icU·
tm ciutat. Als dt!erents
ens han preguntat sobre e 110 eJ
lar be.m d'aconsellar-los .qu~es qUI
deixin portar per impac .e? es '¡ (le
nosaltres considerem S\lícld resultats neg:1tivs
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• ...,...Ió esportiva de la So- La """"'
1
e.f
ta.t Naturista de Barce ona, eccie à demà, dium~nge, dia 24, una
~~~a. a. les Serres del Corredor per
~'ès i Mataró. La sortida serà per
'-"',n ·ó de França a les &et del
1estaC1
5
•M v 1
¡natL Pressupost,
pesse...,.,, oca •
)4 castell.
· AVUi. di~;~;abte, a les set del
;pre tlndrà lloc al local social
ve 1a' Unió d'Estudiants, Rivadedee;,... • 2.on (Plaç& de Catalunya),
11 .. ~. om'erència a càrrec del cateuna e
d
dJ'àtlc d'Història .Medieval 'aquesta
uversitat,
doctor
Albert
del CasU1 -""' e el tema «La Ciutat
Metlllo, """r
'
dievaltL.'A.ss<>ciaci.Ó de Socorsos Mu1 ._ _ _..
mbl
\US eLa Abejat, ce e.u<U<O asse
ea
neral ordinària demà_~ dlumen~l
~Í~ 24. a dos quarts de oeu del mau
l'estatge social del Cercle Barced'Obrers de st. Josep, carrer
Mercaders, 32, pral.
- La Secció d 'Excursions de l'Ateneu Polytecbnlc-.un efectuarà, demll. diumenge, una sortida a Taga.anent, sota el següent Itinerari:
~¡-..¡.,, Tagamanent, Font de Sta.
~ ~~-v
Marta i AlgUafreda. p re.ssupos t • 6
pellS_:eteS. Reunió a lea als del mati
al t. c. del Nord, estació Arc de

foni

Al cap de {¡ttatre allJ!S de Repú.bltca. -llegiu l'editorial de La Llbertad-, l'eBpectacle ta ~rltablernent lastilnuSs.
&Cdu.sa trtateza. Ja. lectura ¡¡acle.uteporQue pactencta. se neces1ta - de los
abundantcs act06 de propaganda de
Jas derechas, al arnmo del e&tado exccpclonal por que atravcs.'lmos. Causa
trlsteza. por el becho paradójlco e inau.
dlto de que a loa tres at!.oe Iarsoa de
República se oiJtan en publico por esos
esoena.r106 provlndauO:J 1011 mlsmoe tóplcos, 1dl:nt1caa va.rtedlàdes que lleva.ron a Espattn. n. la. derrota, In. catàstrote J la rulna, y cuJa marca lo pregona.n dos hedlos lll.at6r1coe 1ncontrovertlbles: la pórdlda. de las colon1ae de Gibraltar ., Portural y la estrepltosa calda de la. monarquia. !Se
neceslta veJor y arnneala para hablar,
tl'eiiCO aún el último de esos eplsodlos
cataatróticos, e.n el tono y la forma.
en que se producen 108 reacc1ouar1os
de todOII lOS tlempoe '1 enterradores,
11. lee deJan, de Espafial Se trtste, al,
que un régtmen que vlno a acabar
con 106 causa.ntes de' la bancarrota. na.etonal les al.rva de escudo, a tlem~
que &mordaza. ec:¡ulvocadament.e a es
republlcanos.
El segundo motivo de trtst.eza lo
produee la pobreza esptr1tuat de esae
m1smae de1·echa.s preaonada en eua discul'IIOS ramplonee. l1.n contenldo, s1n
eoluclones, ruqu1ttcoe. ¿A dónde van?
¿Qué ?~!nin? Su horl.zonte ee 11mitado.
ADAS BUS IDEAS, QUE
NO VAN NUNCA J4AS ALLA Dl!: BUS
INTERESES PARTICULAREB; c:1e un
m.a.tertallsmo de pan llevar
cupón

=éo~e

fu.
f:= ~~~Pra

rell.g1ón de Crtsto. Lengua.Je de me1·caderee. aue vol~rta.n a eer arrojados,
llegado el caeo, del temp!~ como lo
fueron loe de la Btblia. J:tombres e
1deae ee mueven en un circUlo estreeho y c:areoen de bortzontes en nuestras derecbi&Jmaa.
No habla.n para el pafs, no plenaan para el pals, atno en eue privilegl06 J egolsmoe. Dieho estA que a.sl
Triom1
la. base sobre la. que construyen sus
_ Èl proper dilluns, a les 'fuit programa.s .., edlttcan eu tàctica tlene
at!
a
l'Assoclacló
de
Ideaque
ser deleznable. Aaf haoen almoneVetll
de la
•--n 28- da
para tan menguadoe n.nee, de la
Ustes Pràc ca -santa A.<uuo,
reÜ.¡Ión, la l)atrta, el EJ6rclto, la en..
amb motiu de la clausura de la seva. eeftanza... De todo lo que, afortunada.
exposició de dibuixos i pintures, el mente, eetà por encima de ella.s Y
aenYor Albert Santm.arU dissertarà 111rve a mAs elevadoe fines. A81 no enaobre cTemes aurreall.ste9.
pda.n, atortunadamente tambtén, a
_ L'Agrupació Ciclista Poble Nou na.die. Quertcndo eer temblee, son llusas 1 neclae, pues lae masae, oo.n !nsdl
efectuarà demà,
umenge, una a- tinto de ¡011 grandes tdealee, ee deevlan
cursló a la font del Remei <Caldes). de esas derecha.s turbUlenta~~, vtndlca.Sortirà de l'estatge social, Wad-Ras, Uvas movldae por eatimuloe de proIQS <cafè) amb dlrecc1ó a La Lla..
per8Cillal. de medro Y prlvilel!'lo.
Sl a1ao ee puede bacer que tenga un
osta i tomaran per Mollet
.:'!!!!!!!'!!!!!re!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!J efecto oo.ntraproduoeute ee la propa.~
ganda de loe diiicurl06 derech16ta.e del
domingo Ultimo. Leyéndoloe, qulen no
esté animada por un e¡olsmo Ueltlttmo,
ee sentirà ab1ertamente contrarfo a lo.
polltlca averlll.da que le slrven esae
derechaa mat~.
No tiencn desperdldos la.e orn.clonee
de los Demóstenes de I& dictadura, la.
Per al p.ropvinent mea de ,...,,.,. Ceda, el agra.rtsmo, el tradiclon.allsmo
toda& las varleda.des de un InJsmo
a'anuncla 'arribada al port de Bar- disco: el del interès personal 1nmedla.eelona dels vaixells de tu.rislne to .., el prlvUel{l.o dillfrazado de ldeales
CCordlllerll.t, ILeopolvllle», «Laco- que en SWI labiOIS IOD un!\ pro!anu.niat.L.~arlu, «.Aqu1tan!a.» 1 «Mon- clón. Un ex ministro alcanzó la. mete nr.aqualo», els qual8 condueixen ta de la lnsensa~ al declr: ccon las
+n.
l.zc:¡u1erdas. nl el dlt.loeo.l He a<:~ul un
nodrits cont1ngents d e turls-=·
derechlsta lndiacna de cuerl)O entero.
!!'!!!!...!!..!!..!!..!!~l Para. ese polltlco - y el nombre !e va.
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"-'!!"!!!"!!!!l'!_!"'!!_
mal pues pollttca no ee màs, al fln
de èuentas, que diAlogo-, los polítl·
cos no tlenen fines comunes, no deben
colaborar para obtener resulta.doe .na.clonales, aunque se combatan lealmcnte. slno destruir al 11dver88rlo para
dii!J)Oner del Poder a. au antojo, como
bot1n de guerra.
Esto nos eXl)llca un becho que estt.
ante Ja vlata de todos. Que el Part...
mento actual no runclone n1 pued&
tunclonar; que no hal!'ll. obra posltl"a. ., que, en camblo, S!?ll. aprovechado
para eerv1r tn te~ pertldl.lltaa, como
la aubtda del predo de loe perlódlcos,
la dispensa arancela.rta de c¡ue ha &do
objeto el plo coletca. cYa»; etc., etc.
Por eso el Parlamento carece de am«-Todo 1e tes vuelve hablar a laa biente ., eatà d1vorclndo con la optderechls de «IU» Eapal\a, Pero, ¿ea ntón, 'i las leyes que eetàn dii!Cutl6nQUe hay màl Eapal'la quo Ja mia, dose próxlmas n. dlscut!rse, uo 1nteresan al pals, s1no Il. la.s castas, a 108
fi» et la republloana '1»
1nteresea y a las J)nat1ones que ahora.
(De eLa T1erra».)
aoblcrnan.ll

veeho

Les expedicions que el mes
de març arriben al nostre
port

--v .,
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En el fons, por
Ela rea.ccwnaril criden molt,
4men4Ctm molt. En el tons, 1eg01lS
El Plli!blo - i no.saltres també ho
creiem ai$t- tot is port:
dAS clase.s domlnames estAn
en
c¡ue precede a lae reeoluclones t ajantes. Nunca como &bora puec:1e d cclrse
con justeza que au poderio se e.stenta.
aobre algo tan 1ncómodo que no permtte la perrnanencla. De ello hl\J elal'Oil slntomaa.
y el refieJo de una !~ltuaclón de
inesta.bUldad, que es fàcil apreciar,
ee eee propóslto de unlón que anlda
en !a.e capae ren.cclonnrlns de las claeee dom1nantes. Porque, a través de
11111 ll&madae desespe1·adas • la unión,
no ee ve solamente uun necesldnd de
robustecer la. sltunc1ón en que se ha.llan en la. actuslldad. Destaca., por sobre todo, la preparaclóu para. empreeu de altas vueloe y tamblétl el mledo al pervenir.
En su Prensa - partlcUlarmente en
1t. de matlz monàrqulco Y faedsta
escrlben dtarlaa advertenclll8 a
la. prevendón, constantee invttactones
al retorzamtento de lae
poslclonee
conc¡ulstadas . Y lo curloao 110n los
mottvoe que, a Jutclo de esta Prenaa.,
extsten para que la mesnada derechl&ta se atrlnchere a1n dUaclón.
•El enemtgo ee rehacell, l!'l'ltan despavortdoe loe escrttoree a sueldo de
esta Jente. cBajo la aparente calma,
ee ~ta. la tormenta». escrlben tod06
Joe cUae. El dlarto de loa aetl.orttos
monàroutcos es quten màa t.lgarabla
arma. De creerle de no dudar de eu
egudeza, parecer{a. como 111. estuvteran
al borde de la &epultura como claee,
como ~ctor social. como Instrumento de opreetóu. Y s1nceramente, stn
llegar a extremar tanto la. nom. entre
los trabaJadorcs se ptensa que, cuiUldo
a.sl se expresan los enemtgo1, no deben andar mu1 blen sus 88Ulltol. Y
nosotros partlclpamoe de la m!Billa
oplnlóu ...
Es el !rente de la re&cclón que se
ILlrlta. en eepaemos de cmando úntco,
de abbordón total de J)Oderesa. Esas
megalomanlaa dc un Calvo Sotelo lo
11011 en tanto se atrlnchera en eu redueto cavernNio. Pero cua.ndo ee extlendcn a toda. la. reacclón, estae ansta.s, estos crlmlnales deaeoa tlenen
un 1ndudable tund&mento. Y de abl
c¡ue lo ClUB a todo trauee qutaren coneeauJ.r ee la tormaclón de ese !rente
orgàn.tco que rea.llee el PI'OII'l'tma c:1escaradamcnte !118clst.a. que loe elementos del bloc¡ue nacional no trata.n 11qulera de dl.almular.
Noaotroe no dudamoe de que al tln
ae legarà a la COIWtltuclón onrt..nlca
de ese !rente, con aua caracterlatlca.s
de cfaecl!lmo nactonab. Co.n una ma.yor amplitud que el que h01 actúa.
La propta tuer;¿a contraria, que con.
eerva su acometlvtdac:1, au capacldad
de acclón, les pondrà ante el dUema
de untrse o perecer, como olase que
oumplló au m.lstón hletórtca.
De hecho, el !rente ex1stc. Nadle dude. que, en 1011 lnstante. en que 10
debate J ee lucha por el predomtnlo
J)OlitiQo-SOCial, dos tuerzae antaaón1·
eaa ee entrenta.n. A un lado la reaoclón; al otro, la antirreacclÓn. A un
la.do, lae tuerzae del ta.ectsmo; al otro,
la.e del antltaae.lsmo. A un lado, la
eoncentraclón nerra de la cruz o c1e
la avUttoa; al otro, la concentraclón
popular antlfa.eel.ata. Son laa m1smu
fuerzae que 11e entrentaron antes lae
que ee enírentart.n en la próxtma conUend& electoral, 11 .. que a ella ee
llega... Bl vtva.e eetàn la reacctón J el
!udamo. vtvoe estt.n la anttnee.cctón
., el a.ntl.!aaclamo. El triunfo eerà c1el
mejor Ollfanlzado, del mt.e tuertemente untdo. del que ll11'e la 1nJd&t1va
8'1 la pugna.
La reacclón puede tomar J)Oildones,
¡;mede coneervar lu conqul.stadae. Pero no puede ellm1nar de eu eeno lu
cantr&dlcclones que traban IU aoelòn,
Laa divergenctu pollticu entre 101
partldoa de la M&.Cclón no 1011 II1U
que tl retleJo dt la d1venllda4 dl m.
tereeee que las lfUP08 ooUtlcoa ~

eee 1nstante dc lnscgurldad, de vatvén

•PROPAGANDA ELECTORAL
Muchas voces y un solo mlcrófono»
(De cEl Pueblo».}

LA COMIDA DE AYER

:Et. COCINER.o. - ¿Les alrvo

ya'l>l
<De «El Sol:l.)

~

kHAY QUE VER ...
-"- Yerdad, no lo veo muy olaro.
..;;~que està uated mlrando 11
a P<llltloo.»
<Dc lLas Noticllus».}

';¡:- •.
tr..A

8 UtANA SENSACIONAL
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El perill de tes
inhibicions
El Sol dedica una nota polltica
al perUl que per a la República
6lgntjico la inhtbfcfó del! republícam en lu úl~! parlamentàries:
&En la vida tndtvtdual puf'<le haber
act1vldades malogradas, frustadas,
rotas lrremislblemente; todas a<¡uellae, por ejemplo, que cort& la muerte
'i no son trasm1!;1b!ee a loe herederoe
Pll'a que 1aa contlnúen; pero w la
vida c:1e una colect1v1dac1 no ex11te este temor, y nt en la una n1 en la <~tra
este temor debe para.ll:rorlo la voluntad. La actitud que ban toma.do los
republ1can08 espa11oles ee la màs dlsparatada. que mbe imaa'lnar. Trns su
derrota electoral del 19 do novlembre
eayeron en un sopor letàr!Pco del qut~
no han eabtdo despertar. Y alll alII'Uen. Para. no eallr de 61 abandonarou el Parlamento. ¿Maniobre. pollt1ca? No. Acaso ae escudaran en ella,
pera en el fondo no ha.cla.n mAs quo
eegu.tr el eamlno mAs tàcU. No ve.le
la. 'l)enaJ. cNo se puede hacer nada.J
dlay que esperar.» ¿A qué? Pretender que el no bacer, no actuar, no
intervenir. eurta efectoe favorables para loa l.nh1b1doe es un& solemne puerlllda.d.
Quisténunoe !lllber pe.nr. qué ban 181'· ,
vtdo cu.atro mesea de lnhlblclón parlamentaria, porque no lo vemoe por
ntnguna parte. Pero seria verdn.d que
el Ooblerno, falto de lae opoalclones,
ee as!lxi&ba - c¡ue no lo ee nunca,
que no lo ha lll.do nunca-, y ee ha.brta ret.11z&do una trtste obra. Parque
lo que importa no es la mucrte por
conaunelón de un Gob1crno1 stno que
lo desplace de la conclcnCia pública
otra. pollttca mt.8 tlrme, màs prometedora, mà8 e:tieaz. La lnhlbldón ee recurso l)Olttlco de mala leJ, y trae en
la.e attorju màs eaat1aoe que or&mloe.
No es eso. No es eso. Sl las derccba.s
espatl.olas, despuée c:1e ln.6 elecclones
de lunio del 181 hubleran hecllo lo
mtsmo, no habna eona.do para eUa.s
el 19 de novtembre. Bay que actuar.
Ray que ¡anarse el pa.n pol1t1co dc
cada dla. como ee pueda. En lo que
ee pueda. Tena.zmente, vtrtlmente.
y todo esto, no ~ntléndMe blenpor deberes de l)artldo, POr pequeflas
cod.lclae pollttcae, alno porQ.ue ee deber
l)lltrlót1co que ee comprometen a ser1'lr cua.ntos ee enrola.n en una. agrupactón que aspira noblemente R regtr
loe deetlnoe naclouales.Jt

La famosa acta
d'acusació

Panorama polític
La Publicitat dedica el seu edttorfal a donar una ullada a l'ac.
tttal panorama polfttc. La veritat:
1w ena •embla un panoram4 mas•a divtrttt:
t:Desprée de lee InqUietuds de la
eem.bla que lea toroea mln1stertals han arrlbat a un punt
c:1'1ntelllgénda sat1sfactort.
La cohesió governamental s'ho. enrobustit. No es pot ne¡ar que aquesta
aubmis¡;ló de la. Cede. és un triomf de
la poUUca del senyor Lerroux. Davant
les realltate bnman!AR!mee que encarna. el vell cabdlll radical, ets senyors
GU Roblee l w:artincz de Velaseo,
amb tots ela aeua amics, s'Inclinen l
transigeixen . Els en.ps calents dels dos
partits de dreta parlaven de la convenJénda de tormar un Govern c:1'ét1ca. El cap oedil>ta l el cap agrari han
demostrat als seus
correligionaris
discots que no hi ha.vta. res que aconsellés una extravagància d'aquest calibre. Les forces governamcntalll ae
eenten talment compenetrades que
eerta un disbarat imperdonable Intentar qua.lsevol novetat que lQSués
modlttcn.r la situació present.
El suma.rt del jutge especial senyor
Alarcón sobre l'afer del contr~b•n
d'armes be. facUltat la. ·econc•.tlar.ió
dels malavtnguts. La Ceda s'ajup a Ics
eoWclt uds del senyor Lerro•vc. pero
es redreça. &mb gallardia contra els
suposats malfeta del een1or Azatm; en
l'acuaació contra l'ex-cap del Govern
de la Repúbl!ca no estalvia temps ni
energia.
L'lnteres:;ant ho ha. formUlat el eeD'Ior Royo VUlanova. en dir que al
Parlement Iee coses no es fan perQ.u6
elgul.n Jurld1quee, ainó perquè ll.guln
polittques.
Ela malpensats atrlbUie.u a l'afer
que lnstrueix el eelll'or Alarcón l)a.rt
c:1e les 1noomodltata que eemblava
que aentlen la. ceda. eJa 8&'J'Qrlll I, eo.
bretot, ela radicals; ara l'ha c:1emostrat que no ex.lstla. la. menor c11acre'l)àncla:•
~~etmana pa&~~~da.

LLEGIU CADA OIA

LA HUMANITAT
Royo Villanova i
l'agrarisme

En pro d'una entesa interna·
cional de Comissariats de
treballs públics
L'Organització de Comunicacions
1 de Trànsit de la Societat de Nacions aceba de publicar un voluminós raport 110bre la qüestió de treballs públics.
L'Oficina. Internacional del Tr&ba.ll lliura al públic el! resultats de
les uves enquestes sobre la mateixa qüestió.
Resta el problema de la casa obrera 1 dels treballs públics en el primer pla de les deliberacions ginebrines despréa d'haver obtingut l'a..
tenció d'organisme, Jnternaclonals
tan significats com l!l6n la Conferència Internacional del Treball, el
Consell i .Assemblea de la Societat
de Nacions, Com.issió de la Unió Europea 1 Conferència. Econòmica de
ú>ndres.
Ambdues publice.cions mútuament
es completen: el raport de l'Organització de Comunicaclons i de
Tràns1t informa 1 explica; el de
l'Oficina Internacional del Treball
conclou la lliçó de les experiències
fetes en els diversos països i valora les possibilitats d'una obra nova.
Ens és impossible divulgar una
llista de realitzacions dutes a terme dintre aquest tema., en més o
menys escala, fora el nostre pafs,
car malauradament 6'ha fet remarcar arreu la manca de coordinaeió
entre autoritats locals, comarce.ls,
regionals 1 nacionals; coordinació
que hauria remeiat l'atur forçós.
Es partint d'aquesta constatació
que els experts de l'Oficina. Internacional del Treball arriben a la conclusió que per a fer d'un programa
de treballa públics un factor positiu de les economies nacionals 1, per
contra.cop, de l'economia mundial,
cal una política de treballs públic!.
¿Què és una polftica de treballs
públics? Es tracta d'una organització de treballs i comandes pUbliques
que posi a mans de les autoritats
una massa de feines .que permetin
exercir, en periOOes de depressió.

Josep Escoj et pubUca a La Voz
un article del qual ens plau reproduir el seg1lent fragment. No
és pas un ramell de flors cordtals,
però qué ht tarem. Recordeu que una.udóde~ant~untels
lea «margarftaSJ no ~n donar- mercats.
&e segons a qui:
Heus ac1, segons els experts de

El Liberal dedica un editorial
molt just f entonat a la fam.tJ8P.
acta d'acusació. Cal pensar, però,
.:-¿Cómo encuentra uated a Bar- l'Oficina Internacional del Treball,
que malgrat l'alegria que alguns celona.
después de eu prolongada au- els prtnclpiB essencials d'aquesta po..
lertt/Of'S tenen avui, «las ca114.! ae senda. ? -me pregunta. un amigo a
llt1ca.:

~lven lanzasn:
cA:yer fué e.utrcgada a. la. Mesa del
Congreso !& propostclón llamada &acta
de acusadónJ por el alljo de armaa.
Lleva. la firma de popUllstaa Y agra·
r!os.
&Los hech06 -iilc&-, en cuanto
a1ectan a1 Sr. Azatla, pueden concr&tarse en los aparta.dos que a cont1nuactón se expenen como base de acusactón y punto de arranque de 1nvestl.g&.c1ones po15terlores, a realt:ror por
el Tribunal de Garantla.s oon.stltuclonales, como 6rgsno adecua.do J competcntil:
a) lnte.rVcnclón del Sr. Azatla en
et conclerto J cumpllmlento del contrato de venta de a.n:nas 1 municiones celebra.do entre et Coneorclo de
Industria.e Mllltares 1 don Rorv.do
Eehcva.rrleta en los meses de octubre
de 1932 ., enero de 1933, en ctreunstancla.s y condidones que autor1Z3II
la racioual creencla de que 8C1Uélla.e
estaban destlnadas a 106 revoludo.na.rtos portugueses. con !lnalldades de
agresl.ón al Esta.do de la. na.clón veelna..
ml
An
b) lntervención del
smo scuvr
A:&afia en la exthlce16n del aeródromo
de L06 Alcàzares du rant e los me11ee de
ma.yo ., Junio de 1931 de importantes
parttdas de bombas 1 explos1vos que
se deposltaron en la finca Posada. del
Abad provincia. de Huelva, proplec:1ad
de dOn Fernando Garcia de Iànlz,
con destino a 1011 revoluclonartoe l)Or·
tugueses.
e ) Auxillos prestades a. un consl.denble número de mllltaree portugueses, que en su :pa.is ee bablan rebelado contra. el Estado en el mes de
agosto de 1931, todos 106 cuales obtuvteron :¡;or dtspostdón del Sr. .Az&1ia,
durante mà8 de un a11o Y menaualmente, cantldades de dlnero de ayud as económlcas que Pl·ocedlan 1ndud ablemente de 106 fondos destlnados
a atenc1onea secreta~; d"l mtnlllterto

de lA C!'1PITI' .)0

..

~

Por lo C•ue sc reHere :1.1 apartado a),
el mlntstio de la Guerra de aquella
techa., tuvo. l1.n duda algUna, la 1n·
tervcnclón que cualqUlera otro hublen tenldo en un contra to de venta
de arm.as y municiones celebrado entre el Con110rcto de Induatrla.e Milltares 1 don Roraclo kbevarrteta: pero no en el ccumpllmlento» de lo concertada. Bl apartada a), en lo quo ee
refiare a. dicho ccumplimlento», no
ctice la verdad1 porque lo concertado
no ee eumpllo, 111.no mucho deepuée
de haber abandonada la cartera de
Guerra el Sr. Azatl.a.
Lo del apn.rta.do b l &ún es mAa 1ntundado, porQ.ue las bOiñbas y loe expl061Y06 deposl.tad06 en la ftnca Posada del Abad, provlneta de Huelva,
establln dest1nadoe. no a 106 revoluclonartos portugueses, elno a loe espalloles que proclamaron la Repllbllca ll1.n
necesidad de vrueree de ellaa, llelltln
es ya. de dominlo públlco.
y por lo que re~~:r;>ecW. al apartado
e), 106 awdlloe prestados a militares
y portugueeee emlgr&dot en Eapafta,
a1 es que hubo tares auxllloe, no es,
según parece, coe& hecha a espaldae
de la. 1e1 lllno coetu.mbre eetableclda
en muchÓII paí.9es para !OIJ emigradoe
milltare5 que encucntran en elloe boaptta!ldad. Se dice que esos auxlll06
se prest11-on ca. un coUIIidorable número de mllltares port\11111eses»; pero aegU!l tenemoe entendido, ee reduce tan cconsiderablementn tee número, .., lué tan lnsi.Jrnlüca.nt~ la ouantla del auxmo, quo no aólo 86tà muy
lejos de ha.ber Oesnivelado el presupuesto e1no que pod!e. ser reintegrado au i.rñporte e1n arrulnar a qulen se
acreditara que habtn. prestado tales
auxlllos...

•

••

¿Merece todo esto llamarse cacta. de
aeusa.clón1 ?
¿No es notori& la dcsproporctón 111tre la eausa. y tl etecto?
Aún no 11e ha oldo la. voz de la defensa, ., .,a vuelve eobre ella m1sma la
de la aeueaelón. 81 c:1urante el ttempo
que gobernó el er. Az&tl.a no h1zo ooaaa de mayor ¡rravedad, todo lnduce
a penM.r que sue enemlltOIJ ban perdido una excelente ocaaión pua. tanc qUletos.
Ran vuelto & tropezll' en la mlama
pledra que tropezaron al acusarle tJe
baber tome.do una parta mu1 actl't'&
en la sublevactón de Catalulla..
Luego resUltó que no habia tentdo
parte n1 arte en aquet dl.llparate.
Pero, en n.n, eea de euo lo que
fuere. convlene eeclarecer1o.
La propolldón aeuaac:1ora ..tazt
ocho díae sobre la W:esa. Después ee
1ntctarà el debate.
Y con luz 1 taQ.u1¡rafo. nos enteraremoe de todo.
ll:n r6glmen rej)ubllca.no no 1e ecba.
tlerra a nada. La ley .. l¡ual para
tod06. Todoe loe poden~~~ eon responaables.
Y aunque tólo aea p&ra act"editar
eato c:1ebemoe aenttmoe com~.:=tc:1ce
al .&bar que -,.. 11tt. tD la
del
Oc:m¡reso 11A<l& menoe que el tracta de
acusac16IU ,

'Han medltado loa acuw.dorw 111 Ja
traecendencla que ttene para tUoe el
que han dado?•

pua

clona.rtoa repreaentan. dCn camb1o,
tnfrente, aoaba.ndo con la cl11'1alón,
oon una dlre<:ción arme qu. DO claudique ., que aepa maneJar el UD:lón
oon .ue m.1amu tt.cucu, unida a la
exper1enda acumulada, mtonoea habrà aoabado la reacc16n c:1e
MCulr
çantando 1u.e feollorlaa.a

los dos dlas de ha.ber llegado.
-Trist e -le contesto-. Es poelble
que mAs tarde tenga que reetlt1car
eo;ta tmpres16n mta. qUlzà muy aubJettva. Uno no puedc olvldar lo que
ha pBSI!.do y vlene oo.n el esp1rttu predtspueet os a la observa.clón me!ancó-

cEn primer lloe, en cada pafs, el
conJunt de comandes 1 treballs de
les autoritats centrals caldria que
fos ad.minlstrat o controlat per una
institució únice., una Oficina, un
Comissariat
o algun altre org~
11ca.
- ¡Bah I La. &ituadón no 68 p&ra po- me permanent.
L'òrgan central, 110lament compenernos a ealt ar de eJegrta. Selr\ll'amenw no ee equivoca. usted.
tent per a tots els aspectes del proObeervo en mi amigo setl.ales inequivocas de mal humor al bablarme
ael. No ee un escritor n1 un po!IUco;
tampoco un hombre de negoeloe. Ee
un médlco, a qU1cn el cutdado de aus
numero!IOS entermos ape.naa !e deJa
tlempo para pensar en aauntos extrados a IJU proles1ón. He acudido a su
conllulta màs como una obllgación
que por una necesidad, dejt.ndome
uevv
1)01' el battnt.o de .. nc• .-.no crórtit f
nlco para.
quten laa ?laltaa perlódicaa
a un consUltorlo han pasado a aer
pretexto pam charlar con un vlejo
Angel Pestafía publica en un colamigo. Y !oe dos n06 hemoe olvldado lega del mati un interessant article
de ml antigua dolencla, como acont.e- sobre
el moviment anarquista de Fice muchas ?ecee. para hablar de pogOls i l'Alt Llobregat, el qual, segons
lltlca.
-¿Sabe usted ... ? - me dl ce el mé- el cronista-, tingué curiosea i extradlco después de haberme somettdo a ordinàries derivacions de caràcter
su observaeión facUltativa, hecha. .ma. polltic.
c¡ulnalmeute 1 con aire dtstraldo-.
Heus ae1 uns 8\lbstanclosos par~
con los amlgo& de contlanza bago una
excepdón: me olvtdo un poco de los ¡rats de l'article de referència, que
erus
abstenim de comentar:
deberes l)roCesl.onales 'I hablo de lo
«Contra mi crlterio - diu l'articuque no me Importa. Porque lo 1Ullco
que a ml me lnteresa. es la. ealud de lista - el Comité tomó el acuerdo
mis enterruos.
de declarar la guelga general en to- EIIo e5tà muy blen; pero no hQ
el pafs, y revot.xcionaria, como
que llevar tan lej06 au rtrortsmo -me do
permlto advertir, vtendo al c:1oetor en- exigfan los elementos màa extremiscender un dgarrtllo y propldo a pro- tas del Comité y los de tuera del
lougar la y1s1ta--. 81empre le ban Com!té.
preocupada a usted los problemas na.Adoptado el acuerdo, se circularan
ctonales. Loe 4eettnoe c:1e Espa6a. J llis órdenes para toda Espafia y se
P&rtl.oularmente los de Catalutl.a, no entregó la dlreeclón revolucionaria
le delan 1ndlterente.
-J:a poelble. Ahora, l1.n embarl!'o. del mov1m1ento al Comité revolucomo lo que està sucediendo en la clonarto, que no era otro que el
polltlca no tlene eentldo, ?Ble mla Comlt6 de los cuadros de Defenolvlda.rlo.
sa de la o. N. T.
-/,Ba. leido us~d 106 pertódiCOS ('e
Pero eoo el asombro que es de sueeta mafla.na?
poner ae nos comunica al d1a si-¿Por qué me lo prelf\lllta?
gulente
por el delegado del Comlté
- Porque lo encuentro como contrarta.do, como molesto por un heeho reg1onal que la organización catalareclcnte. Tal vez el vtaje a catalulla na, por mayorla absoluta, se negaba
del Sr. Royo Vlllanova. ..
a ll' al movtmlento y no querla de-Hombre, por Dlos, esas C08U no clarar ni siquiera la huelga geneIB pueden tomar en aerto.
pacifica.
- Usted me dec1a. hace un momen· ralAnte
esta defección, reunido xrueto que el intento de lnvaslón por :parto de los partl.doe dlrlgldoe dcsde J4a.- vamente el Comlté, yo dije que si
la
organtzaclón
de Barcelona y de
d.rlc:1 ee para. 1oe catalanes una molestia màs. Y eatamoe en Mto cle acuer- Cataluíia no respondla al roovimiendo. Lo que mils ee echa de men06 en to, nuestro deber era suspenderlo,
l'\ pollttca eBIJa11ola. es la eerteClad. ee pues no era digno, ni honrado, ni
podia baber deJado e. Cata.luda sola
pe.ra que norara 8US c:ulpa.s e hicte- honesto, que tuese Cataluña la Inira examen de conclencla., y habrla ciadora del movimlento y que fuera
11® un acto de lnhlb1clón J)laUIIlble ella Justamente li!. que no rcspondie.., muy polJtlco. Pero la. polltlca que ra. como era de esperar.
ee estUa en Espatla ee la màs Impolítica que e::dste, amtao mfo. 1Qué !e
Se propuso BUSpender la reun1ón
vamoe a llacer I ¡ Somos a.st I Teugo la
convtcc16n de que Catalulla. es lnse- ha.sta el dia elgutente. mce ver los
parable del resto de Espa1ia 'i de que inconvenlentes que ello ofrecia, pues
•• algo !e queda a Mta por hacer en perder ve1nt1cuatro horas en casos
el mun<lo lo harem06 Juntoa eutella- d.e tal gravedad equivalia a mucha.S
noe ., catalanes. Pero eso aerla en el cosas que podian ser desagradables.
orden de lo eerto J CormaJ, '1 no ee
formal n1 68 eerto que un buen settor
baga ~1 vlaJe de!!de Mad.rld para venlr • còmò ha.biamos. acórd&do, 'no8 re:
a c:1eeirnoe que nos qu1ere a los cata- un1mos al d1a sigulente. A esta relanes tanto, por lo mcn06. como a Ice untón acud16 el delegada de la mab!Jos de Borta. o cie Albacete. Al Sr. dera, y acompaíiàndole a él venta
Royo vmanova. le oeurrtrà. un c:1la. lo Euseblo Carbó, que no era miembro
peor que le puede ocurrir, 1 es que
deje de aer 81mpà.tlco. Es un hombre del Comité, pero que acudió a la re·
que ha heeho oo.n la simpatia perso- untón. A mí esto me lla.mó la atennal 1 la buena. te, unA.n!memente re- clón y estuve a punto de manifestarconodda toda au carrera polltlca. lo; pero para que no :se dijcse que
Empteza' a. cnredlrsele un poeo la <ruerla sembrar el disgusto y la alarbuena fe porc¡ue de buena fe no sc ma entre los camaradas, callé.
puede dectr: •Yo no soy tm tntruso;
nueva.mente la cuestlón,
yo he venldo a Catalutta. porque me y Trata.mos
mlentras todos los delegados manhan llamado.J Y lo ha.n llamado unos tetúamos
el criterio de que debía
ccatalanes• del Centro Ar&BOnée, de
la Casa c1e 101 caetellanoa 1 de otros darse ràpidamente la orden de suscirculoa del fore.ster1smo regional. El pender el movtmlento en toda Espa·
Sr. RoJO VUlanova es llmpàtlco por- ña, Carbó y el delegado de la. madeque 1uele babla.r ~rex a.bundantla cor- ra. que lo babfa traido a la reunlón,
d.lu ,. porq,ue a veces suelta una.s ba.- sosterúan que de ninguna. manera.
turradas grae106118. Y a. u.ted !e mo- Que el movimlento debia seguir. Que
Mt&, doctor, que en estas horae de
pena. para Catalutia. venga un baturro la O. N. T. había. de lr a la huelga
a importunarnos con eus oeurrenclas ¡eneral con todas las consecuencias.
II1U o menos divertlda.e Y a repetirDl.seutimos larga.mente; ellos ln.noe 1& 1'ulgar1da.d de que todos Joe &lstJ.endo en BUS puntos de vista, y
911Padoles eomos hermanos.
yo
y los demès, en el nuestro. Por
-Exaetamente. Ba compreudldo uated la verc:1ac:1em cauaa. c:1e mt d.ls- 11n se aceptó el nuestro y se comun1có el acuerdo de suspenslón del
austo.
. m érito. .,...
.... una movimiento.
-No tlene ningun
--. clara como la luz c1el c1la. Lo
El diagusto de Carbó fué mayúscupeor de nuestra. política ea que no es lo. Y, con él. el del delegado que
polttlca n1 ee nada. ¿Qué ban nn1c:1o lo traJo a la reunlón.
a ha.cer 108 agrar\08 & Oatalutl.a?
Terminada ésta, marchamos to¿Agrarl~~mo? Eeo c:1eberia ser penaando
en buena. lótflca, aunque ll.empre re- dos, y co1ncid1endo yo con algunes
llultarla ehoca.nte buscar la ex:panelón de los delegados presentes, comentàc:1e la :política açarta e.n un centro ba.mos la actitud de Carbó, stn saemlnentemente mc:1ustrtal. Pero, en ber a qué atrlbulrla. ¿Para qué quenn tamblén en catalutt.a ha1 labra.- rrà carbó que se vaya a la huelga
dor'ee aun deJando pua. la Ceda loe ¡eneral? No lo sablamos y nos hac:1el IÍlstttuto Català.n de 8&n Ialdro. cfamos todos lo pregunta.
Pero loa Bres. lolart1nez de Velaaoo Y
Pronto se aclaró. Se aupo a los
BoJO VUlanova, en nz 4e intentar
au pe.netraclón en nuestro pa.ls con Cf.J1nce dias esca.sos. La razón que
una polltlca acorde con el nombre tenia Carbó para que el mov\mlento
de w partldo, ll1.n duda porc¡ue lot algulera era la algulente:
problemas c:1el agra catatàn eacapa.n &
El d1a anterior por la tarde, él y
eu oomprenllón de 1141Tarloa de la me- el delegado de la madera, aiD duda
eeta lo gue han hecho es una eepa.. en nombre del Comité revolucionatt.olada, tJgo que està tan d18tante del
ecrarl.lmo como de la ?erdadera Mpa.- ria, pe.ro a espa.ldas del Comlté àe
tl.oUdad. La prtmen necesldad poll· la O. N. T., tueron a visitar a elettca de J:ap&1ia es no emplear el nom- mentos destacadlsimos del pe.rttdo
bn dt lo eepe.tiol en ?ano, abando- federal en Barcelona, ofrecléndoles
nar el ~pico ., meteru en lo protun· el movlm1ento. Pero como los fededo de la realldad espatlola.. Pero para rales no encontraban la posibllldad,
~ ee neeeeltarlan
poUttcoa 1ntel1- n1 oomprendian
el ofrec1m1ent-o que
•entes.•

Si això no és
po lI't"ICa'••••

La C. N• T• I eI pa

•

•

•

•

ederal

•

o

•

•

blema. <valor ewnòm.ic dels treballs,
conseqüències &Ocials de llur execu-ció, tlllan<:.acló t, no s'hauria d'inspirar en l'únic desig de lluitar contra
l'atur forçós 1 facll1tar la coHoca.cló
obrera.
No es tracta de fer contreure a les
autoritats la respomabtlitat d'em.
prues arrauxade! o dejicitdries que
no temptin la iniciativa privada.
Cal que l'Estat esculli les èpoques
de marasme en què les empreses
privades estan mancades de comandes 1 de crèdits per a estimular els
capitals que es d~ntenen de l'activitat productiva en 1& 1n1ciat1va.
privada.
En segon lloc fóra bo que la institució central gaudis d'una àmplia
autonomia financera. Hauria de poder exercir damunt les autoritat~
regionals o locals una suficient autoritat per assegurar la coordinació
necessària 110bretot on una centre.litze.ció mas.~a feixuga es revelés ineficient. Es tractaria, en síntesi,
d'una politica de préstecs o de subvencions, liberal en temps de crisi,
restrictiva. en periodes de prosperitat.
En ti, per a completar aquest pla
d'organitzactó nacional, els experts
de l'Oficina. Internacional del Treball preconitzen la creació d'un org~me internacional.
Atribucions d'aquest organisme?
L1 escauria prevenir per a una coordinació de pollt1ques nacionals, les
repercussions internacionals que poden tenir, en l'ordre monetari singularment, vastes empreses nacionals. Pet altra banda, un Centre
d'informacions mt1tues 1 de confrontació d'experiències namonals, pot
presentar per als diversos Governs
un interès considerab: ~. En fi , aou;:;st
Centre podria. esdevenir l'organisme
competent per a l'examen dels programes d e treball de caràcter pròpiament internacional a conseqüència que llur execució interessi diversas paisos o que per lur fillBDçactó
calgui l'aportació de capitals estrangers.»
Per als catalans ha d'ésser mottu
de joia cc:cstat.e.r com en crear-se,
el 13 d.e Juny del 1932, el Comissariat de la Casa Obrera de la. Generalitat de Catalunya, el nostre paia
s'avançava a estructurar el que ara,
al cap de tres anys, es reconeix per
les més altes 1 governamentals auto.
ritats internacionals d'ineludible ne..
eessitat per a tots els ptüsos que estimin la convivència eoe1a.l 1 els
ideals d'equitat 1 de pau.

se les hacia de entregarles el mov1m1ento, tué el mJsmo Carbó quien

hlzo la propos1clón. Que fué la alrwente:
Decfa Carbó:
N060tros estamos
c:onvencldos de que no podemos
triuntar. De que el mov1miento està perdldo en cuanto a un triunfo
de la O. N. T. Pero haremos lo slguiente: Mantendremos la huelga
general y las luchas violentas en
la calle. Como un esta.do de cosas
asi no puede prolongarse, el Gobierno Aza.íia se verà en el caso de procurar una soluclón, de ponerse al
ha bla con nosotros; entonces, para.
dar por tenninada la lucha en los
ea.lles, lmpondremos la condiclón de
que abandone el Poder Azaña y de
que se dé el Gob1erno al part1do federal
Como el partido federal no habia
pedldo nada y se le ofrecla algo,
cont~tó que no lo veia claro; pero
que 81 ello pod1a ser una solución
para que terminara la luch&, aceptaba la oferta que Carbó hacla en
nombre de la Confederación.
Después de sa.bldo esto, se comprende que Car.b ó y el delegada de
la madera defendleran la continuación de una huelga general revolucionaria, cuyoa beneficlos estab1m
ya repartidos de antemano.»

La C. N. T. i la unió
dels treballadors
En el seu número d 'abans d'ahir
1 amb el Utol «<a C. N. T. en 8U
p uesto», diu «Solid.arida.d Obrera»:
cEs verdad que hemos rechazad,o
1 rechazaremos toda.s las maniobra.s
polftica.s, extraiias al proletarlado,
que se hagan en torno al cfrente
únicot. Pero es preciso dejar constanda de lo slguiente:
1.o La O. N. T . es la única organización en España que brega incesantemeute por la unldad de acción
de los trabajadores, y la única que,
como organlsmo puramente obrero,
tiene un programa lo suficieutemente amplio como para que sea hecbo
au¡o por todos los que trabajan.
2.0 La C. N. T. es la única mant.
íest&ctión d el soclalismo que queda
en pie, entcndlendo por socialismo
un r~gimen de vida que suprlme la
propiedad privada y la. convierte en
riqueza. social, administrada socialm ente y en interés de todos.
8.o La. o. N. T. es la. única corrientc que sosttene en España el
comwú.smo, no como nombre de partido, slno como doctrina. econòmica.
Y como método de trabajo y de con.SWDOJt

Triómfen els socialistes,
a Roubaix
Unes eleccions parcials cantonals
que s 'han oelebrat suara a. Roubaix, han donat el següent resultat:
Provo, socialista: 7."'3 vots (ele-

¡it).

El proletari~t. itali :\,
sota el fetxtsme
cEconomist» la pre~;tlgiosa pubil·
cació financem londinenca, dedlca
un interessant estudi a la situació
interior d'Itàlia. l al règim de base
corporativa instaurat pel feixisme.
Hem de remarcar el crèdit de ponderació i de serietat de què gaudeix, arreu del món, la prestigiosa
publicació anglesa.
Heus acl transcrites a continuació
algunes de les seves opinions sobre
la situació social i econòmica d Itàlia.
EL
PROLETARIAT, AB·
SENT
Sl a. Itàlia no es declaren gai r dJ~
vagues, no és perquè els obres e o
tinguin motius per a fer-ho, sinó
perquè carelxen de llibertat p er a
utilitzar aquest mitjà de defensa.
Els representants . dels obrers als
organismes corporatiUs no són tals
representants, puix que, malgrat el
que hom vulgui dir que ordena la.
llei, de fet són nomenats pel Govern. No poden oposar-se a res, en·
tre altres coses, perquè no tenen
darrera seu cap op1n1ó pública que
els doni S'.Jport.
AIXA DE SALARIS
cEconomlstt declara la fal-;ed.at
d'un l.nlorme oficial Italià sobre els
progressos dels salaris reals. I addueix un article de Clavenzanl, destacada personalitat feixista, publicat al «Lavoro Fasclsl.a.t del 2 de
juny de l'any passat. Diu:
cSi els nostres l.nlormes són exactes, els obrers de la indústria quimica han sofert reduccior 1 en llurs
salaris que oscUen entre el 20 i el
25 per 100; els de la seda artificial
han perdut el 20 per 100, l en algunes províncies, com Tori encara
han sofert una disminució de 18 per
100; en la indústria del vl.dre, el descens és de 80 a fO per 100; en la indústria coton era, d e 40 per 100. etcètera...,.
LES A S 8 E G U RA NCES
CONTRA L'ATUR
L'assegurança d'atur osclla entre
1,75 i 3,75 lires diàries, sense cap
suplement per càrregues de familia.
S 'abona durant sis m esos, I en acabar aquest tennini els parats queden a. l'empar de la caritat publica,
si abans no han mort de fam <literalment parlant ), la qual cosa alleugera molt el problema de l'atur.
Els obrers que perceben aquest socors són menys de la tercera part
dels parats que oficialment es declara que existeixen al pais. I que el
total de parats reconeguts oficialment és aproximadament la. meitat
dels que veritablemen t existeixen.
«Si es té en compte tot això dlu «.Economist», - sembla que, desdel punt d e vista dels obrers, l'Estat corporat1u no arriba a ésser en·
cara un simple mite.t
UN CAS DE uDUMPIHG»
De fet, els qui representen les corporacions feii.Istes, la indústria, lea
finances 1 l'agricultura són els delegats de la gran lndústrla, de l'alta Banca I dels grans agrariB, nomenats pel Govern.
Segons un article de la llei, el
Cousell de les Corporacions ha d'o.
cupar-se d 'organitzar la producció.
Durant quatre anys no ha fet res
de tot això.
d>es del 1930, el Consell de lea
Corporacions ha tingut, de fet, un
poder semblant al de les noves Col'poracions; però no l'ha posat en ioc
mal. La seva tunc16 principal ha
tingut per objecte aprovar mesures
decretades pel QQvern I declarar-lea
d'acord amb l'interès general
El Consell ha hagut d'aprovar
l'augment de les tarifes duaneres;
a.l.xi des de l'abril del 1931 s'abonen
en 'qualitat de drets 135 lires per
quintar de sucre, més 15 per 100 ud
valoretm. I l'aHudlt Consell ha ba.gut d'explicar a la poblacló que era
en bé seu pagar l 'arròs més car
per tal com era precís vendre'l mêS
barat al mercat internacional. cUn
cas de cdumping» pur I slmplet, dlll
el periòdic anglès.
AL SERVEI DELS MONO•
POLIS PRIVATS
¿Per a què serveixen lea Corporacions? Per a entortir els monopa.
lis privats, respon «l!!conomlstt. I
diu:
una. llel del 1932 SObre la ccartellitzaclóJ obllgatòrta atorga a un
grup d 'industrials, que disDosen d'u-na part determinada de fa produocló, facultats de control sobre tota
la branca en la qual operen. Però
els Industrials no acudiren al reclam. Aleshores (1938) va crear-se
una Comissió que determinés el desenrotllament de les indústl'ies ex.Lstents que havien d'autoritzar-se o
prohibir-se.
«Aquesta Comissió la formaven ell!
grans magnats dels acords industrials italians. Es clar, el que fan. é8
establlltzar els seus propis intere&eos capitalistes.»
LA NOVA LLEI DE COR•
PO RACIONS
cEconomlst» es manifesta eseèptlc
davant els efectes que ha de produll la darrera llel sobre Corpore.cions, promulgada l'any passat. I resum el seu criteri amb aquestes pa,.
rau1es :
«Les noves Corporacions tenen
al seu darrera un passat que les
fa molt poc recomanables: disminució dels salaris, entort1ment del
proteccionisme, monopolis... Mussolini en persona designa els ~~
bres de les Corporacions, pres1deut
les seves reunions redacta el seu (lrdre del dia i resÓl quines ban d:ésser les qüestions que ha. d 'estudiar.
No es tracta de grups de productors
que es reuneixen per a discutir qüestions d 'interès comú, sino solament
de grups en els quals el Govern delega una part del seu poder, encara
que exerceixi sobre la seva activitat
el control més estret. Els consumidors no tenen la m éS lleu representació a. les Corporacions. Aquestes
són, al cap 1 a la fi, les Unies que
caracteritzen la Itàlla corporativa,
ara com abans.»

Berll, comunista: 1.336 vots.
Laudmann, demòcrata popular :
U72 vots.
Bessèle, radical - socialista. !74
vots.
AGENC~
En el mes d'octubre del 1934. s'obtingueren els següents resultats:
pròxima a Inaugurar, necessita perWattremez, socialista: 7.477 vots.
sona entesa en el ram PeT tal de
Berll, comunista: 1.725 vots.
posar-la al cap de I'Agèncta. Sou
Laudmann, demòcrata popular: 1 participació en el negoci. t nl)tll
6.730 vots.
presontar-se sense conèixer pertee·
Bessèle, radical - soclallsta: 6.'130
tament el ram
'fots.
Fou elegit el tJOCialista Wattrcmez.Escrlure LA HUMANITAT,
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El senyor Pic vol que els
nens de les escoles municl·
pals vagin a les festes de
.Carnaval
L'Alcaldia, per Decret del dia 19
ha Ungut a bé dis-

d'aquea\ mes,

posar el

~~egüent;

•VIates lea dlsposlctons del Mlntst.ul d'lnstruecló Públic& i Belles
Artl, apafe!Nde~~ a la cGacetu, c!e

Madrid, del dia 9 dc desembre prv'¡}passat, referents 11 les. vacan~es a
1es escoles primàries. vmc a a lsposar que, ,. les escoles d'~quest AJuntament. n les ln~lDgudt;S ¡x-.
aquest 1 a les EspecUlis, el d1lluns
dimartS de carnaval serà festa. 1t
les esmentades escoles celebrara•
també Ja festa de la RepúbllcD t.
dia H d'abril, i les vacances dc ~
mavera, compreses entre l'csnten cl
dia 14 d'abrU I cl 21 inclUSIUS. : és
dies 22 i 23 del mateix mes. pe
ser testes locals.»

la humanitat
•

LES LLETRES·

professor,

de
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de
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DE FEBREft

INFORMAC IO DE l'ESTRANG ER

ELS LITERATS DE LA «COMMUNE»
c;nquantenari

DISSABTE, U

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI
Vallès
líder

denunciar, en sortir, la brutiilltat de
la policia, li'n costa dos més.
1869. Funda «Le Peuple». Es candidat per la Sa. circumscripció 1 tot
just el derrota Juies Simon, el seu
contradictor en platonisme. Passa
EL GENERAL MAURIN CON- Oi uen els anglesos que l ' emperador
a «La Marseillalse», soHicitat per
Rochefort, 1 intervé activament en La situació de Cuba L'AGITACIO NAZI, A SIDERA QUE LA DISCIPLINA
la protesta per l'assal>Sinat de VicL'Havana, 2J. - La situació es
tor Noir. Coopera amb Blo.nqui per cada vegada més caòtica. En la vaga
AUS TRIA
DE LA BASE DE L'EXERCIT fet cap preparatiu militar ••• Itàlia, en
a l'aixecament de la «Commune» escolar participen, segons les darreAMEN AC E S ALS AUS·
FRANCES ESTA MOLT
contra la Defensa Nacional. ~!e; me- res dades, 125.000 estudiants 1 3.000
cada dia envia més tropes a Somàlia
TRIACS D'ALEMANYA QUE
sos mé3 d'arrest. De la presó es- mestres. Especifiquen que porten a
MINADA
NO VOL[N AJUDAR ELS
tant dóna a la circulació el «Mani- cap el m oviment davant la negativa
Paris, 23. - En un banquet cele- nomenat ja general cap de les operacions
fest roig», on diu:
NAZIS
del Govern a millorar els seus sous
Viena, 22.-L'òrgan oficiós «Reich- brat avui, a honor dels periodistes
«El Govern, que s'ha encarregat de 1 perfeccionar la instrucció pública.
EL GENERAL GRAZIANIA lla s ituació del conflicte lta¡
la Defensa Nacional, ¿ha complert
Durant les darreres 24 hores han post» insereix aquest mati una cir- que fan Informació mlutar, ha pron1 roman estacionat Ab (}.ab~
COMANDANT GENERAL
la seva missió? No... Hom mor de fet explosió nombroses bombes. Una cular als austriacs alemanys, a!Uia.t3 nunciat un discurs el general MauRoma, 23. - Segons la premsa ita- 1 cara no ha respost 'a 1 lsslol& en.
fred, gairebé de fam... Via fora al d'elles ha ocasionat la destrucció al partit nacional socla.llsta. En l'es- sin, mlnistre de la Guerra. de FranPoble i a la «Commune»l»
d'un pont ferroviari prop de Cien- mentada cll'cular s'amenaça ela aus- ça, el qual digué que era necessari llana, continuen els preparatl\11 per l!aDa, en la qual s•eZ:os~~ l~
. Segueix el funest desenllaç de la fuegos. Han estat destruïts prop d'un tracs residents a Alemanya que ea defensar-se contra els elementa
mjustificable guerra franco-prussia, centenar de vagons.
neguen a secundar el moviment na-- diSSolvents que destrueixen les bases
de la disciplina.
na. Sorgeix la «Commune», esdevé
cional socialista.
•
•
•
El general Mausin ha dit també
mestressa de Parls i s'esbatussa, a
L'Havana, 22. - El Govern ha
necessitat era tant Immort, amb els «versallesos». Ve l'a- ordenat la detenció de diverses perEN ELS POBLES ALE· que aquesta
ja que el rearmament ~
nomenada setmana de sang, hom es sones de relleu, entre elles vint proMANYS DEL TIROL ITA• periosa, més
temible que el ree.n:nt.era
ral
bat, ferotgement, a cada carrer i a fessors d'Institut, acusats de fer p~
LlA ES PRODUEIXEN IN•
cada canto11ada.. Vallè3 és donat per paganda. contra el Govern.
CIDENTS ENTRE NAZIS I ment material.
mort... deu vegades! I cap de- les
FEIXISTES ITALIANS
deu les bales de la reae<:ió no enAmsterdam, 22. - El «Niewe Rot- El Govern rus destitueix siscerten a trobar el carni del seu cor
terdamsche Courant» diu que al sud
Hoover contra
o el seu cap... En realitat, són aldel Tirol s'han produït disturbis, a cents funcionaris de ferrocartres les deu víctimes. Homes que se
Mieran 1 a Bozen. entre els hitlerils per inèpcia
Roosevelt
li assemblen 1 lluiten, com ell, a la
rians de llengua alemanya 1 la millMOSCOU, 32. - Més de 600 embarricada.
Tucson (Arlçona), 22. - L'ex- ela feixista. Alguns estrangera han
En d esenood enar-se la furiosa r e- President Hoover ha fet unes decla- resultat ferits, entre ells un holan- pleats de ferroca.rrila ban estat depressió versallesca, un dels capítols racions sobre la decisió de la clè.u- dès, el qual, segons sembla, sofreix clarats totalment ineptes per al
càrrec que exercien per la Conússló
més innobles de tota la història de sula. or. En comentar aquesta qties- ferides greus.
investigadora de l'Estat en què es
França; en començar els fusella- tió l'ex-President dels Estats Units
troben els ferrocarrils russos, entre
ments en massa, per centenar3, de ha demanat el restabliment del paODO D'HABSBURG DIU ells,
moltB alts funcionaris. Oom a
suposats insurgents, víctimes sovint trò or als Estats Units «per tal de
QUE NO ES CERT QUE cas tipic,
ea cita el deia caps de
de deiacions gratuïtes, i, en el pit- l'estabUr Ja confiança a la nostra.
VAGI A PARIS
de Pogranlchtnala, a la lil'estació
jor dels ooso3, gent que s'havia ba- moneda».
Brusselles, 22. - Persones de l'a- nia de Vlad1vostok, que és de gran
El senyor Hoover que es dirlge1x mistat del princep Odó d'Habsburg
tut per un ideal, Vallès va ésser
JULl VALU8
condemnat a mort. Va poder, però, a la. seva resldèncla. de Califòrnia han desmentit la noticia que ell hagi importància per estar a la mateixa
frontera del Manxukuo.
que3 1 humanes del govern de Ver- fugir a Londres, on el 4 de juliol ha declarat que «segons sembla, tots
aquest matf de BrusseHes amb
La Comissió no acusa de cap desalles varen exterminar-los en mas- del 1872 s'assabentà del vereè:::te els membres del Tribunal convin- sortit
licte als seus funcionaris, fins el
sa, una mica a l'estil medieval de condemnatorl. En passar per Bèlgi- gueren que el Govern havia direcció a Parts.
punt de no proposar contra ells
Simó de Montfort.
ca ja ha estat rec-lamada la seva ex- obrat anticonstitucionalment en resancions de cap espècie, sinó solaDeixant consideracions que ens a- tradició. Fins al 1876 no li és possl- pudiar l'estipulat en els seus pro- Les
manifestacions
que facin un curs d'instruc,
ment
partarien del tema, direm que una ble reprendre, amb nom suposat. la pis bons», 1 ha afimat que la decisió
ció intensiu i siguin sotmesos a •m
de les figures destacades d'aquell seva collaboració als diaris de Paris. és la que «el ciutadà té remei». Assever examen abans de tomar a ocumoviment va ésser Juli Va.llè3, de Ja
El seu magnífic 111bre «L'Infanti senyalà que la qüestió tindria cllarde París contra
par el seu lloc.
mort del qual hom celebra el cin- (Jaume Vingtras) és publicat en tu- gues conseqüències morals», i desquantenari. ¿Era e;,ue¡¡t un terrible lletons a «Le Siècle», signat per «La tacà la conveniència que el públic
Un diputat alemany demana
Schuschnnigg
descamisat. sadoll de sang 1 de vio- Chaussade». L'any 1879, però, quan nordamericà pensi en l'esdevenidor.
lència, lHetrat. rústic i salvatge? Tot adreça una viril admonició al Pre3i- El necessari 1 oportú ara és «restala pena de mort pels jueus
el contrari. Juli Vallès havia estat, dent Grévy, a Ja «Repúbl!que fran- blir la confiança en el dòlar, fent
desapareix! tota amenaça actual ~a pr?msa de dreta ~r~testa que tinguin relacions amb
abans que politic i literat, professor. Ça.ise»• slgna. amb e¡ seu nom. El pe- que
desvaloracióft.
nova
d'una
potencial
o
L'any 1856 els seus superiors digue- rlòdlc cau sota les multes 1 el nom
"
L'ex-President considera que l'única 1 la d esquerra es fehc1ta ae
dones àries
ren d'ell, en un report: «M. Vallès de Vallès és prohibit.
el
que
és
alxò
d'aconseguir
manera
torpermet
li
1880
del
L'amnistia
perfeccura
té
i
exacte
és ordenat,
- El diputat Stericher
22.
Berlin,
manifestacions
les
ta de l'ensenyament». Es singular nar a Paris. «L'Infant» ha estat sig- dòlar «Sigui convertible al seu vaha donat una conferència a la. Lliga
Paris, 22. - Els diaris dretlstes de Juristes 1 ha. demanat que sigui
que el rector del seu centre docent nat, succes3ivament, Jean La Rue, lor actual de 59 centaus or, fent que
pagador en or, en metàH!c, del mati dirigeixen greus censures aplicada. la pena. de mort als isra&dictaminés, el mateix any: «M. Va- (aJ.ludint al seu primer diari) i Ju- sigui
d'acord amb el mètode modern de al
Govern per no haver sabut Im- lites que tinguin relacions amb dollès dóna un ensenyament metòdic: les Pascal (cognom matern). Nota pagament en espècie».
fóra de desitjar en ell més brillan- bon acolliment a la premsa france- ""!'!!!!!l'!!!!l!!l!!l!!!!!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!!!!!!!!! pedir les manifestacions socialistes nes 1\lemanyes de raça ària
1 comunistes davant l'estació de l'Est
tor 1 empenta». El bon rector no te- sa 1 Clemenceau, entre altres, li dó- "" - - - nia, aleshores, idea de com seria més na la mà Pren una activa tasca pe- l'7>mne tÜgtü creure qu. elM erB 1 «haver fet descendir els ministres
tard d'ardit i blillant Vallès, conver- riodistica damunt seu, i, finalment, un ritu o un trdnstt tndisvensable austríacs en una trista estació del Un que diu que va ajudar Al·
tit en articulista de «L'Insurgent». p_assa. a residir amb Severine, la. seva , I allargà el seu «Quixot». El nostrè raval de Neuslly».
Els periòdics consideren que el mi- fons Xlii a fugir d'Espanya
Llegiu uns fragments, on palpita f1del secretària, 1 el doc~ que amic, seriós com un marbre, estam22. - Ha estat processat
la seva honrada protesta contra la bhard, marit d aquesta..
Vmen al 1 pà la sinnatura «'firmel de Cervan'- nistre de l'Interior ha obtingut un a. Londres,
La sortida dels milicians feixistes cap a I'Abisslnla
aquesta ciutat, per una estafa de
ignominiosa guerra dels generals de Boulevard St. Michel, tan ple de tes Saavedra» f dessota afeg! com gran fracàs 1 ha fet perdre la bona
<Foto Urbls Pressl
anomenat
individu
un
lliures,
3.000
pals
del
França
gaudeix
que
fama.
saló:
recordances per a l'antic estudiant Maurois, «per delegació, Tal t'Tal»
en
qual
el
Falcon.
Mount
Maur!cio
l'exèreficàcia
tota
de
dotar
de
tal
del Govern de Roma per
Conside«A les vores del Spree, tant com o. del barri llaU. E1 14 de febrer del
condicions
hospitalitat.
proverbial
de
No hi ha r es nou sota el sol
les del Sena, el poble sofreix. Però 1885 un atac de diabetis va acabar
a arribar a la solució de les dll•
ra. que l'ocorregut ahir és una ver- declarar davant la Policia, manifes- cit italià a Somàlia.
·
Ei general Graziania, que conque- rèncles entre ambdós països.
aquesta vegada el seu sofriment té amb el uuttador que no varen pogonya per a França, la qual cosa tà que havia estllt anteriorment emEl prem·r Folguera contribuirà
~dvocats que duen brusa i no és sinó der matar les bales de versalles.
a augmentar la seva fa- pleat com agent el S ervei secret ri la Cirenaica, ha estat nomenat
i que, com a tal, ha- cap de l'eKèrcit italià d'operacions a
OBRERS CAP A ERITREA
temps de fer una sagnia, per tal
ma a l'e¡;tra.nger fent veure com sl d'Anglaterra.
En morir Và. dir, simplement: «He
ajudat a fugir d 'Espanya. l'ex- Somàlia.
Gènova 22. - Han embamt 1
que la sava de la força nova s'es- sofert molt» i va traspassar, tran- Avui, dissabte, aniversari de el Govern delx~s que s'augmenti Via.
segons
motiu,
qual
pel
Alfons,
rel
amb dc.!>tlnacló Q.~ '
port,
aquest
l'ex~rclt del desordre.
capi per l'entalla...»
quil, somrient. Setxanta mi). obrers
li havia r~galat aquest una
~ROPES I OBRERS CAP Eritrea, 1.300 obrers, els ·quals es de«L'Huma.nltè», òrgan comunista, es digué,
<<He estat a punt d'ésser as3assl- l'acompanyaren al fossar, al crit de la mort del poeta, serà adA L'AFRJCA
agulla de brillants. Se l'acusa d'hadicaran a aquell pafs ~t treballs ~
_nat per un grup de bellicistes, da- «Visca la Commune!».
felicita per l'èxit de les manifesta- ver
Nàpols, 22. - Aquest mati s 'han construcció.
tret diners amb el pretext de
judicat aquest premi
vant dels quals jo havia udolat el
clons d'ahir, a la. nit, i dirigeix dures pub'icar
Avui hom ha commemorat la seva
a
cap
embarcaments
els
reemprès
un ~~ • periòdic polftic.
meu horror a la guerra. Em deien mort. Fa tres anys va ésser commeAvui, 23 de febrer, III aniversari frases al canceller austrla.c senyor
GOVER N ANGLE$
EL
l'Africa oriental italiana. Han emprussià 1 probablement m'haurien oc- morada la seva naixença. M. Lucien del t raspàs, del poeta Joaquim Fol- Schuschnigg, al qual qualifica de
SEMBLA QUE ES DlC\o
barcat 400 obrers especialitzats, 900
c-it si no els hagués dit el men nom. De¡¡caver va dir, en el deu discurs, guera, el jurat encarregat d'aquesta cbotxi vienès». Diu que els treballa- Espanya s'adhereix a la fór· soldats
DEIX A CRIDAR L'ATENde serveis sanitaris 1 un miAleshores m'han deixat anar ... bot- al Paro Lacha!se:
difícil missió, donarà coneixement dors han fet Impossible la seva enCIO DE MUSSOLINI
mula americana per a la re- ler d'homes més.
zinant.»
«Vallès no ha tornat a davallar. del veredicte que ha tingut a bé dic- trada triomfal a Parts.
Londres, 22. - Als cercles polltlca
«Hem pres bandes de tela damunt Crida, avui, damunt les teulades, tar i, per tant, coneixerem el llibre
També l'òrgan socialiSta «Le Pos'assegura que, després de la reunl6
• • •
glamentació d'armes
les quals havem escrit. amb tinta després d'haver-se fet sentir al car- 1 l'autor que obtindrà la distinció, pulaire>t té frases d'elogi per als maRoma, 22. - Hom diu que demà, que celebrarà el govern per a tracGinebra, 22. - El Comitè per a la
tvisca la Paulll 1 les hem passejat rer. El reconeixem de lluny i de alhora espiritual i temporal, de veu- nifestants d'ahir, a. la nit.
s'iniciarà l'embarcament tar de la situació internacional creareglamenta.ctó del comerç 1 fabrica- dissabte,
per Parts.
prop, amb la gorra frigis. que au- re•s agraciat amb el premi.
cap a l'Africa Oriental italiana. de da pels incidents italo-ablssinll,
aquest
prosseguit
ha
d'armes
ció
Naturalment, com sempre, en viEls transeünts han caigut damunt reoleu en la seva persona. L'Infant.
mil homes més, que pertanyen l'ambaixador anglès a Roma, S!r
la discussió del projecte ame- dos
de nosaltres...»
el Batxiller, el Refract8rl. l'Insur- gilles d'esdeveniments abd, hom !a Les mesures econò- mati
a la 29 divisió. L'embarcament s'I- Eric DrJ.IIUilond, rebrà lnstrucc!Olll
repreels
adherit
s'han
qual
al
ricà,
parers
els
Dintre
vaticinis.
I
«M'arriben al cor bufaruts de sen- gent... L'estimem amb aquest dis- càbales
niciarà a la una de la tarda, al port del seu govern, per tal d 'entrevlssentllnts de Suècia, Dinamarca i Es- de
timent -sentiment de la meva jo- tintiu, sense el qual faria de mal molt diversos, els que s'apropen més
Messina, a bord del paquebot tar-se amb Mussolini, I fer-11 veure
d'Itàlia
miques
panya.
que
creuen
que
els
són
realitat
la
a
venesa sacrificada, de la meva vida conèixer. La cresta és l'emblema
<<Vulcania», requisat per a l'efecte la gravetat de la situació creada.
que
s'anuncià
r•unió
la
de
dos
Després
entre
entaulada
està.
llUita
la
orgull,
meu
del
fam,
la
a
lliurada
El corresponsal del Daily TeloGovern.
dels galls de la seva espècie. No desRoma, 22. - S'ha declarat oficial- el Comitè ha ajornat les seves ses- pelMentrestant
~onat als gossos, del meu esdeveni- cobrim la seva testa sota cap pre- Josep Marta: López Picó i Sagarra.
segueixen allistant-sP. graph a Addis Adeba diu que se«Variacions líriques», (López Pi- ment que els productes austríacs no sior.s fins el 25 del corr-·- • n'. eS.
c1or junyit a una multitud que sem- text.»
les negociacions ttalo-abi$gueiXen
nombrosos voluntaris, 1 s'activen alcó>; «La rosa de cristall», (Sagarra), estan afectats pel recent decret de
simes per a la determinació de 11
blava tenir una ànima 1 a la qual
F.
tres preparatius de guerra.
més
contrincants
dos
els
ac!
heus
restricció d'Importacions de l'estranjo volia fer algun dia honor de la
A Nàpols ha q-J.edat establert un zona neutral, 1 que l'Emperador no
La situació a l'Africa
poderosos en aquesta competició.
ger a Itàlia.
meva fortitud, dolorosament pastada
ca.apament de concentració de vo- ha fet cap preparatiu militar.
que
cas
el
donar-se
podria
bé,
Ara
francesa
I heus aci que darrera els talons
El mateix corresponsa' diu que
luntaris, que han estat reviStats
sortis un tercer en discòrdia, que,
EN CANVI, PERJUDIQUEN
deh soldats que se'n van, ara. aParis, 23. - Les noticies rebudes aquest mati pel príncep del Piamon- la nota Italiana, Igual com la mob~
considerat beHigera.."lt
és
no
ara.
per
IUGOSLAVIA
MOLT
lització de tropes Italianes, no ba
questa multitud! Ella s'estreny al
d'Argèlia. coincideixen a posar de re- te, hereu de la Corona.
temible, però ... aneu a saber.
Belgrad, 22. - Les enèrgiques meproduit gran efecte a Abisslnia. ~~
AUTOGRAFS, DIBUIXOS
pas dels regiments i aclama els coTanmateix, però, el nostre criteri sures restrictives de les importacions lleu l'increment que prenen a dit
AQUAREL-LES
CONSIDEREN LA SITUA· creu que dos nous transports de ""
ronels, les xarreteres dels quals són
és que això no es produirà I que serà que ha adoptat el Govern !tallà, han territori les doctrines panlslàmlques.
pes sortiran av-J.l d'Itàlia cap a Abt.
CIO ESTACIONARIA
encara grasse3 de la sang de desemnombre de pelegrins musulmans
uu dels dos poetes citats en comeni el més Important assortiment
al comerç Iugoslau veritable a El
Roma, 22. - Tot fa suposar que sinia.
bre. I crida: A mort!» contra nosSogran.
més
dia
car el que s'endurà el premi, per la produit
cada
és
Meca
la
de OR A VAT S de Barcelona
altres ...»
qual cosa el felicitem des d'ara cor- conternacló perquè desapareix per lament en un vaixell, a Alger, han
a Iugoslàvia un dels seus principals pres passatge cinc mil persones.
Exposició I venda a preus In«Em fa horror la vostra «Marsedialment.
clients.
versemblants a
llesa» d'avui! Ha devingut un cant
Hom espera també gran nombre
Hom tracta d'iniciar gestions per
d'Estat. No empeny voluntaris, mepelegr ins procedents de Tunis, P r e p a r a n t la jor- El Comitè de la
POLITANA
METRO
NOTICIARI
tal d'aconseguir que Itàlia redueixi de
na ramats. No és el toc de someembarcaran també a Alger.
quals
els
Nova
I
Llibreria vella
tent d'un veritable entusiasme. Es
Lyoeum Club (Fontanella, 18, ter- el seu rigor en el que toco. a l'enAvui han celebrat una llarga con- nada
a cietat de Nacions
demà,
de
Canuda, 31 (baixos Sala Mozart)
el «tic-tac» de l'e3que1la al coll del
cer pis). - Demà, diumenge, dia 24, trada de mercaderies iugoslaves.
ferència el ministre de Colònies Roa les sis de la tarda, tindrà lloc a
bestiar ... »
D'ÉspeFra.nchet
llin, 1 el mariscal
Realment. si Vallès, a la seva auaq·1esta entitat un concurs de <<Con- Proven la resistència del rey, el qual ha residit molts anys
del
cuparà
BrusseHes
la, no palesava abrandament. la setes per a !n.fants». El jurat el consal Marroc com a resident francès.
va obra posterior, bon punt es contituiran els infants q-J.e 'li assistei- «Oueen Mary» calant-hi foc
BrusseHes, 22. - Els membres soGinebra, 23. - Es reunirà ~
ECOS
sagra, sense limitacions, a la causa
xin.
cialistes del Comitè especial de re- mament el Comitè de J'AsSeJ11bl!6
res
passa
no
i
passatger
el
trobat
estat
Ha
autor
l'inoblidable
d el poble, té, pel cap baix, la duresa
Maurots,
André
André Maurois, l'admirable autor
habilitació de l'economia belga, han de la S. de N. per tal d'estudiar llt
1 l'acometlvltat del seu antípoda De- de «Clímats» es trobava dies passats de «Disraeli», acaba d'Imposar al
presentat la seva dimissió complint derivacions de l'afer del Chapelco ~
de Goljubov
Glasgow, 22. - Avui s'han fet proroulède, a.pò3tol de la guerra, com a Turena signant llibres als seus ad- públic de biograf~ , que creix cada
l'acord del Congrés extraordinari del vinents del refús formulat
all
el que podria ocórArkangel, 22. - Després dels desVallès ho era de la pau. Anotem, miradors. Tot d'una, una joveneta dia, una obra excepcional: «Eduard ves per a estudiarincendis
ragua.l a les recomanacions fe~
a bord del esperats esforços de tots els elements partit.
rer per possibles
ara, algunes dades referents a la li allargà un exemplar de «Le Mys- Vllè i el seu temps».
esels
fracassats
considera
Hom
beHigerents per tal de posar
Fins ara teniem un coneixe- nou gegant dels mars «Queen Maryll. dedicats a la recerca de Kusnezov forços del Govern d'assegurar-se la
seva. vida 1 Ja. seva obra.
tère de Frontenac», obra que no és
oment fragmentari d'aquesta èpo- Fou llençat petroli en una cambra passatger de l'aviador Goljubov, per~ collaboració socialista en qüestions a la guerra.
Va néixer l'any 1832, l'onze de
Hom considera Imminent que ~
xement fragmentari d'aquesta èp~ 1 hom prengué foc al liquid. Quan duts des del primer de febrer, h'l. econòmioues.
Juny. A Puy-en-Velay (Alt Loira) 1
vament el Paraguai rebutjarà lf pet
ca; una visió parcial. Maurois ens les flames s'acabaren, hom va veure estat trobat aquell 1 portat a Arva l'sser inscrit, mcorrectament, Va• • •
coma.naclons de la. S . de N., uèlll
dóna una visió completisslma, agu- qut; les parets de la cambra, cons- kangel.
llez per compte de Vallès. De fet, el
BrusseHes, 22. - El Congrés obrer, a aguesta emergència hODl est ¡es
da, gens tendenciosa en cap sen- trmdes amb materials especials, soEn la recerca han participat deu
seu pare ja [igurava al registre citit. Els personatges t els fets cab- lament havien sofert lleugers des- aeroplans 1 més de 200 soldats es- reunit ahir, va prendre, per gran la forma de posar a la pràctu:a li
vil amb la <<Z» 1 mai no se n'havia
majona, l'acord d'oposar-se a la pro- sancions establertes per J•articl~trl
dals de l'època us desfilen davant perfectes.
qul:l.dors.
preocupat. Juli Vallès, però, va recjectada vaga general per al dia 24, del pacte a l'Estat que no es momatreballs a l'eamb una vivesa extraordiels
ulls
dels
continua
Hom
noticies
tenen
es
no
obstant,
No
tificar de fet el que e>tima.va. Incornària 1 amb una veracitat de primer nonne vaixell per tal de posar-lo ben de_ dues patrulles, amb un total de ordenada pels socialistes, per conside- Inclinat a sotmetre's a les r~rec!J
recte i va s i g n a r, arrencant dels
Aquest llibre, en fi, us reve- aviat en servei. Hom creu que din- qumze h omes, que sortiren amb els rar que l'esmentat moviment era so- nacions pacificadores. ~o:g atà noordre.
seus primers articles, amb «s» 1 no
la amb detalls 1 secrets, l'època an- tre d'un mes estarà a punt d 'efec- seus esquis a cercar Fusnezov 1 que lament d'estricte caràcter politlc.
que Ja tasca de la com1ssl ~s ènc!J
pas amb «Z». La seva infantesa va
Aquesta tarda s'ha anunciat que a tablement facilitada amb l'~xLSt ameterior a la guerra..
tuar el primer viatge.
encara no han retornat.
ésser poc atraient. Els seus pares l'aconseqüència de l'esmentat acord, de la declaració de les naciO~nqult
pallissaven sense pietat. Fou bon
han dimitit els membres socialistes r!canes, que condemnen les pacti
estudiant 1 el 1848 obtingué un pride la ComiSsió Nacional del Treball. tes territorials 1 també ~>é ¡p5
mer premi de !lat!.
Saavedra. Lamas, del qua 1 5Jes s&JI'
•••
Als divuit anys, fastiguejat de la
cOll'
Paris, 22. - Entre eis acords adop. tari el ParaguaL Com que
vida provinciana, va anar-se'n a Patats pel Congrés extraordinari del clons de l'article 16 del ~~tedecl&ris. Va enrolar-3e a les rolles més inpartit socialista belga., figura el d'ac- corden amb l'esperit de 2 i à¡nb
QUietes del Barri Llatí i el seu prihi !JB11'
tuar I fe r el possible a favor d'unes racions del 3 d 'agost del 193
00
m er crit de guerra és cA baix Plaió dl
pròximes eleccions parcials, 1 han el pacte Saavedra. La.mas.
tó!», replicant a un elogi de Jull
provocat abans la dimissió d 'alguns rà dificultat per a l'a.pliCII~l q~e
Simon a l'immortal filòsof. Aviat
dels seus propis representants, la l'article 16 contra el Paragu ja que
les seves entremaliadures d'estudiant
qual cosa ocorrerà. probablement la es veuria aillat a. sura~èrlca. trenc&indignen el seu pare, i aquest l'atots els Estats suda.m~nca~ cwancesetmana vinent.
monesta severament 1 acaba per
Els elements socialistes que ocupa- rien relacions comerc1a~ .~ de t()lj
recloure'! com a alienat en una casa
ven llocs a la Comissió Nacional del res 1 sofririen la prohiblc¡us oaci~
de salut. Cal confessar que era un
ANDRE MAUROIS
Treball i que els dimitiren, han es- relació dels seus respect
pare com no n'hi ha gaires. El 1852
tl'llctazt
tat substituïts per catòlics i liberals. nais amb el Paraguai
una enèrgica intervenció dels amics d'André Mauroú, sinó de Francesc
Encara que el Paragua1JapÓ ~
del presumpte foll determinà el seu Mauriac.
d'invocar el precedent del -0 os,lll
alliberament. A l'any següent era
d'inhibir-se de rebre sanf! sit~~'
Maurois, però, M va dit' un mot
devolució
La
del tal
ell que anava a dur els e3Crlts de Prengué el volum i el dedicà ai:tf:
ha el criteri dominant que éS
proudhon, a la presó, al seu amic
«Francesc Mauriac; per delegació,
ció de l'esmentat pals nodel Jai"'
Ranc, un dels que més havien fet André Mauroú.»
a
Sarre
Alemanya pletament diferent a la 8 i es W
per a alliberar-Jo.
tota vegada que el Paragu mericaoJ
I 4..11tb un cordial somriure va tcr'
no .~
Segueix un període d'mdecisió. El nar rz Utbre a la ;oveneta.
Sarrebrück, 22. - El Front Ale- ba lligat als països sudtris
0
•••
many ha decidit installar a Sar- 1 amb la Societat de Nac acte· Sl!,.
Jove Vallès palesa a ~da moment
L'4nkdota que pr~ U, f*'Ó,
rebrück una poderosa estació emis- lament per l'esperit del P¡sos iP~
la seva indisciplina i VIU una dura
també per altres compron;eu que ?I
sora de ràdiotelefonia.
etapa d'estudiant pobre. En el 1857 tm antecedent entre Msaltres. Data
es consagra e3Crlptor amb «L'Ar- de l'any 1932 I va tenir lloc a la
nacionals. A més, hoWe ~a s.deó. i
•
•
•
Paraguai es retira
gent». El primer artiole que escriu, Fira det Llibre organit;wda a la pla00~:.1
Paris, 22. - Les diverses comis- el
el 1860, a eLa Llberté». motiva un ça de Caldes de Montbui.
sions de la Cambra han emès llur abreujarà la tasca de la 15 cASt gt.
Redacció,
de
Un company nostre
advertiment de l'autoritat al direcopi 'ó favorable a. la ratificació dels és automàtica l'aplica~
tor. Treballa quatre anys a l'alcal- que fa molts anys que escriu n~
aec ls de Nàpols del 18 de febrer
-r~~:
predicament
molt
de
gaudeix
i
les
dia de Vaugirard i, de nit, accentua
butlletins
i
propaganda
de
cartells
demanar
a
Apresseu-vos
actual sobre el Sarre. Aquesta qüesque
tort
més
ter
va
ho
Cal~es,
a
les seves activitats l!teràries. CoHaper la Cambra de l'acord- franco-ale!DanY ~~e$~
exam.inada.
serà
tió
bora al Larousse 1 estudia l'obra de Maur01s.
pral. - aquesta mateixa tarda.
de subscripció a l'Administració, Canuda.,.
ranjament definitiU de t a N&po!'
H - OòrnprtJt',
Un Mww llei - ,
Balzac. Escriu al «Figaro>t 1 a cL'Edel sarre, que fou sallgn~es. el ,;
•••
Telèfon 16563 - Barcelona
venemenh J el 1866 funda «La Rue», com tothom, el s::"rzibre. Va uconció d ~
Paris, 23. - En la sessió celebrada el dia 18 de l'actu
que fa tronar 1 ploure. El 1868 va llir «Don Quijote de !a Mancha».
Després de la lnterve rs. 1$ ;:órd
Poseu-vos en contacte amb el nou diari català «EL POBLE» aquesta tarda per la Cambra dels nistre
a la pre36 per un article a cLe Oio- Aleshores s'adont\_ que el Mstre amic
d'Af~rs Estrange 1·tat ra
Diputats, ba pronunciat un discurs
be». S'hi nas&$. un mes. El fet d.e signava U~u' que li pre.t•nf4ven 1
defensor 'dels nostres: .ideals
·
él sen.vor La.val 1 ha. exòosat l'a\>ast br¡t aprov:\ per unantrn
,

Són molts els senyors Esteves, d'aç1 1 de fora, que han sentir dir que
després de Jo. guerra del 70 es van
redreçar o. Parts una mena de monstres sense llei n1 fre, uns salvatges
caníbals que ho passaven tot a sang
1 a foc, en nom de la «Commune»
-horror!- f·~s que les virtuts civi-
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canv~

¡ h~
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Hi col·Iaboraran els millors escriptors
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UNIO RADIO, 8 . A.
Aquest curset, que serà de vult lli1çons, seguirà. donant-se tots els dl...que és Imminent el debut, a
Emissió Ràdio Barcelona
B
vendres de deu a onze de 1a ntt
A l'Espanyol de Madrid
BARCELONA
Barcelona, d'una companyia de vera
}a temm OmiSSarl reUS La matricula per als no socis de
PROGRAMA PER A AVUI,
valenciana.
l'Ateneu serà de ducs pessetes Per
DISSABTE
... que aquesta companyia no serà
{llai11'f estac'Jons del Rector I als
obrers en atur forçós la matr!1
7,15: Primera edició de «La Paaltra que la dita «Nostre Teatre».
interí
cula serà gratulta.
... que aquesta formac ió estrenarà, raula», diari radiat de RADIO BAREscola d'Assist ència Social per a
a Ja nostra ciutat «L'home de les CELONA. - Discos.
Des d'alguns dies ençà, entre els la Dona. - A l'Escola d'AsSIStència
8: Campanades horàries de la
tres cares», de Belt ran, l'afortunat
rnedis de la vida \mlversitària Ull Social per a la Dona tingué lloc la
autor da <tRatollns de casa rica».
Catedral. - Discos.
de~ temes que e:; ve comentant 'amb segona conferència d'hist{)rla «Els
8,20: Segona edició de «La Pa... que la companyia valenciana ac·
La figura d'Isabel I , la Catè.l!ica, de «Unión Patriòtica». Es veu maswés assiduïtat és indubtablement el catalans a Orient» pel professor se8,20: Segona edició de «La Papodrà ésser-nos o no simpàtica. No sa l'afany d'arrencar l'aplaudiment, tuarà en un teatre del Parallel.
nomenament del nou Comissari Ge- l nyor E Bagué.
r
aula»,
diari radiat de RADIO BARpot negar-se, però, que té persona- d'especular damunt un públic caraJleral d'Ensenyament a Catalunya.
Per al proper dijous, dia 28, s'aCELONA. - Discos.
litat, relleu, força, caràcter. Per tant, llot 1 poc exigent, d'aprofitar el moEl darrer Consell de mmistres s'ocu- nuncla la tercera conferència a càr9: Senyals horaris.
simpàtica o no -això depèn de l'au- ment polític i fer politica des de
à d'aquest afer tan Important per rec del senyor A. RoVlr!' I Virgili,
11 : Senyals
horarls. - Servei
p de·tins culturals de la nostra amb el tema «La
tor dramàtic que vulgui dur-la al l'escenari: política que resulta d'udinastia de TrasMeteorològic de la Universitat de
F""
,
'
tamara a Catalunya»
teatre- la figura de la reina ca- na cursileria llastimosa. López AlarBarcelona.
regió. Segons els telcgran¡.es que véA to.tes les person.es que no tlntòlica constitueix en s1 un autèn- con 1 Eduard Marqulna han tractat
Ml GOlA
Retallem de «El Libera!Jt, de Ma- tic
pen de Madrid, el Govern ha conf~ guin invitació per a aquesta contemes
espanyols
amb
un
sentiment
element
dramàtic.
t el càrrec que d~ixà vacant el re- ferència, poden passar per la s~ drid:
12: Senyals horaris. - Secció F~
de
pàtria
digne
Cal,
però,
de
respecte.
perquè
El
això
pasigui
pos«-¿Por qué jestejan a. Margarita.
ormlsta senyor Pneto Bances a un cretaria. de l'Escola Corts 609 pral
menlna. - Música selecta en dissible, que trobi el poeta 1 el dra- trioterisme de mitlng de «Santa Isacos.
ltre reformista que s'anomena ~ tots els dies felnÚs d'onze
unà' X irgu?
bel de Espai'ia», en canvi, ens recormaturg
que
no
ha
trobat
en
el
se- Porque es una. gran actrlz.
fyor José V1c·ente Alvarez Rodrí·
da massa la musiqueta vil de «La
nyor
Marià
Tomàs.
EMISSIO DE SOBRETAULA
- Pero se ha hecho del festejo un
Juez vmamll.
El senyor Marià Tomàs és un se- Marcha de Càdiz» i «Las Corsarias»
suceso po!itico.
~;La design:Jció, tal com hem coCONFERENCIES
13: Senyals horaris. - Programa
nyor que abans collaborava en «Mu- i fa més llàst•ma que goig.
- Lo han hecho los demàs.
mentat e:1 alguna altra avinentesa
de discos variats.
Altrament, resulta còmic, d'un còcllas gracias>>, periodiquet pornogràSota l'interessant titol «La Uni'h a e~:olat feta amb molta lentitud:
-No olvide usted que la. Xirgu, fio que es publicava
13,15: Primer acte de uMare Al~
a Madrid i que mic trist i tronat, aquest espanyoDes de fa gairebé do3 mesos que es versitat Autònoma», demà, diumen- sobre ser una gran actriz, es una avui
gria», per l'Agrupació d'Amirs del
coHabOra a «AB C» i a «Blanco lisme que l'autor posa en la figura
ge, donarà una conferència al Club
parla d'aquest nomenament.
Teatre.
y Negro». A més a més, es dedica d'Isabel I la Catòlica, filla del seDoncs bé: d'acord amb la dispo- d 'Estud1ants de Badalona el cat~
13,55: Secció Cinematogràfic.~.
a escriure unes novel:les blanques gon matrimoni de Joan II amb Isa~ció esmentada, ja tenim nou Co- dràtic de la Facultat de Medicina
14: !oCLa Paraula». - l!:m.ISSIÓ de
bel
de
Portugal,
i en la sang de la
que,
a
més
de
blanques,
són
terridoctor
Antoni
Trias
i
Pujol.
pü.~sarl i hom alhora es pregunta:
les dues de la tarda. - Intormac1ó
qual es barrejaven la dels Capetos,
blement
cursis.
I
aquesta
és
la
tòL'assistència
a
l'acte
serà
per
ride Barcelona. - Actualitats teatrals
Reeixirà en el seu comès?
nica de l'obra del senyor Marià To- Lancaster, Provença, Borgonyes, Val musicals. - Fragments de «F'ray
• Evidentment. creiem que la per- gorosa mvitacló.
lois i Hohenstaufen. ¿On és l'espamàs,
incloent-hi
Santa
Isabel
de
EsJerónimo», pels principals ar tistes
sona que ha d'ocupar aquest càrr~c
pañaJt: la cursileria. Per tant, a- nyolltat de la reina catòlica·? I on
de la companyia del teatre Nou:
cal que tlnaui tm pregon coneixeMAGISTERI
és
el
patriotisme
quest
és
el
d'una
seu
pecat.
reina
tan
Marc
Redondo, Ceciiia Gubert, Anment dels problemes interns de la
La figura d'Isabel I la Catòlica obtusa, tan fanàtica, que deia que
Secció Admmlstratlva de Primer
toni Palac1os i Vicenç Slmón.
xarxa docent de ""'~~unva. El nou
«habia
de
expulsar
de sus Estados
l'hauria vista un Galdós ~om va
14,30: «Butlleti Oficial» de la GeComissari cal que poseeixi la sufi- Ensenyament de Tarragona . - En
.. que aviat es sabrà una nova sen· net·<lJU.at de (.;atalunya. - Sumri del
veure Joana, la reina bol~ i la a. todos los heretes, aunque quedase
cient experiència unlverr,itària per a aquesta Secció Administrativa lla
despoblado
el
Reina?»
sacio
na
I.
pot veure un Unamuno. La internlimero pabllcat. avui. - uEI tet del
estat rebut un exemplar duplicat
endegar tots els afers plant.ejats.
Ei ~ d.e gener del 1492 apareixia
... que dos a utors joves han en lles· dlll», per Joan Alavedra. - Actuapretació seria més o menys real,
Respecte l'abast que pugui tenir del projecte d'obres de construcció
tlt un espectacle amb el qual sor· ció de l'orquestra «Prlce». - Borsa
dalt
la.
torre
de
la
Vela
la
creu
d'armés
o
menys
dramàtica.
però
tln·
l'actuadó del flamant Comissari no d'escoles graduades a Ascó (Tarradria una força, una vitalitat, un gent que el pontifex Sixte IV havia t iran Immediatament de <ctournee» de Treball de E A J-1
podem comignnr encara cap judici. gona), el qual serà exposat al púnervi, un caliu d'humanitat que no regalat als reis catòlics, i els hera.d.s per Catalunya.
15. «La Paraula». - Emissió de
Solament podem dir que el senyor blic durant el termini d'admissió de
...que, davant el mal humor dels les tres de la tarda. - Directament
té a través de la pobrissima inter- d'armes cridaven: c¡Granada, GraAJv¡ll'l.1 Vlllamil. ultra d'ésser un re- plecs per a la subhasta que acaba
pretació del ~envor Marià Tomàs, nada por los reves don Fernando y empresaris en «actiu», els dos autors des de Madnd. - Ministeris. - ~
gidor madrileny del partit del s~ a la una del dia 7 del vinent mes
que ha fet una Isabel I d'<<A B C», dmia Isabel!» Havien vençut la gent n'ha n cercat un d'aliè als negocis sum de la «Gaceta». - Sessió Ranyor M~lquiades, és un jove advocat de març.
de miting espanyolista., de Royo Vi- més civilitzada que hl havia a Es- tea trals en marxa.
diobenèfica.
MARGARIDA XIRGU
Tarragona, 19 de febrer del 1935.
que e· 'ò. al marge del Claustre Uni...que, cosa miraculosa en aquest
llanova, Goicoechea i Albifiana. I sl panya, els alarbs, que tenien el que
16,30: Micròfon per a tothom:
- El cap de la Secció, Antoni Roversitari.
pals,
s'ha
trobat
el
Mecenas.
Dues jotes, per Joan Uslna, cantamujer de arraigados sentimientos re- l'obra del senyor Marià Tomàs ens no tenien els cristians: banys púvira.
•••
.
..
que
sembla
que
ja
s'han
Iniciat
dor; dues jotes la duo>, per Pilar
ha recordat aquests tres noms -<}ue blic3, escoles, biblioteques. Isabel I,
En rebre ahir, al lnigdia, el RecActivitats dels mc5tres del pla 1914. publicanos.
les primeres gestions per tal de fol"" i Joan Uslna; dues jotes, Pilar.
-Eso tiene àe màs en su brillan- en la polftice d'avui representen la. que no es banyava n1 llegia, que a- mar companyia.
tor interí els periodistes, com és na- - La Comissió de Mestres del Pla
16: «La Paraula». - Emissió de
nava
sempre
acompanyada
de l'omxaronerla, la vulgaritat més absot ural aquests 11 preguntaren si els 1914 està rebent nombroses adhesions te ejecutoria. de espaiíola.
les quatre de la tarda. - Informae1ó
luta i l'analfabetisme- podeu comp- bra sinistra de Cisneros, havla ven-Los
actores
no
deben
significarpodia manifestar quelcom referent de companys residents fora de Bargenerl. - Fi èe l'emissió.
tar quina tan lamentable idea ens çut -amb un exèrcit de quaranta11.1 nou Comissari. El doctor Boix celona i agrairà que 11 siguin trame- se en polttica.
dóna de la grandesa de la filla de mil infants i vint mil cavallers, en
-Entonces
habria
que
prescindir
Rasp!!li contestà als informadors que ses d'altres abans de finalitzar el
TARDA
el qual abundaven les tropes mercede ia. ma.11or parte de las compañías Joan ll 1 d'Isabel de Portugal.
18: Senyals horariS. - Programa
Çoneixia solament el nomenament mes en curs.
Veient la comedieta del senyor To- nàries estrangeres- Abú Abd.al-là,
de
España,
porque
en
todas
el!as
del
Radiolent.
Discos a petició de
per mitjà dels periòdics.
Actualment s'estan realitzant inmà;, escoltant la cantarella dels seus que protegia les arts, les ciències, les
senyors subscriptors de RADIO
1 -¿Sabeu quan serà el retorn del teressants gestions i, per a donar a hay uno o dos actores i1nprescindi- versets -perquè l'obra està escri- lletres; que creava biblioteques i esBARCELONA.
doctor Mur? -li preguntà un re- conèixer el resultat, es convocarà. bles que se han metido espontànea- ta en vers, encara que no tingui res coles; que feia obrir jardins i banys
mente oon la República, para agra18,30: Suplement de «La Parat.V
Pòrter.
pròximament una assemblea.
a
veure
amb
el
veritable
teatre
poèpúblics.
dar al pública mondrquico que les
la», dedicat a la Secció InfantU de
\ -No- contestà el doctor Boix-,
I del cristianisme d'Isabel I, què
tic- recordàvem que quan érem meal
escuchaba..
RADIO BARCELONA.- Rondalles.
tampoc no he rebut cap notícia d'ell.
NOTICIARI
-Hacían bien, va que a la Xirgu, nuts amb les lllures de xocolata do- cal dir-ne? Les doctrines del Crist
contes, consells útils, etc. - Conti~ · El Rèctor interí, després d'aquesnaven uns cromos que representa- són de perdó, d'amor, d'humanitat.
por
lo
oontrarlo,
se
la
aislaba,
poco
nuació
del programa del Radioient.
\e3 breus manifestacions, s'acolnia.ven escenes de la guerra. de Grana- Doncs bé, a més de recordar les
Festival escolar de l'Ateneu Obrer a poco.
19,15: «La Paraula». - Emissl6
dels periodistes.
tràgiques
fogueres
de
la
InquiSició,
Martinenc. - Per tal de solemnitzar
-¿Pues qué otro motivo tiene el da i del descobriment d'Amèrica. El
d'un quart de vult de la tarda. el segon aniversari de la fundació homenaje? ¿Qué es slno un ento- record Pr<> ;'ll'vltable: el senyor To- agafeu l'elogi que Clemencín dedicà
Informació de l'estrnger, Barce1~1
rnàs
ha
fet
un
de
drama
la
nostra
de
cromo,
Cooperativa
a
la
reina
Escolar
catòlica
,
-santa,
segons
ENSENYAMENT
Madrid 1 provf- ··s. - ContlnuaçJ.O
cionante desagravio? En toda.s las
•.. que un diari de Madrid diua
el
senyor
uns
Tomàspersonatges
1
llegireu:
de
cromo,
«Era
uns
vers'ha
or
ganitzat
per
a
demà.,
diumenCurs de Llngulstlca Popular a l'A- ge, a les deu del maU, un gran acte cla.su sociales, en todas las proje- sos de cromo. Els personatges, que costumbre de los cristianos cortar
«No noa expllcamos cómo los del program del radioient. - Coalonu, haJJ casos de entereza en las
te neu Popular de Gràcia. - Demà,
empresarlos de Madrid, excepte titzacions de monedes.
cooperació escolar, en el qual creenctas. El teatro no va a ser u- es veu que tenen poca feina. diuen las cabezas de los moros, traerlas
J!iumenge, a les onze del mati tin- d•)
muy pocos, permanecen cruzados
«oontigas»
1
més
«cantigas».
parlen
colgaclas
de
los
arzones
'V
prendran
daria$
a
part
la
majoria
dels
grups
NIT
na excepclón. Marta Gue.rrero sen1í}rà lloc la segona lliçó del cu~s so- escolars, l'Ateneu de Sant
de brazos, ante lo que està ocuAndreu, tía una. especial predilección por la de un nocturno paje per a fer-ho los much.achos de los pueblos para
20: «La Paraula». - Noticiari es-bre Lingüística. Popular a càrrec del
rriendo
en
el
teatre.
p rofessor Delf1 Da:mau. El tema d'a- Cooperativa l'Andreuenca, Escola Casa del Pueblo. Y a su entierro rimar amb tollaje, de /lores 1 amo- su recreo 11 entretenimiento e iries
En cua.lquier otra industria los portiu. - Programa de discos sele.e,(luesta segona lliçó és: «L'italià que Nacional de la Rambla Volart i E&- jueron los trabajaclores madrileños, res, d e carabelas 1 estelas d'Espa- acostumbrand.o».
ayes
de dolor se oirian en las màs tes.
I del seu amor a la lnteHigència,
.:.0,30: «La Paraula». - Emi!l4\ó
sabem abans d'aprendre'b, i a més, coles de l'Ateneu. La primera part con unànime devoción. Esto no le nya -<}Ue té molts consonants: en- que
altas
nubes. Hemos visto los intambé és una forma de patrioü-aña, empaña, hazaña, guadaña,
de dos quarts de nou de la nit. tl~ir.\ il:lustrada amb fonogrames consistirà en una sessió de cinema, impedia relacionarse también con la
gresos
de
todos
los
teatros
de
Matisme?
Cisneros feia cremar, a la
1 seguidament parlaments pels nois aristocracia. Y es que entonces la etcètera, etc- d'una. cu1f.a., 1, n<:ttuJ,..m¡;t::.tphone.
drid del !unes último, y nos h~ Resum del que s'ha publicat als dJ,a..
1
plaça de Bibarramb.a, prop d'un miris de Barcelona, glossat pel pubU·
Aquest curs, com tots els que or- delegats dels grups escolars.
aristocracia no obedecia a una or- ralment, de Catalunya.
mos quedado a.sombradisimos.
lió
de
llibres
Sobretot
alarbs.
la
I
veu
la
reina
Espa1ia
no
és
usada
anlt'l!l. l'Ateneu Popular de Gràcia
ganlzación política, 'V el teatro, o
¿Es que a la chlta callando r~ cista J. Navarro Costabella. - Conamb una freqüència terrible i amb ho impedia.
Salrneron, 177 i 179, passatge, l.er
ciben subvenciones? ¿Es que no tinuació del programa de discos.
era liberal, o no e.ra nada.
20,65: Cotitzacions de mercad~
I de la seva honradesa? Quan la.
is) és públic l gratult.
pagan ni la luz?ll
-¿Quiere usted decir que el ca- un !negable de3ig de fer-la. servir
Telèfons
de
ries, valors i cotons .
Curset d'econom ia polltica. - Ei
tolicismo activo, al hacerse empre- perquè el públic aplaudeixi. I, la Corona necessitava diners acudia
.
..
que,
I
a
ixò
potser
serà
el
més
21: Senyals horaris. - Servei meoper divendres, dia 1 de març, cosano, ha destrozado el verdadera ca- veritat, senyor Tomàs: això ens sem- als jueus. Quan havia de retornar a justat a la veritat, és que els em·
bla bon xic reprobable. Espanya ha els diners preferia fore~tar els ju- presaria viuen de miracle.. . perquè teorològic de la Universitat de Ba.rençarà un r.urset d'Economia Poràcter del teatro espai!ol?
Uca a l'Ateneu Obrer Martinenc
-No, completamente. Quedan re- de merèixer-li més respecte. Utilit- eus, desprèS d'ha"{er-los enganyat nosaltrea també em hem fet a ques- celona.
21,05: Actuació de l'orquestra
Impremta : 14440 àuctos.
~carrer Besa!;, 14 al 20, St. M.), el
Y uno de ellos es la actua.- zar-la per a fer Ve{605 dolents i a- dient-los: «... é nos queremos que tes reflexions méa d'una vegada 1,
Matas Band. - Orquestra de RA·
qual antrfl. a càrrec del professor
ci6n de Margarita Xtrgu. Por eso falagar els sentiments d'un public los moros nuestros vasallos sean francament, no ho entenem.
Redacció : 22122 la testejamos. Por eso ia. teste;a el innocentot, no significa patriotis- asegurad.os é mantenidos en toda
DIO BARCELONA : «Rapsòdia cu~.Oltra Picó.
banall, I Albéniz; «Samsó» <minuet>.
pueblo, de donde ha de sali< el pú.- me, sinó patrioterisme, I el patrio- ;usticia como vasallos é servidores
O . F. Haendel; «El somni de SCiterisme sempre ha estat, en tots els nuestros. En Sevflla, a 27 de enero
blico de mañana.ll
pló» (obertura), W. A. Mozart.
règims 1 en totes les latituds, una de 1500». Dos anys després, la rei•••
22: «La Paraula». - Emissió de
El mateix diari explica alxf l'acte cosa baixament grollera, baixament na catòlica -la Santa. de Madrigal
les deu de la nit. - Directament
de las Altas Torres- signava el d~
a homenatge als genials autor i In- inferior.
des
de Madrid. - Resam de les inL'època, l'ambient 1 les figures de eret d'expulsió... 1 els jueus havien
tèrpret principal de «Yerma»:
DILLUNS, ESTRENA
formacions radiades durant el cUa.
«Proyectaban los admiradores y Cisneros, Ferran d'Antequera, Co· d.e fugir sense cobrar. Procediment
Una
meravella
cinematogrà
fica
22,15
: Rà.dioteatre lirlc de & A
amigos de la genial artista Marga- 1om, 1 Isabel, permetien una cosa molt catè'lic.
J-1: 1er., l'obra lirica castellana, en
rita Xirgu y del gran poeta Federi- molt més bella 1 poètloo que aquesRes. senyor Tomàs; ho sentim
un acte, lletra deis germans Alvatez
S EGONA AUDICIO DE LA ca Garcia Lorca festejar el éxito de ta pobra «Isabel de España» a la. molt, però no farem res. NI històQuintero, música del mestre Rupert
NOV ENA SIMFONIA PER !oCYermall con un banquete; pero es- qual, no sabem per què, ha cano- ricament, ni teatralment, ni poèticaChapi, que porta per titol: uLa Pl.L'ORQUESTRA PAU CA- pañol no aceptaron el convivio por nitzat el senyor Tomàs.
ment no val res la seva interpretatria Chlca»; 2on el sainet castellà,
tas dos insignes figuras del arte esSALS
En l'obra no hi ha un moment ció d'Isaoel I. Dient-li que és lnf~
en un acte, lletra dels germans AlDavant les peticions formulades razones de modestla y en atención a d'autèntica emoció poètica, no hl rior a aquell altre rave catòllco-paAVUI ES ESPERAT EL S E·
varez Quintero, música del mesU-e
per moltes persones de Barcelona i las circunstancla.s. Ante esta actitud, ha un moment d'autèntica emoció triòtic de «El divino impaciente»
J. Serrano, que porta per titol: lLa
NYOR SANTIAGO
humana: ni quan innoven a la rei- creiem que li haurem dit tot el que
ciutats veïnes que no els és possimala sombra». - Quadre de CCllllpll.' Avui és esperat el cap dels ser- ble assistir a les audicions de nit,
na la mort del fill. Els personatges cal.
nyia de l'Estació. - Orquestra aug~-,veis d'enllaç de la Direcció General el Patronat de l'Orquestra Pau CaLa presentació, de cromo, a to
entren 1 surten sense to n1 so, a
mentada.
sals ha disposat repetir en el concaprici de l'autor. En l'obra passa amb l'obra. En la interpretació m~
de Seguretat, Vicenç Santiago.
24: «La Parauia». - Emissió de
Sembla que aquest senyor portà cert que tindrà lloc demà, diumentan poca cosa, l'anècdota queda tan reix elogis el senyor Roses, actor soles dotze de la nit. - Darreres in·
a Madrid, a estudi i resolució de la ge, a la tarda, al Palau de la Múpobra, tan diluïda, que l'e3pectador bri, que sap entonar 1 comprendre el
formacions.
no sap què passa a l'escenari, n1 què tipus; que sap ev1tar el «:atiguillo»;
l>irecció General de Seguretat, di- sica Catalana, la Novena Simfonia
FI DE L'EMISSIO
vol aquella gent que entra i surt per que :;ap jugar bé els registres de la Una producció BAVARIA • FILM
:Vtlersos assumptes relacionats amb la de Beethoven, amb els mateixos elements
que
l'interpretaren
el
passat
eorganitzacló de l'Ordre Públic de
a dir quatre «latiguillosll, fer qua- seva veu. Molt bé també de gest i
dijous a la nit.
EAJ-39 • RADIO BADALONA
atalunya.
tre crits i llançar de tant en tant d'entonació l'actriu encerregada del
...qua a l' Espanyol, de Madrid,
algun visca -«¡Viva Isabel!, ¡Viva paper de «Doña María». La senyora
~ No fóra estrany que romangués
Avui, dissabte. - A les 12: OberGRUP INSTRUMENTAL DE
Españal»- sense que hom sàpiga. Nin! Montlan ens sembla massa afec- preparen dues obres.
a temporada a la nostra ciutat
tura; senyals horaris; música en dis...
que
la
primera
él
«FuenteoveBRUSSEL.LES
per
què.
I
arriba
un moment en tada. Esperem veure-la en altres juna», de Lope de Vega, la qual cos. A ll 1: Música vienesa. A les
r tal de veure de prop el resulPresentat per l'Associació de Culquè, a pesar que els personatges es obres.
t de les mesures adoptades en la
2: Música selecta. A les 2,30: Fi de
presentad:l amb tota cura.
tura Musical, actuarà el proper didiuen Cisneros, Ferran d'Antequera
~ova organització policíaca.
De tant en tant, dues o tres ve- serà
... que l'altra és una estrena d'Aie- l'emissió. A les 7: Obertura; senyals
lluns a les deu en punt de la nit, al
i Isabel la Catòlica, ens fa l'efecte gades durant la repre:;entaci6-quan xandro
horaris; músir simfònica. A les a:
casona.
Palau de la Música Cat alana, el cède trobar-nos davant una reunió de els personatges feien mitlng patriò... que .. tracta d'una comèdia ori· Cotitzacions. A les 9: Noticies loSERVEIS DE LA POLICIA lebre Grup Instrumental de Brusximples.
tic- 1 a cada final d'acte, sonaren slnallssima titulada «Otra vez el cals. A les 9,15: Radiació de ballaL'ambició del senyor Tomàs en a- al galliner uns aplaudiments freds
bles antics. A les 10: «JazzJI. A tea
Per agents de la Brigada d'Invi*Í~ seHesl Aquesta agrupació està forbordar aquest tema era molt pobra i tímids. Fins 1 tot es sentí un crit, dlablo».
10,15: Noticies de Premsa des de
tigació Social, ha estat fet un es- mada per Germalne Schellinx, vio1
linista,
deixeble
dels
mestres
Mar-de redactor de «A B C», de novel- un petit crit. No podia sonar enlloc
Madrid. A les 10,30: «Jazzll. A les
coll al carrer Auziàs-March, 43,
chot
i
Ysaye,
és
membre
del
J
uüARCIA LORCA
lista blano- o 11 ha tallat l'ambició. més que en un galliner.
10,45: Fi de l'emissió.
ncipal, segona, dolnicili de Lluís rat dels Concursos del ConservatoEl drama U fuig dels dits per a esaramunt Furest, i ocuparen dues ri
Reial
de
BrusseHes
i
fundadora
se
decidló
que
el
homenaje
se
limldevenir un míting vulgar 1 tronat
LLUIS CAPDEVILA
t?les i municions per a elles, per
agrupació instrumental. tase a asistir a una representación
tmença de les quals no estava au- d'aquesta
J
uliette
Graps,
arpista,
llorejada
en
de
la
magnf.fica
obra
estrenada
en
ltzat. Ei Claramunt no fou de· el Conservatori Reial de BrusseHes
gut per trobar-se malalt. Les di- i solista dels Concerts Simfònics de el YEspañol.
anoche el teatro Espafiol se
Són nombrosos els actes que s'orAssociació de Teatre Selecte
~ències, junt amb les armes ocu- la capital de Bèlgica. Gastos Ja- llenó de bOte en bote de gente que
ganitzen per les clàssiques diades
~-des, passaren a l'Auditor de Guer- cobs, violista, premi de virtuositat une a ia preocupación artística el
del Carnaval.
~
patrocina l'estrena «La sedel Conservatori Reial de BrusseHes amor a la República y que querfan
Cal remarcar la importància del
~ambé per agents de l'esmentada i solista del Teatre de la Monnaie. celebrar la emoción estética y la
ill Ball de la Fantasia Cinematonyoreta Oesb>, de
F. VI·
Bngada, va practicar-se un escor- Marcel Rassart, violonceHista, pre- gratitud a la mujer noble y generogràfica que ha de tenir lloc al Rib
coll a la casa número 646 del car- mi de virtuositat del Conservatori sa, en cuyo corazón y hogar se rinel diumenge, dia 3 de ma~· amb la
1er de Corts, segon, segona, 1 ocu- Reial de BrusseHes, I solista dels de cuito a los ideales democràticos.
cooperació de la Colònia . ·.ustriaca
l>aren un rifle, una pistola i mu- Concerts Simfònics, i Hcrlin van
Al levantarse el telón, Margrita
1 amb assistència dels senyors CònQui hagi llegit les critiques
Jlicions junt amb la guia corres- Boterdael, !!autista, llorejat en el Xir,gu fué saludada con una ovaper la companyia titular Nicolau- EL i:.JfQUISTADOR
sols acreditats a Barcelona.
ponent de dites armes, de les quals conservatori Reial de ~russeHes i ción estruendosa, ovaclón que se reno deixarà de veure-la '
Martori, ha anunciat l'estrena d'a- IRR
També als salons de l'Hotel Rltz
STIBLI!
DARRE RS DI ES
~li seu posseïdor presentà una llicèn- sollsta del Teatre de la Monnaie.
questa exceHent comèdia de J. F. Vlse celebrarà el dissabte de Camapitió, entusiasta y delirante, al apaval a les cinc de la tarda, el tradic a d'ús d'armes caducada. Fou deda! Jové, la qual, com és sabut, fou
recer en un palco Don Manuel
t ingut i posat a disposició de l'Aucional Ball Infantil de Vestits 1 te
FRANCESC COSTA, RES· Azaúa.
una de les finalistes del darrer conbenèfic, organitzat per l'«Asociaclón
ditor de Gnerra junt amb l'ocupat.
La representaclón de «Yerma»,
TA BLERT
~
•
curs «Premi I gnasi I glesles».
del
ArbOl de Navldad», i en darrer
Així mateix fou practicat un esL'eminent violinista Francesc Cos- admirable como siempre, confirmó el
terme
hem d'esmentar el Ball de
éxito magnifico y rotundo de la so~~rcoll al domicili de Felip Ravell ta ja està restablert.
Disfresses
de l'Associació de Funberbia
producclón
dramàtica
de
Garm.artfnez a la Ronda de Sant Pere,
Tot seguit quedarà fixada ia data
cionaris de la Generalitat, el qual
n um. 7, segon, primera, i es troba- del seu tan esperat recital, que cal- ela Lorca que con los a rt ista.s fué
. .. que un coHega dóna la noticia tindrà. lloc el dia. 9 de març, al Par en diverses armes, que no foren o- gué ajornar a conseqüència de la aplaudidislmo.
que santpere s'a comiada del públic lau Municipal de Belles Arts.
En uno de los entreactes, una Co- Sessió de cinema amateur, a
cupa~es per haver presentat el seu malaltia soferta pel nostre gran arbarcelonl
el primer diumenge ae
El Comitè Pro Carnaval fa avimisión del partldo de Izqulerda R~ l' Ateneu Popular de Gràcia
Propietari les corresponents autorit- tista.
març.
nent que ha quedat oberta la instaciOns. Les diagències practicades
CONCERT
MINA
KRO· publicana, constituida por varlas se- ... que afegeix que el popular ar- cripció de cotxes i carrosses per a
Demà, diumenge, a les cinc de la
ñoras, hizo subir al palco del s~
t¡en elevades a la superioritat per
KOWSKY
tista marxa a València, on actuarà prendre part als Concursos de la
ñor Azafia a Margarita Xirgu, para tarda, tindrà. lloc a l'Ateneu Popu~ue acordi el que millor proTal com haviem anunciat, demà, q-.,¡e el Uustre república la entrega- lar de Gràcia (Salmeron, 177 i 179,
tot el mes de març, aprofitant lea Rua, a l'Oficina de Cerimonial de
cede1xl.
diumenge, dia 24, a les cinc en punt se una preciosa insignla del partí- passatge, primer pis), una sessió de
festes falleres.
l'Ajuntament, tots els dies feiners
de la tarda, tindrà lloc el concert do, cincelado por el gran artista cinema amateur pública i gratu;,ta
... qua el debut de Santpere a va- de deu a una del mati.
DET ENCIO que la Residència de Senyoretes Ofilència
està
fixat
per
al
7
de
març.
•••
La Secció de Cinema Amateur
J uan José y rodeada de brillantes, lo
... que el repertori sembla que el
Al ball de distresses del Círcol
J Per la guàrdia civil, fou detingut cinistes ha organitzat al seu domici- que se efectuó entre los aplausos del l'Ateneu Po¡r..Uar de Gràcia està c•roonstltulran dues obres arrevistades Artistlc que tindrà lloc el dia 4 de
oan Josep Gómez Ruiz, el qual està li de la Via Laietana, 26 a càrrec púbHco. Entídades y personalldades ganitzant una sessió especial dedide l'eminent viollnista russa, Viska de Izqulerda RepubHcana regalaran cada a homenatjar els realitzadors
darrerament estrenades a l'Espanyol. març, dilluns de Carnaval al Gran
t eclamat per l'autoritat militar.
Mina K.rokonwsky, sota. el progra- a Margarita Xirgu varlas preclosas catalans de films amateurs. El pro... que aquestes obres es donaran Teatre del Liceu, s'hi ceÍebrarà el
E!'l un escorcoll efectuat al seu do- ma ~egiient:
a conèixer a aquell públla, en cas· concurs per a premiar «el millor
de flores y ramos, mlentras grama i la data d 'aquesta sessió
Jnc1,lc•ll, li foren ocupats gran nombre
Primera part: a) La Folla, Corc- cestas
tellà.
tipus de barcelonina del 1880» pel
extraordinària s'anunciaran oportuopuscles de caràcter extremista.
lli; b) Fuga, Tartinl-Kreisler; e) el público cubria de flores el esc~ nament.
qual s'han creat tres premis en m~
nario.
tàHic
que representen una imporEl detingut Ingressà als calabos- Rondo, Mozart-Kreislcr. Segona part
Terminó el acto con muchos vlvas
SUPERPRODUCCIO ESPANYOLA
tant quantitat. Així mateix es con60ps i de la Prefectura Superior de a) Ave Maria, Schubert-Wilhemy; a la República, que demostraban el
El
bon
comerciant
té
el
D'AMBIENT INTERNACIONAL
b > Romança Andalusa, Sarasate; ambiente de cordialidad y republlo1 ela.
cediran altres premis a les disfrese) L'abeille, Schubert i d ) Prelúses que es facin mereixedores pel
deure d'anunciar als diaris seu
que predominaba en la condium et allegro, Paganlni-Krelsler. canismo
bon gust i originalitat.
currencia.l
«A. T. S.», concedint tot el seu
DETINGUTS PER COTIT•
que pel seu tiratge li ofe- Tal com s'ha• •vingut
just valer a aquesta producció i en
ZAR
anunciant,
EL GRAN CONCERT DE
2.• setmana i darrers dies de
el desig de complaure una vegada
reixen
garantia
de
difusió
l'«Associatíon
DEMA
DE
des
L'ORQU
Anclens Elèves
ESTRA
d'};:&t policia pr ocedi a la detenció
des Ecoles Françaises de Barcelone»,
més els seua associats, b.a. interesPAU CASALS
n on1 Chabarro Vàzquez, de «
del seu article, sense pre- celebrarà
sat l'estrena de l'obra que ens ocuavul. dissabte, dia 23, a
anys, n atural de Màlaga, 1 Francesc
La nova que en el Concert que el
les
10'45 de la vetlla, el seu ja trapa per tal de donar-la en la seva
ocupar-se
de
la
seva
ideo·
!:uarte Francès, de t3, de Alfaro ~ Pa tronat de l'Orquestra Pau Casals
dicional
ball
de disfresses, als Sa33.•
sessió.
... on.yo).
celebrarà demà a la tarda, al Palau
lons de l'Hotel Orient. Els ballables
Per tant, ela serà tramesa als
lo
gia.
d'A.
Dumas,
fill,
diri¡lda
per
d
aniran a càrrec de dues conegudes
tr Foren detinguts a la parada dels e la Música Catalana, ea donarà
senyors socis l cooperadors la locaF .RIVERS
de jazz, 1 per la demaamv1es dels Josepets en el mo- una nova audició de la Novena SinEl comerciant que no- orquestres
litat que els correspon i aquesta l
tonia
de
Beethoven
ha
produït
una
n
adissa d'invitacions que hi ha al
Trigarà molt de tempS a pro: entlsque es trobaven cotitzant enels inscrits a lA. T. S.», Amics del
gran
satisfacció
entre
l'opinió
mulocal
soclal,
carrer de Corts, 707.
més
afavoreix
els
diaris
de
e e t ramviaires. Al seu damunt
jectar - se als altres salons de
Teatre Català., poden retirar les que
barcelonina 1 fins de tot Catas'augura un èxit brillantissim.
en ésser escorcollats, se'ls trobà urui sical
necessitin
en
la
forma
l
condiciona
Barcelona
dreta perjudica els seus inqulnantttat en metàl:llc 1 segells del lunya ja que així tothom podrà ~
establertes, de les of1clnee de l'AAnlr ocasió d'escoltar una de les pro«El Foment Excursionista de sar B dicat.
Vegeu-la avui i demA al
sociació (Borrell, 111, pral., 1.•, ~
teressos, ja que amb la celonu
duccions que més viva emoció procelebrarà avui, a d~~~
lèfon 32118), o de la casa Segimon
Els esment ats individua són t ram- dueixen en els auditoria.
d 'onze de la vetlla, el 1J local ~
METRO POL
seva actitud partidista es ball
Rovira <Rambla de Catalunya, 62
~ires acomiadat, de la darrera vaEl gran èxit assolit el dijous pasde Carnaval, al se~ (abana
telèfon 74641).
a. AVui seran posats a la dispo- sat 1 el fet d'ésser ela mateixos .in'
fa mal veure dels ciuta· cial, Corta Catatanesgats ;, les miExclusiva: JAUM E COSTA
Bició de l'Auditor de Guerra Junt térpreta donen un interès extraordiL'estrena de la «Senyoreta Oest»
Kiae-me)
i seranala~!...z premiS.
lnlb les diligències i tot l'incautat. nari.
ha desvetllat un veritable interès.
llors disfresses v u...,.,...
dans d'esquerra.

Es diu ...

AHIR, A LA UNIVERSITAT

. e · .

I

li

RADIO

L homena tge a
fAargarida Xirgu
i Frederic García
Lorca

I

.,,s

t

SANTA ISABEL DE ESPAÑA, obra
quatre actes de Marià Tomàs

en

Snl~ Dimorfs, 26 estrena

a

E:N ESPANYOL

MARYLAND

r.

~
m

li ..

"l

~A
...

L'ORDRE

HUMANITAT

.

La Música

PUBLIC
*

~

So·

~

EL CARNAVAL

,n ~u HnJJJ"n1

PA U L M UN I

ijuli UJ

J.

li li. ,..::,-;,.:. ~~.~~;,~~oll~!.~"'';

14Mitle Saló Catalunya
:

ri,

..

úRQ.UIOAOnAII

AVUI, GRAN EXIT

de

METROPOL

MAS & ROC! la ~ama ~e la~ (amelia~
CAMISERS

úRAH~ Rf~~IXf~

....

fH

fl~ ~Rll(lf~ ~'tll~ffitt

\

la human ~al

e·

DISSABTE, 13 DE FEBRER DEL l 93t

·E LS .E S PO R T S·

CAMISERIA

Ferrer Batlles
3 6,

BOQUER I A,

38

TOT EL MES DE FEBRER

REBAIXES IMPORTANTS
en tots els articles, motivades
per balanç

'Ol
.,
!!!

Miller, a Anglaterra, ... fa interessants
manifestacions

CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA· CLUB ALPI
CA TALA

I.

ATLETISME
La challenge Joan Boix

proper diumenge, al matJ tl,.
Arribada de Lluís Trenker dràEl lloc
a l'Estadi un inter ' · ~
MADRID: Puseta de la Cutellan~o a. - tsAROELONA: Via Laietana, »
LI NIA RAPIDA DE QRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • OANARIES
Avui dissabte, a un quart de trcs matx d'atlct.lsme entre la uo~~t
IIOrt!.dea Htmana~ ela dlllllabte.s, a Iee dot2:e. Efectuaran el acne! lea motooaua
de la iarda. arribarà amb a vió, pro- tat Industrial i la Literària en •
aCIUDAD Dl! SEVILLA• I cVILLA DE MADRID»
Londres, 22. - El camp¡ó mundial cedent de Berlin i Sttutgard, el co- qu~l es disputarà la Challenge
LINIA RAPIDA DE QRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
PREUS
VEGEU
8ort1detl oada dia (lleva~ ela dlumen¡esl. de Barcelona 1 Palma. a Iee 1~
dels plomes, P'reddie Miller, ha !et negut muntanyenc tirolès senyor
~~:e-s~Co~Y sle~ ~~~teri~:O~a.r-lo
bores. per lea motonaus
e. un periodista. francès les següents Uuís Trenker.
«CIUDAD DE BARCELONA» I «CIUDAD Dl! PALMA•
dec!.&racions:
El Centre Excursionista de Cata- ria definitivament al seu P<lderes~
IIRYE18 REGULARS ENTRI TARRACONAI YALENCIA, ALACANT I PALMA
-Naturalment, jo tenia. plena con- lunya invita les altres societats «literats» faran tots els P<ISsÍbl
BARCiiLONA • EIVISSA
MALLOROA, BARCELONA· MAO
I
fiança en m1 mateix quo.n vaig pu- esportives per tal de reunir-se al per tal d'evitar-ho, ofcrint-:nos es
LINIA COMERCIAL AMB ESCALBB A lOTS ELS PORTS DE LA botE.Ol·
T&RRANlA. NORD O'AFRlOA I CANARJES. - Sortldel QuJnzenala de Barcejar al cring» de la Plaça. Monumen- camp d 'aviació per a. donar-li la aquest moUu una. interessant u:~
PRIMAVERA
DE
per la qual han seleccionat ambdues
,\ona u C11Joua. LlNlA COM.EROI.AL BILBAO· OADIZ ·CANA RIES. AMB EStal de Barcelona., però esperava un benving-o.~da.
Sortides QUinzenal&
~ALA A TOTS ELS PORTS OU, NORD D'ESPANYA els seus millors homes.
matx dur. No C'reia de cap manera
les set del Universitats
a
dissabte,
avui,
També
de Bilbao ell dUoue. LINIA RAPIDA RE;OULAR ENTRE ESPANYA I TERRJ..
L'ordre de les proves és la se.
Març
de
9
al
3
del
queValg
rapidesa.
tal
amb
vèncer
visitarà
Trenker
senyor
el
vespre,
dla
el
,'l'ORIS D:S LA GUINEA ESPANYOLA IFERNANL>O POO). - Sortides
gücnt:
dar molt sorprès en presenciar com l'estatge del Centre, on sen\ rebut
1'J de cada Dlea, amb eacalea a Valeneia, Alae&Jlt (!acultatlvll), Cartagena
100 m. lliSos, llançament de Pes,
DE REBAIXA
60
,(facultativa), C.dtz, Lu Palmu, Santa Cruz de Tenerife, Rlo de Oro (!acut•
el meu cchallengen queia colpit so- pels socis de l'entitat.
salt d'alçària., ~00 m. llísos, llança.
tat1va). MonrOvta o Fteetowo (facultativa). Santa Isabel de Fernando Poo,
hora
primera
a
diumenge,
Demà,
no
encara
quan
cops
meus
els
te.
ment del javelot. rellevaments 4 I>Cl
oia ferrocarrils olemonyt
Sata (facultativa). Kogo I Rlo Benlto lfacultatlva). pell val)Ors
1
m'haviA emprat a fons. A penes ha- del mati, es traslladarà a la Vall 100, 110 m. tanques, llançament del
«PLUS ULTRA• I cLECAZPit
el
presenciar
de
tal
per
Núria
de
quan
minuts
dos
transcorregut
vien
VALENCIA
I
BI'IRCELONA
ENTRE
RECULAR
RAPIDA
LINIA
disc, salt amb perxa, 1.600 m. lllona
P•r o Informació ol
el vaig veure caure per més del Campionat de Catalunya de Baixa- salt de largàrla I ~ x 400, rene;a;
Sortides de Barcelona els dilluns I diJous, a Iee :¡o boree
uCIUDAD DE VALENCIA»
compte. De totes maneres, el meu da 1 Slalom
ments.
Preu a oabertar 8'00 pessetes. Bitllete d'anada I tornada a preua radultl
I dimarts, dia 26, a les deu de la
manàger Rlley m'ha fet veure que
amb escala a tota ela porta de la Peolneula. Sortides ae Barcelona e~ atmecrea
l'esa
assistirà
el ~¡ucceït és completament lògic sl nit, Lluls Trenker
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANI A· CANTABRICA
Al camp del Júpiter
o al Delegat Ofldol Honorari per o Cotalunyo I Arogó
es té en compte que mentre el meu trena del seu darrer film, patrociLlNlA REOULAR II:NTRE BAHCELONA · ALACAN'l' • ORAN ·MELILLA • VILLA
La Secció d'atletisme del c. D. Jl\.
ALHUOEMAB • CEU'rA I VICE-Vll:RSA
costum és el d'entrar en acció des nat pel Centre Excursionista de CaBARCELONA
180
Muntaner,
SCHUL
GUILLERMO
f3orUdea de tsarce1ona cada diumenge, a lea VUlt bores: d'Alacant el.e àtmart.a,
de la. primera campanada., el de GI- talunya, del qual ell és a la v&- piter celebrarà demà, diumenge a.
De 3 o 4 tarda
Telèfon 72505
d'On.D •~ ctlmeetea. d'Cran cap a Alacant el.e almartl, 1 d'Alacan' cap •
ronès, que considero absurd, és dia- gada autor del llibre 1 primer in- les deu del mati, el seu anunêtat
Barcelona. els dlmecr..
!estival atlètic al camp del c. D
metralment oposat, car precisa al- tèrpret.
•
Barcanot;.'\ <carrer TaUlat).
menys tres represes per a posar
EL CONCURS D'HIVERN DEL
Les proves assenyalades per al
mans a l'obra. Repeteixo que trobo
C. N. BARCELONA
matx triangular Centle d'E. i E.tsuïcida aquesta tàctica del gloriós
cursions1 U. A. Terrass¡¡. 1 c. D. Júcampió espanyol, sobretot quan es
piter, son les segUents:
té davant un campió, sigui jo o un
El proper diumenge correspo- 80, 300, 800 1 3.000 metres lllso&·
altre...
-Quins són els vostres projectes? nen enfrontar-se els equips llançament del pes 1 disc; salts do
llargària, alçària 1 perxa, 1 relleva-Guanyar glèrla 1 diners. El diuments ~ x 1ÒO.
menge lluitaré en matx de revenja,
dels dos grups
C
i
A
A més, també s'efectuaran ela
al cRin¡» de Londres, amb Caplan.
El Concurs d'Hivern del O. N. anunciats entrenaments per al troEl d.imart.c¡ boxaré, a Belfast, amb
trofeu «Car.
Kesrell, el... A:lx1 em proposo conti- Barcelona entra amb la jornada del feu «Molochs», i per al són
organitme Agulló», els q •als
nuar mentre les meves facultats proper diumenge, en \J'1a fase inte- zats
Acció Atlètica, 1 tindran
m'ho permetin. Prefereixo combatre ressantlssima, ja que els equips lea- lloc elper
mes de març a l'Es1 entrenar-me en lluJta. que fer-bo ders de la. com 1 .:teló tindran en tadi de proper
Montjuïc.
aquesta sessió un escull dlficU, s'ha
veure en el gimnàs.
de tenir en compte que els equips A
-Quan tomareu a Amèrica?
-Quan no se m'ofereixin contrac. 1 e del primer 1 segon grup, respec- El Campionat de Catalunya
tes a Europa. Mentrestant continua- tivame-~. !aran tot el que podran
de lluita a la corda
ré en el Vell Continent. Natural- p~r tal de superar-se en aquesta maLa UQuJc1aCIO <te sotea J.ee extatenctes a Qua.J.aev01 preu ea ta predaa, •olem ter una
La Federació Cat.lllana d'Alletiatransformació completa 1 presenw la Caaa amb asaorttmenta completament nous, realitment que ela contractes han d'ésser tinal, la qual cosa, lògicament, haurà de repercutir en benefici de llur me prengué l'acord en la seva darzem to~ lee e:ll.etène1ea Que passen d'UD mWO de pe!!lletea ala preua eeaüenta:
interessants.
actual classificació en aquest Con- rera reunió, de convocar la celebra-1 Holtzer?
ció del Campionat de Catalunya de
-Estic a. la seva. dlspos1c.ió. Però curs d'Hivern.
SAST~ERIA
CAMISERIA
La composició dels equips A I O Lluita a la Corda d'enguany. Amb
temo que ell no ho estigui fins dln- dels
segllent:
el
és
grups
dos
aquest objecte obrirà un termini de
d" de t·~~~ Dtea.
too.ooo Catoateta
de• de to - ptea.
too.oou Yestita
tre dos mesos, almenys. A penes ar·
Primer grup
4'85 1
li
too.ooo CamiNI
,
» 111
100 ooo v..tlta llana
dotze dies per " sl hi ha algun club
rlbat a Paris, de retorn de Barcelo4'85 ,
,
CaneJa
Cairol,
Borràs,
A:
too.ooo PtJamea
Equip
li
60 1
too.ooo V11tit1 Ntam
na. vaig tenir especial interès a sa- I, Canela li, Castellà, A. Costa, interessat a organil7..e.r-lo, pugui
1'60 ,
100.000 Colls
4'16 1
1
1011.000 Pantalana
1
ber en quin estat tenia les lesions Cruells <capità), Oàmper (s-ub-ca- optar-hi. Altrament, finit el termi.
1'68 1
100.000 MitJan•
7'86 1
J
1DO.OOO Pantalana Daten
1
ni esmentat, la. Federació empren11'86 1
,
too 000 Camisttes eotó
11'86 1
»
que va. rebre en el combat disputat pità),
100.000 Pantalon• llana
Mollevl, F. Parés, RoseU, Sem- drà pel seu compte en forma 1 cont'50
too.ooo Canul8tes 18da
»
tD »
too.ooo Impermeables
1
amb m1 ,1 la meva Impressió fou pere 1 Zwiller.
1
0'60 ,
1
tOO.OOO Corbates
1
16 »
100.000 lmQer Plamea
al seu abast, el Campionat
dicions
pessimista. 16 ferida. que rebé a la
Equip C: Balanzó, Brau, Cabr&- de Catalunyp de Lluita a la Corda.
0'25 1
1
100.000 Mooadora
tO- »
1
100.000 Trinxeres
lluinostra
la
durant
esquerra
cella
11'60
1
"da
Mocadors
100.000
1
11 1
100.000 Txecoa
1as I, Calero, Jiménez li <sub-capl1
ta al Palau dels Esport.s, resultà tà>, Mansllla, Navarro I, Ollé 11,
LlQUlDEM 100.000 Abrlca de drap (ParlJO) I de pell a 26'60 1 'lO pessetes.
més greu del que es "Va creure en Prieto. J. M. Puig, Ribas, Sabata El festival atlètic de diumen·
un moment. El tall era llarg 1 pro- (capità) 1 Torrents.
.!Wcara Que estt111em 11tuata al Puseir de Gràcia, 110m la SASTBERlA 1 OAWSERlA
ge, Sant Boi
fund 1 la cicatrit2:<lció. segons em dlmèe econòm1ca de Barcelona.
Segon grup
Demà, diumenge, al mati, tal com
gueren els metges; serà lenta 1 li
Secc10 ae Ve&tlta I Abrtca a m1da, per NBN, per a totea les e<l&ta 1 d1Cerenta torma.
Brull
Borrull.
Bosch,
A:
Equip
'
&mb teles de gran Oblo eetU anaiM. dea de te ptea.
està anunc1at, es portarà a cap a
quedarà. despr~ durant algun temps,
Ca.mpmajó, Fernàndez, S. Mart!, St.
Secdò de Veetlta t Abrtcs a m1da, per a HOME: d1Cerenta formes 1 tetes de aran
Bol de Uobre¡tat. les proves at.
un punt tou que oferiria seriós p&- li,
tantasla. ellt1l an¡léa, dee de 60 ptea
PerMur,
Moya,
Martin,
Martinez,
rlll en cas de combat. Per altra part, rler (capità), J . M. Pomés, Roberts, lètlqaes patrocinades per l'Ajunta·
SeociO de Veatlt EttQueta: Jaau6e, Fraca 1 Smo.lón¡a, des de 100 ptea
el meu manàger Riley considera que Roig, Segal.i, s. Torres. Tey <sub- ment a profit del segell ~o-Infàn·
En ocaaiO de eelebrar el aen¡rur Baattda el ci.DQuantenart de comerciÍUlt barce10D1 ot•
cia..
no haig de tenir pressa per a com- capltà), VUa, Fina 1 Galtés.
rets aJ. públlo en general l'ocaaló d'6al!er rto. Reaa!Art.. en proporció a la compra. Wlll pa.rtldpeotó de la RUa d'un bitllet adQUlrlt a la loteria de Marta ma.
A les deu del mati es correra la
batre amb Holtzer, nl aquest tamEquJp C: AguUar, Aynó, V. Bo- cursa
«Tomb a St. Bo!J (de cino
poc, ja que, mentre arr1'Ja la nos- nacasa, Bernat, B. Costa, Castells,
tra revenja, pot explotar amb re- Fort <sub-capità), Imaz, Manyik I, quUòmetres de recorregut>. de lliuNota: Ela Que de fora tutru!D eenlr.... de la DOIIIt:ra cua, 1)0(1en eacrture, ac1Juntant O'OO
sultats econòmics molt interessants Montesinos <capità), Marimon Man- re participació, en la qual ultra la
peaaetea en ~egella, I rebran tlrur1111 mo.ttea 1 un llatema eepeclaJ per a prendre Iee ml·
la aeva victòria damunt el campió so, Moncada, Nubiola. III, R. Per, J. classificació general, mdividual 1 per
dee, &mb lea lnstrucc1oDa per a rebre l'enc&rreo abana del.e otno dlea.
equips, n'hi haurà una d'espec111l per
del món. Si jo estigués al seu lloc, Ros. C. Torres, Vllalta 1 Padrós.
neòfits. La sortida 1 arribatta s'eajornaria el combat de revenja i
L'hora.rt 1 programa de les proves afectuarà
al camp de futb 1 local, on
farta valer la victòria damunt el és el següent:
continuació tindrà lloc un fest1ya}
campió mundial. A Anglaterra maA les 10'30: 100 metres crawl ainter-club
reservat als cercles de la
teix podria tenir com a adversaris <segon grup); a les 10'35: 100 ruetots els homes amb els ouals jo he 10'4.0: 4.00 metres crawl (primer comarca, en el qual es disp',Jtaran
lluJtat i podria exigir fort~ sumes. grup); ales 10'50: 100 meues braça le.s proves següents: 100 m., 800 ~
-¿Creieu Mauricè Holtzer com a <segon gr.¡p); a les 10'55: 200 me- relleus 4. x 100, Slllt d'alçària llar·
gua¡Íyad~
un adversari de qualltat?
tres braça. Cprtmer grup); a les 11: gà.ria. 1 perxa. A. fenUtat.
ra se 11 at.orgarà un magni!ic tr&Cafès torrats
-Indubtablement. però crec que, 100 metres dors <segon grupl; a les feu.
PRISMATICS- BmOCLES ·CINEMES- PEirLIproduir-se la revenja, el venceré 11'05: 100 m. dors <primer gr.¡p);
inscripcions ~s poden trameCULES • PATHE-BABY • MAQUINES ·FONOde collita pròpia de
de forma que no delx1 lloc a dub- a les 11'15: Relleus 5 x óO <segon treLes
la F. C. d'Atletiome o a l'enGRAFS DE TOTES MENES - DISCOS, ete., etc.
tes. Quan valg lluJtar amb el cam- grup); a les 11'25: Relleus 4 x 200 titata ort'llnltzadora
u. E. Sambolapió dc França. tenia pròxim un com- <pnmer grup); a les 11'45: Water na. Es recorda que cal proYeir-se
bat per al titol amb un home, al polo !segon grup), 1 a lfl! 12'30: de llicència .-er a poder partlcl·
qual jo considerava perllloslss1m. En Water polo (primer grup).
par a les susclitPs proves.
el nou matx el meu rendiment seria.
diff'rent.
molt
TOT DE VERITABLE OOA810
BOXA
Campionat escolar de la Lliga
O O M P It A. V E 1; D A 1 O A N V I
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Casa Bastid a
Passeic de C.ràcia, IS

GRAN BASAR DE SASTRERIA I CAMISERIA
SISTEMA NORDAMERICA

a

' APARELLS FOTOGRAFICS

'lLA PORTORRIQUENA''

JOIES- BRILLANTS
CASA BAGU E

La neu a Catalunya

s

TeiUon 142Sl
BARCELONA

Carrtr de &ant Pau. 1
(prop de les Rambles)

RADIO-RADIO

HISENDES DE SANT FELIPE I LIMON, PUERTO RICO
Plaça Bonsuccés, i Xuclà, 25 • Telèton 20112

VENDES

VENDA I CLINICA
D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS

Abau.a de 1er cap compra n.tteu

I

e

PIANDS
PLA%0S

ALOUILED

MARISTANY
6.LAUR1A.8

0

Salvà, 43, 1.

..

BAtalO~A

CORTS CATALANES, 414

CLINICA GALLEGO
d.e la Rambla. 11
UR&HAR&E8
Avarl061 • Matriu • Blenorràgla
• Tractament& modenl.l - Impo.
tència · Dlatermla - Alta fr&c¡üènda - Ra.lgs X • Anàllsta
cUnlca <aan& ortna>
Consulta, de 10 a 1 I de e a t
Diumenge, de 10 a 1

ATS

Telèfon 30422

18. Nou
VlEI

('l~rencats)

Lea V06tles hèrnies estan aempre
en constant perill &i no eón ben
retingudes. Els aparells que fa-

BARCELONA

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles .1 '00 pesseta
Cada ratlla de més ••• •... 0'30 »
HAB. U PTES. 18Jl70C
MODES, conlecctO acu4nnJÓ, 8'- 2ml 1&.
rada de natlta 1 abrt~

HOSTES
I PENSIONS

per a eenrora 1 nena.
GAIA PART. D. IIAT. Preua mooerata Bocafort
wt est Palat, lM. Pral. la.

~ amtce.
PIENIIO aLA COMIR· o
&e. av.

bnca el tècnic 1 especl.al1sta PERE
SIMON us donaran el màxim de
garantia, 1 aón, al mateix temps,
els més econòmica. Preus: e, 10,
16, 20, :lS, so, ~o i 50 peasetes

EL REGULADOR
<Casa fundada el 1890)

TOT D 1 0CASIO

la nastta caea

DISCOS. 90 CENTtMS

aJudem not Viu atlll
UCoiDDaDJL
Rel)llraolonl prantldes. Tallen. u

DE MOBLES, PIANOS, RAD10S, CAIXES DE
OABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE COSIR, MALETES, DISCOS, etc.

dora

RADIO 90 PTES.

D'OCASION~

COMPRA 1 VENDA 1 CANVI

tT• enviarem un aparell a pron
aeDl!e cobrar-YOII res
Durant aquest mea el 6 per 100
de deecompte a wtil ela ~

Hospital, 42- Tel. 13651

OANVI FONOGRAFS PER RADtOI

MERCAT

A TERMINll

1 a n a e a n t r a d a ni f I a d e r
Concedlm lea tac1lltata de paa~
ment que el cllent dMltal

carme, 11. Tel. 12743. Baroelona

CIALll. - Ba¡rt.tana, 'l
Abonamenta aetman&l.e 1 'AiiaEL MARTL '1'al181
menauala. T1Que\a. 80 d'enQuadernació (Uart1.
coberta, 60 pt., .Tel•
oez C1e la Ro6a. 11 - ~
ton I BanJ,
tètan '1686:¡ Barcelona.
S'OFEREIX bonlca ba·
ESTUDI AMOBLATLA
~~~·ntmero bltaciO carrer VUadomat
*117 tndlcan' OOD41clo:oa. _'18_._s_er_l_a_ _ _ _ _.
REQOMIR, 13. • Babl·
OASA PARTICULAR. tacló &mb pensió o eense.
Oealtla 1 o 2 Jova. • tot
DESIT.JO DISPESERS,
estar. 1ntlt11 aenae bon•
reter. Kl.labe\a. 6, Ser. Menéndez Pelayo, ~. pral.
primera.
1&.
PENSIO PAMILIAR •
BIPle.ad. b&bltac. a. banJ'
l tel6ton OonaeU de Cent
~. pn.1. aa.
UPLENDIDA HABITA·
CIO. baJ.có carrer a wc
•'· per

a

dOll

amtca,

Men!v 11&, net, abund..
acurat. Borrell. 1'8. ler.
la.

BONA PAIIILIA. dee.ltJa Jove tot eet.ar, prop
c1e 1a Placa d'BipanJa.
~ famlllv. ~ L4
IWMANITAT 11~. '18.

RETOLI I ETIQUETES
de totea menes per aparadora. Jol.ercaàera. 86.
COMPRO mt.Qulna r~
to¡l'àttca per a placa lli
l/2 per 11 1 acceaaort.a. 1:11
crlure preu 1 marca a LA
HUMANITAT nwn. 'lg.

OFERTES
I DEMANDES

MOSSO O COBRADOR,
d ealtJa collocactó 46 ann
1 bones re1erèodea. as.
arlure a LA HUMANITAT
DWn 6M.
DIVERSOS
MODISTA ••otereu a
DUPATX compte; feno
a preu molt reduit per ceea 1 a domlc1ll. Preua
Uullad.ar-me a fora Ea- econOm.lca. Bocatort, 1M
•
crture a LA !llJMANttAT Pl&l. la.
núm. 636.
oiOVE TAQUIMECANOIIIT.JA BOTIGA oAn- Q RAP, prlctlo toreba!J.e
tnca deeltlo. per a ~ OOclnea a'Gterei.z m.ta cua
bllr-me. Oolldlctooa rao- Sacrlure a LA llUM.ANlnabl-. krture a LA TAT nUID. 638.
HOMANlTAT núm. 6U.

Segons dades facilitades per 1'011eúla del Turisme de Catalunya, l'estat de la neu és com segueix:
La Mollna. (Font Canaleta, 1.800
metres>, 18 cms. de neu. Temperatura -2.
Núria (Santuari, 2.000 metres), terreny cobert en part de neu. Temperatura., - 3.
Andorra <Envalira, 2.124 metres),
18 cros. de neu. Temperatura, -7.
Rasos de Peguera (Refugi, lJIOO metres), 25 cms. de neu. Temperatura. -3.
Vall d'Aran (Port de la Bonalgua
2.070 metres), Neu, 25 centfmetres:
Temperatura, - 4..
EL MADRID TE UN NOU PORTER

Es diu Alberti i és hongarès
Madrid, 22. - El Madrid presentarà el següent equJp davant el Donòstl.a, 1 debutarà en l'eqUip blanc

el porter hongarès Alberti:
Albertí, Cirlaco, Quincoce~;, P. Reguelro, Bonet, León, Eugen1o, L. Reruelro, Safiudo, Hilar1o 1 Lazcano.

Amateur de Futbol

Essent del tot impossible poder
començar demà, diumenge, dia 24l. el
campionat escolar dels grups wumenges, es posa a coneixement dels
Clubs interessats que aquest començarà el dla 3 de març.
Aquesta determinació és en virtut
que manquen presentar i adquirir
llicències d'alguns Clubs que Integren aquests grups.

BtLLAR
El Billar Club Barcelona. (Corts,
mims. 695 al 599, balx05 Col1seum),
ha destgnat els següents jugadors
perquè el representin en els Campionats de Catalunya a partida. lliure, organJtzats per la Federació Catalana 1 que comencen el dia d'a vul
per a la cinquena. categoria:
5a. categoria: Manuel Scebols, Enric Garcia. 1 Joon Bermudez.
~a. categoria: Antoni Trapé.
Sa. categoria: Miquel Vila, Antoni
Andreu 1 Pau Hernàndez.
la. categoria: Joan Cabra 1 Armand Martínez 8agl.
Alxi matei,; al local existent en
aquest club de la Federació Catala·
na, a'ha donat per acabat el Campionat de Catalunya a les 3 taules.

LA DONA. CATALANA

La revista que no pot mancar a cap llar catalana. El número
que ha sortit d 'aquesta. setmana conté: Retrat de Carme Monturiol
Puig l de l'àpat homenatge a aquesta. - Reportatge IHustrat de
eLa vida de la. dona al Japó», per Florelle. - Com ha d'Iniciar-se una
conversa, per Griselda. - Concurs de bellesa infantu - Educació dels
in1ants - Vint-i-dos models de vestits 1 roba blanca. - Equip de punt.El mestre nou, per Josep Marta Folch 1 Torres. - L'amor d'Ester. Vestidet de punt de mitja per a nena d'un any.• Pantalonet per a
nen d'un any. • Consultori de modes, bellesa. 1 labors. - Cuina cataJ.ana. - Secció d'entre nosaltres. - Coneixements interessants per a
la llar. - Continuació de la novella «Temptació de donu. - Pàgines
de labors. - Continuació d'un coixf. - Diferents motius de brodats
1nlclals.

30

CI$.

Amb 6Uplement de 16
P~ gines novcHa .. . ... •. ..

40

CtS •

Retalleu aquest cupó i trameteu-lo, avui mateix,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda 14 d'Abril, 418

Cupó especial per a les ledores de LA HUMANITAT
Na•••••••••••••••••••••••••••••••••,

carrer ..•••.............•.....,

nthn.........., poblact6 ..........................., es subscri!L a

l.A DONA CATALANA, començant en ........................,
trametent per

rw postal-segells)

pessete3 ...................

••••••••••••••.import de .••••••••••••.•••••••.••••...•••••••••••.•........
Lea IUbscrtpctona a Barcelona es cobren, el es desitJa per
Jneece, a raó de 1'00 Pe&Seta mea. - Amb aullllent set.nian¡¡J
~!}6 Pàatnea de novella, l'tO pessetes - Fora de Barcelona·
~. u·oo ¡¡eaetee; Semestre, 7'50; Trimestre, 4'00.- Amb au:
lllemen~ de 16 pilo¡lnes de Dovel-la, augmenta 1'25 pessetes trttneetre.
t-

fer les comandes per telèfon trucant al número 81654

Han estat ajornats els Cam·
pionats de Catalunya
Amateurs
Demà, d.is:sabte, havien de comen·
çar a l'Iris Park els Campionats de
Catalunya amateur d'enguany. Per6
com sigui que han estat dJçersos
els clubs que s'han dirigit a la Federació Cntalana de Boxa, organitzadora de l'c3lllentada compet1d6,
manitestant que degut a la pas¡¡a
de grip que actualment sofrei't Barcelona, 1 tenint ells alguns elements
que han de concórrer als esmentata
campionats. afectats per aquella¡
soHlcltaven un ajornament per d()o
nar come•1ç en aql! ~··l:t competència
regional.
Atenent la raó d'ac.¡ne~t cas, la Fe·
deració Catalana de Boxa no ha tingut cap inconvenlent a complaure'!&,
1 per tant els Campionats amateurl .
d'enguany no donaran començ fln4
al dia 9 de març. Això permetrà que
encara alguns dels boxadors que no
havien formulat la seva inscripciÓ,
puguin fer-ho, tot faellitant a ínét
que tots els participants puguin encara preparar-se mmor 1 presentarse en les mlllors condicions per t
disputar els t-ncontrcs que s'aproJ1,;
men.
Es fa. avinent que tots eL'> amateur amb llicència es veuen obligat.t
a concórrer en aquests Campionat&
Les inscripcions poden fer-se tot.t
els dies a les oficines de la F'. O.
de Boxa IXnclà, 25. pral.), dc 'l I
9 de la nit.

PILOTA A MA
El Campionat Social del
C. N. Barcelona

Corre!;p• < t:;.s al c.ur.pio ... t social del O. N. Barcelona el prò~
diumenge al mati al seu toontó l'Escullera es celébraran .,ra partitl
sellents:
A I~ 9: Germans Salvadu> ".olltra I•'lt.quer-Galobart.
A les 9'30: Esr>1bà-Rovlra conU.
Bori-Artl\1
A les 10: Romer-VRqué contra sol·
sona-Arroyo.
A les 10.30: Matles-Ca.sttllo contra
Aramburu-.Pigueras.
A les 10'50: Serv1tge-Torrellas contra Cardó-Palou.
A les 11: PuguCI R.S-Pere contra BQ.
nàs-Tohà.
A lt!s 11"30: Olivcras·Mensio e<>~
tra llayo-Bayot
A Ics 11'45: Hernandez-Giral C()1JI>
tru Massana-GuerrPro.
A les 12'15: Nnnr: Almela contra
Drapt-r Sr.galé

REM
Programa de les regates
od'abril

Per a les regates que té en ~
jecte el Club dc RCJil Bnrccl008 •porc
a celebrar en aigües del nost'je ~
en el proper mes d'abril, casprojet:la
der portar o. terme el, seu
1()11J¡i
l'esmentat Club de Rl.'m aarcge ~
es farà un programa a base atri' I
gate; eu outriggerl! .a dos, ~~tre r.vult remers; skiff, 1 tols ata~ prog¡?:.
mers. A mes, en resmenferoenina ~
ma figura una prova
iols a quatre i timoner.

•
l

la hultldnltal

'DISSABTE, 21 DE FEBRER DEL 1931

'

1

DAVANT L'ACTA D'ACUSACIO DE LA CEDA

~~interès

polític del moment a la República

r
1
Les ¡ornades d octubre El

AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

•
I

1

1expedient Alarcón
o

GovernAGeneral

projecte de llei d'autoritzacions bladeres quedà pendent LA REQUISA D'AUTOMOBILS ••
de votació definitiva ·•• Continuà la discussió de la llei d'ar- LA LLEI DE LA LLIBERTAT
rendaments 1 del projecte sobre alcohols --- El ferrocarril de JURIDICA DE LA DONA
El senyor Portela convel8à, ahir,
Lleida a Saint-Girons
una eotona amb ela pertodlotea.
-VIno -dl¡ué- a posar-me en

El PRENDRAN MESUREI
PER AL TRASLLAT DEL
SUMARI
"'

Madrid, 22. - El ministre de J Ull¡
t1cia. manifestà. que ja havia COnfEti
renciat amb el president d el Tribuna.l
Suprem sobre la tramesa del sumar&
del senyor Alarcón.
J
veure ahir en Consell de guerra. !A
Sembla. que l'esmentat president ea
causa lnstruida pel Unent Jutge
posarà
d'acord
amb
el
senyor V a1nstr~ctor, senyor de Roces, contra
quero I el director de Seguretat p01
el paiSà Joan cana Cana, pel supotal
d'adoptar
mesures
que
garante~
sat delict.e de tinença ll:Ucita d 'arxin el tra8ilat de l'esmentat sumari.
mes. Presidl el tl.nent coronel stEl SUprem es reunirà demà o d em.l
nyor Jiménez RUiZ i actuà de poMadrid, 22. - A les t'lS de la tar- general d'eoononli& espanyola. Per nal 1 és rebutjada. per 66 vots contra contacte amb el públic per mitjà do passat en ple per te.l de resoldre so.
nent l'audltor dc segona senyor Co-s'obre la sessió sota la presidèn~ tant s'ba d'estudiar en els seua n&- 41.
bre la. comunicació del mini:Jtre.
Pel delicte de rebeHió loma i de defensor el lletrat senyor ~
vosaltrea.
cJA del senyor AI ba.
pectes generala.
Medllla..
S'aprova l'article 53.
EL SI!NYlïft .N ICO"OfO" D'OLsHe de dir que no s'ha po¡ut aiAls
escons
hi
ba.
da!
diputats
1
militar
El senyor FUENTES PlLA que
De l'apuntament es desprèn que
També s'aprova l'article 54, des- xecar aqueata COlla tan anUpàtlca
WER ES SOLIDARITZA "A I.t ll
lea
tribunes
apareixen
desertes.
estava lnscrlt en prtmer lloc 1 que prés d.'unes breus paraules del senyor de la requisa d 'automòbils, i tent-me
Ab1r al mati, a les onze al Galó el processat, que viu a. Castelldefels,
EL SENYOR AIAflA
Al
banc
blau
els
ministres
d'Estat
cedi
la
paraula
al
senyor
Matesanz,
\Jllblloteca de la Caserna de la Ul- vingué el paSISat mea dt:' novembre 1 oovernaCló.
Martlnes Moya.
càrrec de les molè.stiee que es cau· Madrid, 22. - Acabada la sessió de
parla seguidament. Es refereix als
jvl:!ió, es veié el Consell de guerra un dia a Barcelona i durant un passenae dlscU8s1ó, éa aprovat l'arti- sen. especialment a aquells senyora la Oambra el president llllllút• - ~
El secret&li senyar 114ADMUAGA argumenta emprat& ab.1r pel Benyor
¡per a Callar la cauaa Instruïda pel seig pel port va trobar un paqu~t1 llegeix
que tenen automòbll molt cuidat 1 als periodistes que bavi& rebut t . a
detingudament l'acts. de la Vàzquez Guncl.in. dient que senyalà cle 55.
comandant jutge, senyor Gonzàlez el qual contenia una pistola, si oe
Et senyor Daza defensa una e¡.. que volen conservar-lo de la mateixa carta lliurada pel senyor Esplà I su ,_
anterior, fent tempa perquè aspectes nous que té el problema 1
,BiZO, contra el paisà Joaquim Na- ell Ignorava de moment el que allò sessió
méa diputats 1 no ocorreixl sobre els qualS n o s'ha de ter-so mena. & l'article 56, en el sentit que forma., he donat ordres perquè tot cr ita per l'ex-ministre senyor Ll , s
varro QUllltanel¡ pel suposat delicte poguês ésser. Una vegadA a Castell~ entrin
els Tribunals Imposin les despeses automòbil requisa~ pugui ésser sub&- Nicolau d'Olwer, adjuntant-li la cè _ .1.
el
que
va ocórrer ahir que no ea cas omls.
de rebellió m111 ar. Presidi el coro- defelfi el processat va intentar venal demanant Quan es demani revisió tltwt per un altre pel proplet&li d 'ell d'una a.ltra dirigida al senyor 1 ,.
(P.rl senyor Silveri Canyades i actuà dre aquell revòlver a Marcelli Alba, pogué aprovar a primera hora per
El
senyor
MANORANE
Intervé.
nuel . Azafia per la qual l'esmer
de nombre.
No està. d'acord amb el senyor de renda I no l'accepta el TribunaL sempre qua estigui. naturalment, en ex-mmlstre ea solidaritza amb les 1 ..:s.de ponent l'auditor de segona, se- comps.ny seu de treball. pel preu de manca
Queda aprovada l'acta
El senyor AZPEITIA, per la Co- condiciona de presta.r servei.
Joan Ventooa perquè entén que •I
llyor Agullera I dc deiensor el capi- 15 pessetes, i aquell va denunciar tl
que seaons l'acta : cuEa llegmx el despatx ·on.:lluari en mlnlstre d'Agricultura no pot actuar missió, li contesta per tal d'opoUn periodista 11 preguntà sl era ponsabilltats
fet als Mossos d'EsQuadra que pro.
tà senyor Alvo.rez Ceron.
presentada a la C&mbra s .:Kiel QUal figura la pròrroga do l'E>- amb e!icàcia s1 es coarten les seves sar-se.
cert quo el COmandant Vila. el qual sa~ria
De l'apuntament es desprèn que cediren a la seva detenció ei d1a 30 tat d'alarma. a algunes províncies.
geu:en al senyor Azaña.
El senyor DAZA rectilica 1 dema.. actua de Cmnlssar1 delegat a Tartacultats.
el processat !ou deUngut per la po- d 'aquell mes. De les declaracions del
Jo m'he fet càrrec - a!egi el soS'entra a l'ordre del dl&.
ragona, destituïa AJuntaments sen· nyor Alba - de la carta esmentada
S'ba de protegir els bladers. A na votaeió nomioal.
Ucla el dl& 18 de novembre a con- processat es desprèn que ell va lliuE!~ .J?ren en consideració una pro. això no ea pot oposar-ae n1n¡¡ú, pose
consultes
prèvies
a
la
Direcció
de
rar
l'anna
al
Mareel:U
Alba,
com
a
i quan arribi el cas l'afegiré a. l'ex·
seqüència d'una denúncia. Es desJl(J61C1o de llei del senyor Em1liA rò aquesta prowcció no s'ba d'atorL A QOESTI O DELS A LCO• l'Aclmlnlstracló Local
pedient oportú per tal que els diprèn també segons manifestacions òOIIleteniSta que era perquè la lliu- I3lesias,
mod111cant l'apartat 366 gar amb excés Ja que 66n molts ell
-Això -respongué el senyor Por· putats la t.tnguln present. No puc !er
HOLS
aei processat que va lngressar a rés a les autoritata 1 que mai haVIa dels vigents
aranzels de Duana.
sectora de 1& riquesa nacional que
l'Esquerra per tal de millorar de ttngut la pretensió de treure•n diEs suspèn aquest debat I s'Inicia tela- pot !er-ho, però no crec que més que donar-me per assabentat.
estan en mala sUuacló i tamb<\ n&- la discussió del dictamen de la Co- sigui cert que bo tac!.
Després tacllltà el programa per a
condició 1 que al centre on ell ln- ners. L'informe dels perits diu que
LA
QUESTIO
DEL
BLAT
cessita l'atenció i l'Interès del Go- missió d'Agricultura-, novament re.
-Quan seran oberts el& centres la sessió de dimarts proper. Dlgu6
"gressà mitjançant el pagament de l'arma no va ésser disparada de
Es
reprèn
ei
debat
sobre
aulorltfeia
molt
temps.
una
cluc
o
vern.
sis
meque en primer lloc anirà la dlscussl6
92 pessetes li tou lliurada una PISdactat,
el proJect<> de llei r&- clausurato?
per tal de resoldre el pr().
Recorda l'augment del moresc 1 gu!ant sobre
-Ja n'hi ba diversos d'oberts de la Llei Muolcipal eu la qual s'atola Astr& amb la corresponent lli- sos. Tambe es posà en clar que entre zaCJ.ons
l'empleu del mercat d 'al~
blema del blat.
del
blat
dien~
quo
el
ella
!ou
que
l'únic
Joan
que
Cano
lliurà
la
piscència 1 el carnet del sometent. Diu
-respongué el senyor Porteta.-. 1 va.nça molt poc. Méa tard es posarà
Ocupa el banc bllu el mlnlstre emprà ~ paraula cchanchulloJ, 1 bols.
també en la ~.-eva declaració que el tola ~ l'Alba 1 qu& aquest bo féu als d'Agricultura.
paulatlnament s'autoritzarà la r&- el debat sobre el projecte de llei do
El
senyor
GARCIA
ATANCE,
de
els !ets 1 les conseqüències ban vln·
dia 6 d'octubre se l'obligà a coa- M05S08 d 'Esquadra transcorregueobertura de tots els &ltrea que no ttnques nistlques; després el projecte
la
minoria
popular
Es
agrària,
discuteix
consum
l'article
primer.
gut a. donar-U la raó. Diu que abans
centrar al Centre on pertanyia. I que ren deu o dotze dies que justifica
oferelxln un pertll per a. l'ordre pú- d'alcohols, i en el moment que u &em·
Intervé el senyor MATESANZ·
el primer tom en contra.
una vegada allà U donaren un l'Alba dient que bavla volgut abans Diu que l'anomenat problema b~ d'importar moresc ea necessita sa~
blic, per tal d'anar entrant a la bll més oportú a la. Cambra ea pasEl
senyor
Orla,
de
la
dreta
regi().
oarà a dlacuUr alguna dels dictàwmcnester -anna que després ell consultar el cas amb el director de der no és tal, sinó un problema ber sl la collita del 35 va a ésser nal valenciana, intervé & favor de vida normal.
o
no
suficient.
Sn
la
tot
fàbrica
caa
:s'ha.
on
eLs
de
doe
treballaven.
va lliurar a un altre-- 1 en compa-Ens podeu dir quelcom de l'o- mens que b1 ba. pendent&.
la
totalitat.
parlar
d'això
el
mal¡
El
Fiscal
o
el
Juny,
en
el
p~
seu
lnlorme
quall·
hyla d"un grup de dos cents anà a
Intervé el senyor PALOMlNO. tra,.. corregut a la Presó Model?
rò anr. no, i menys comp11cant-b.o
da Plaça Univel'Sltat on Miquel Ba- ficà els fets com a Wl delicte de
diclonallsta
gadità, per tal de con-- , -No té cap Importància. Abans
amb
l'assumpte
i
n~va.z:nent
del
Unt:nça
blat.
ha
estat
IHiclta
senyalat
d'armes
per
I
a
demanà
dia va passar revista al seu grup
d ahir un policia va donar la veu Els agraris ja s'han posat
Parla de la balança. comercial 1 sumir un torn t.J. contra.
\ a altres que allà hi bavla, que des- per al processat la. pena de quatre avw dissabte.
~·acusa als encartats del suposat diu que aquest Govern com l'ante-Diu que el grup al qual pertany d'alto a un ciutadà i en no fer-ne d'acord sobre les reformes
prés va ésser destinat a prestar ser- mesos i un dia d'arrest major.
rior. no sap on va.
El lletrat senyor Medina en el seu dellcte de rebeHió mllltar.
va proposar diverses solucions 1 tre-. cas aquest. engegà un tret enlaire.
vel a la Rambla en el tros comprès
Salvador Soler era. caporal del f3o..
El senyor CANO LOPEZ l'Inter- balls per tal de preparar diversos Aquest tret produl algun pànic_
\entre Fiveller i Plaça del Teatre 1 informe basa la seva. defensa en la
-Es cert que el! individua d'Ac- a introduir a la Constitució
decreta.
que en oir els primers treta es va llel de 22 de novembre darrer 1 dlu metent del poble de Sant Martf de romp freqüentment.
ció
Ciutadana es fan acompanyar,
El
senyor
Sesgaloles.
MANGRANE
I
Madrid, 2. - Aquest mati s'ba rela
nit
el
del
replica
6
d'octubre
que
com
que
el
processat
va
lliurar
El senyO< GARCIA BERLANGA:
·amagar a l'escala del núm. 16 de l'es
per agents de policia d'uni- anit la minoria agrària 1 a la sormentada Rambla, xlllllfm al carrer l'arma de pròpia voluntat I abans segona el part de la Guànlla ciVU: 1 segueix el seu discura dient que Decreto del mln1sterl d'Agrlculturo. sovint,
tida el senyor MartlneZ de V elasco
de la Unló1, on romangué llns a les del termini marcat per la Lleli que d..Utul l'alcalde d'aquell poble, 1 l'operació projectada és una anna que el d'H:I.senda s'encarregà de fer forme?
-Això no ho crec. El que passa manifestà als periodistes que en la
oet del mau
del dia segUent en què per aquest motlu s'ha d'absoldre al en companyia dels altres processats de dos fils, puiX quo es tracts. d'Una malbéés que ells, Igual que tots els ciu- reunió s"havla tractat dels artlclee
proclamA l'Estat Català, 1 nomenA operació mercantil que com totes
~va retornar al seu domlclli després seu patrocinat.
El MINISTRE
El Tribunal s'ba reUrat a delibe- t.ota ela que havien d'ocupar ela elles pot resultar lx\ o malament. totalment fals. D'HISENDA: Fals' tadans, poden requerir l"awtlll de la de la Constitució que poden ésser
,de llançar a una claveguera. la pis·
càrrecs
a
l'Ajuntament
força. públlca. no cal dir, però, que reformats. A!egf que hi bagu6 unaallegant
en
però
resulti
bé
o
malament
s'ha
de
rar en sessió secreta 1 la sentència
tola 1 els altres documents.
El PRESIDENT aprofita l'Incident
nimitat completa.
El tlscal en el seu lnlorme quall- dictada ba estat abaolutòrla, d'acord lea declaracions que téren els !ets tenir en compte que el que Espanya per tal de preguntar al senyo.- Pa.- sense abusar-ne.
-Heu resolt ja l'afer dels pa.ssa,..
I fie& els fets com a un delicte d'au- amb la peUcló de la delensa, sl lx\ pels quals se'ls ban formulat els necessita èo una pol!Uca d'ordenació lomlno ei ll resta molt per a. acabar,
xlli a la rebellió mllltar i demana no serà ferma tlns que l'aprovi càrrecs, per ordre do lea autoritats bladera qua sigui de previsió de to- pel fet de veure'S en la necessitat ports de les dones casades sense neque en aquella. època manaven a tes tea contingències.
LA QUESTI O BLADER A
cessitat d'autorltzs.cló del marit?
per al processat la pena d'un any l'Auditor.
Catalunya.
\ de pres6 correccional amb l'abona.
No obstant lea mea dllerèncles d'Interrompre el debat.
-Aquest afer ba passat a la eo. Una carta de MarceHí DoEl
senyor
PALOMINO:
Encara
em
pellUques
Defensarà els processats el lletrat
amb el ministre d'A¡rlmissió Jurlcitca Assessora.
ment de la presó preventiva. soferta.
Pel delicte de rebeHió aenyor
Angel Samblancat.
culturo. l'aplaudeixo per la tasca quedà molt per dir.
El defensor, capità senyor Alva-Es que <3 discuteix la validesa mingo al president de les
El
PRESIDENT:
Doncs,
queda
la
que
desenrotlla,
però
al
mateiX
rez, rebat els punts en què ea basa
de la Llelt
militar
V.
s.
en
l'ús
temps
de
h.
be
paraula
de
dirigir
per
censures
a.
la
al
cap
l'acusació fiscal 1 demana la lllure
Corts
-No; la ":.;ència de la Llei està
del Govern i al senyor OU Roblea vinent sesstó.
Ahir & la. tarda a. les quatre, a
absolució per al seu patroclnat.
fora de dubte.:;.
que són els amos i no s'ocupen n1
Madrid,
22.
L'ex-ministre d'AEl Tribunal es retirà a deliberar la Sala de Consells de l'Edifici de
-Quan l•:ra desallotjat el Parladel problem& del blat ni del v1 ni
EL FERROCARRIL LLEI• ment per 1t' J forces d'assalt que l'o. gricultura senyor Marcellf Domingo,
en sessió secreta 1 dictà. sentència. Dependències militars es va celebrar
el
Consell
de guerra per a veure 1
de cap altre. Sols tracta de polltica
D A-BA INT GIRONS
ha dirigit. al PreBident de les C<>rt.
condemnatòria d'un any i un dia
cupen?
1
però no fa res pràctic, v1 vénen tan
d'acord amb la. petició flsca.l; sen- talla.r la causa instruïda pel comanEl suspèn aquest debat i ea re-Si no .s:Jn fora. ara marxaran una carta relativa. a l'assumpte tH
dant
jutge
senyor
Genar
Urrutia,
sols
a
la
Cambra
1
quan
Vénen
no
I tèncla. que no serà fe rma fins que
la Importació d& blats decretada
contra. ela paisans Josep Ms.rgarit
tan més que pol!Uca. (Alguns dipu- prèn la dlacussló da la lnterpeHacló d 'un moment & l'altre. '
l'aprovi l'auditor.
I res més no digué e:l senyor Por- l'any 1932, quan el senyor DomlDgo
Bonastre 1 Joan Mercader Mestre,
tats de la majoria l'lnterompelxen.) relativa al ferrocanil Lleida-Saint
exercia la cartera. esmentada.
tela i Valladares.
sant Esteve de sesrovires pel suAcaba demanan~ a la Presidència Girons.
RO C BORONAT EN L LI·
Comença enumerant els dlvel'SOI
Pel delicte de tinença de
El senyor SANGENIS, diputat traposat delicte de rebeH1ó mllltar.
BERTAT
que 11 reservi la paraula per a una
anys
que hi ba hagué lmportae16
dicionalista
per
Lleida,
lnterv6
en
la
Presldl
el
Tribunal
el
coronel
oea la nit fou detingut per lnterpeHacló al Govern aobre aques- lnterpeHacló.
IHícita d'armes
de l'esmentat cereal, motivada. COlJL
nyor Moracho, actuant de ponent la Oijous
Una comissió de diputats ra· el 1932, per necessitat del CODSUIII
policia el ~~enyor Roc Borooat, tes matèries.
A les deu del mati. i al Saló d'ac- l'Auditor de primera senyor de ArAssegura que la minoria tradicioEl senyor ALBA promet tenir en
a Espanya. S'estranya quo partlnl
tes de Dependències mllltars es va teche 1 de defensor el lletrat senyor per. trobar-se reclamat --eegons la compte el prec del senyor Mangrané nalista defensa aquest projecte.
dicals visita el Sr. Lerroux d'aquesta
pollcl&-- pel ju~ge militar. En ésser
disposició d'abril de r ...
En nom de Catalunya l d'Espanya
Miquel Soler Bastero.
i
anuncia
que
fixarà
dia
per
a
Madrid,
la
22.
El
cap
del
Govern
De l'apuntament es desprèn que portat ahir a la disposició del ju\¡¡e interpellacló.
demano que s"acabi desegulda el tros ha. estat aqueet migdia. al Ministeri roentat a.ny 1 havent exercit el m.lels processats són semetenistes 1 a aquest man.trestA qua no tenia. cap
El mlnlstre d'AGRICULTURA rea- nn.s Bors, I desJ)rés llns la frontera. de la Guerra on ha rebut una Co- nl.steri fins el setembre del 1933, ela
més el Mercader és jutge municipal càrrec contra. l'ementat senyor t or. pon ab tres oradors anteriors t diu Sl és precls es portarà ac! un pro- missió de diputats radicals lormacla que ara el combaten no haurien fe$
l'esmentat perlode de tempo
de l'esmentada població. Diuen que denà el seu alliberament.
que pren nota de les indicacions que Jecte de llei per tal d 'arbitrar els pels senyors Guerra del Río, Igl&- durant
cap acusació a. les Corts ni haurien
en assabentar« per la ràdJ.o que es
slas,
V
e1ez,
Cantos
1
Martlnez
li han :t:et per a estudiar-les, ja. que fons necessaris.
EL B FETS D E MAN RESA
deia que els sometents havien de sordemanat la suspensió de les lmpor~
Intervé el senyor JOSEP MARIA Moya..
Ahir marxA a Manresa, per tal considera algwla d'elles dignes d'és-. JULIAN GIL, diputat per Terol, el
tir al carrer, van sortir de casa per
També ha rebut ela generals ~ tacions, assumpte. que solament va
t&l de mantenir l'ordre 1 que es va- d'efectuar algunes d.iligències, el tl· ser tingudes en compte.
En el moment actual, hom tracta qual Intervé en nom del seu com- mez Marató, Ochoa, Sànchez OCa- tractar-se quan vingué la campanya
ren incautar d'una. escopeta de caça. nent coronel jutge instructor Angel
utilitzada per diversos elede
donar al problema una solució pany que no pot fer·ho per trobar..se fia., Lacerda. i Urbana; els coronels electoral,
per t al d'armar un dels sometenistes Martínez Pefialver, que instrueix- el
ments per a la seva difamació.
Luchorte
i
Martlnez
Guardioles
1
el
malalt.
S'Interessa
perquè
es
resolgui
provisional
I
urgent
que
prepari
la
que estava mancat d'arma. També sumari pels feta ocorreguts en aqueDiu que el novembre del 1933 un
el problema ferrovlarl i qua es tingui capttà lloreJat. senyor Sevilla.
Corts 613
dellnlUva.
s'incauta.ren els processats en com- lla ciutat el passat mes d'octubre.
dipetat demanà els expedients de l'ea..
Des
del
Mlnlsteri
de
la
Guerra
en
compte
el
ferrocarril
de
Terol
a
Recull
les
manifestacions
del
a&Pintura panyia d'altres de la. Central Tele!òCardona
el cap del Govern s'ha traslladat a. mentada importació, que anlbaren a
Alcafllz.
Pintura n1ca i també li demanaren les claus
S&ntlago Boto
N OTIFICACI O D E PROCES nyor Mangrané I agraeix els elogia
la Cambra. immediatament. SObre
la Presidència.
que
11
ba
dirigit
i
l'Indica
que
serà
del
campanl
al
sagristà.
El
procesIAgusU Antiga
Pintura
SA MENT
ells no s'ba dictaminat ni s'ba !et
PRECS
I
PREGUNTES
cercat
el
mitjà
que
el
pals
Importat
sat
M.argarit
era
caporal
del
somePintura
Rafael Arenyu
• •
Ahir estigué a la Presó CeHular
res d~ pràcttc i mentrestant. segueix
Es suspèn aquest debat t s'entra
COHeccló c. Hidalgo Làzaro Pintura tent i sembla. que es varen ter al- en comandant jutge instructor' S&- compleixi els seus fins sense per·
Madrid, 22. - En la vista que en rmtings 1 declaracions poUtlquea
judicar
els
pinsos
gunes
nacionals.
coaccions
per
tal
d'evitar
que
en
precs
I
pregunte&
nyor Urrutia, per tal de notificat
Fins el dia a2
aquest mati han fet els senyors una sèrie d'Insidies que rebutja amb
alguna anessin a treballar. Sembla
Defensa. el cap del Govern, ~
El senyor DIAZ PASTOR formula Guerra del Río, Martinez Moya
I'.aute de processament 1 presó sense nyor
Enu- energia.
tamb<\ que la nit del 6 d'octubre ftança
Lerroux.
dels
ataca
que
11
ha
un
prec
relacionat
amb
el
problema
cont:a Victor Ambrosi i Fè- dlrigl el senyor Manarané. I diu:
Aquesta dilació en resoldre un a.
llà Igleslas 1 altr"" al senyor Lersortl de Sant Esteve Sesrovires un lix Pérez
dels
arrendaments
a
Còrta.
Denúnde la Zàrraga acusats Jo no sóc més que un home del
roux, ll han comunicat en qué es sumpte que afecta al seu honor diu.
camió amb homes armats cap a
cia
suposades
intromissions
abusives
fonamentava. l'acord de mostrar-se el senyor Domingo que no h& de
Martorell, en el qual anaven els d'atracadors, els quals, coai recordlV pa.rtit del senyor Gil Robles en un
autoritat&
Diputació, 2.62. - Telèfon 18710
conformes amb el sistema majortt&- continuar, perquè amb ella s'agreuja
processats. De les declaracions dels ran ela nostres lectors, foren detin- Govern que presideix el senyor Ler- de Elles senyor
MONTERO
TIRADO
rl Y~tant en contra. del sistema pn> la campanya difamatòria que conART I ORNAMENTACIO
processats 1 d'altres testimonis ts guts quan anaven a cometre un acte roux. El bo que Jo faig és d'aquells
tra ell es ta amb tota impunitat.
desprenen greus càrrecs contra. Fran- delictiu, per a la eomlss16 del qual perquè per ella estle jo acL El do- denúncia que s'està efectuant u~ porc10nal.
OBJECTES PER A PRESENTS
Exposa després una sèrie de raoSembla que el senyor Lel'roux s'ha
cesc Franquesa.. que es troba en 1 d'altres que sembla tenien plane- lent és meu i ho serà perquè no contraban de porc per la frontera.
Màrl .. Vilatobà
Pintures rebeHia.
jats havien comprat recentment un hauré sabut desenvolupar les seves portuguesa amb perJudici greu per mootrat una mica dlsguatat per naments per tal de justificar els seua
ala Interessos espanyols. Allnna que aquesta. determinació 1 ha recoma- actes al ministeri d'Agricultura, 1
Cam U Fàbregas Escultures t dibuixos
El fiscal 1 el defensor renuncien automòbU. En canvi, fou alliberat lnlctatives.
aquest contraban causa un perjudici nat als seus afillata que no es dei- molt especialment sobre les impora la prova testifical A continuació Ramon Dlaz, al qual es considerà
Fins el 8 de març
Demana.
al
senyor
Mangrané
que
llegeix les seves conclusions defi.niti- còmplice dels anteriors en ela prt- no rectlttqui. Sl W quelcom a dir que es pot calcular en 200 mlllona xessin portar del nerviosisme i mar· tacions de referència, i acaba pred~ pessetes. SoRicita que aquest con- xessln de complet acord amb els Que gant al senyor Alba. que doni lea orves el fiscal que qualifica. els fets mers moments. ja. que resu1tA que
dres oportunes per tal que com méa
com a un delicte d'aux111 a la re- no era més que un mecànic que ela que li bo digui pertlcularment 1 atxl traban acabi. Indica que el contra- participen a1 Govern.
avtat mtuor prengui estat parlamenbeHió i demana per als processats havia d'ensenyar el maneig del cotxe guanyarem temps, qua és la ma- ban s'efectua en gran escala per
tari l'assumpte dels blats, per a que
que les cosea tlngutn la. seva persona d'lnfiuèncla 1 denuncia que Guanya terreny el criteri
la pena de tres anys 1 un dia de i no pesar cap càrrec contra d'ell. nera
pro·
eficàcia.
amb això cessi el con!ustonisme que
presó correccional.
les pròpies autoritats delo pobles de
tracten d'alentar determinats cle-Acaba la discussió de l'article pri- la
porcionalista
El defensor llegeix el seu informe.
frontera facUlten el contraban 1
DISSENT IMENT D E SEN- mer.
(Ve de-la t.• pàgina)
meots per !ertr el seu prestigi 1 la
Rebat els arguments emprats pel
Madrid, 22. - El tema pol!Uc de seva. honorabilitat.
comissió per ell.
TE NC IA
Hom posa. a discussió les esmenes perceben
lnconstitucionalltat, no hi ha. altre Fiscal per a base de l'acusació i diu
El senyor MONZON s'estranya que més interès fou la reunió celebrada
estat elevada a la Bala Sisena a l'article segon.
terme en la llei, t. per tant, aquest que els seus patrocinats no feren delH&Tribunal
per
la Ponència 1ntermini.sterial que
no
hagi
vingut
el
ministre
de
la
Suprem la causa InsEl senyor SUAREZ DE TANGIL
més que complir les ordres rebudes
dret no prescriu.
truïda
1 sentenciada contra Josep M. presenta una esmena, la qual retira Governació, al qual bavi& advertit tracta. de la. reforma electoral.
de
la
Conselleria
de
Governació
1
-¿Quina di!erència hi ha entre
L'argumentació del senyor Jimé- ANUNCIEU A
per tal que es trobés present. Indica
que es lim.itaren també a guardar Espinosa per dissentiment de l'audi- després.
un i a.tre recurs?
que, per tant, no pot formular el nez Fernàndez amb la seva ponèntor
de
la
Divisió en la. sentència dicl'ordre
a.
Sant
Esteve
de
Sesrovires,
Es dóna per acabada la discussió seu prec.
-Quant al fons, tota competència.
cia favoNble al sistema de repretada en l'oportú Consell de guerra
és constJ.tucional; però no tota. in- sense que s'hagués fet cap procla- celebrat suara.
d'esmenes a l'article segon 1 s'obre
El MINISTRE D'ESTAT 11 diu sentació proporcional s'ha imposat 1
la discussió sobre la totalitat d'ell que estan un ministre al banc blAu ha impressionat els defensors del rè.
constitucionalitat prové d'incompe.. mació, n1 s'hagués tzet cap bandera.
El senyor GARCIA GUIJARR ") eo pot dir que està tot el Govern: ¡¡lm majoritari. Al principi de la retèocla.. Es pot anuHar la llei per de- Analitza les declaracions dels tesSENTENCI ES A PROVA D ES
rectes d'ap:.tcació, i es pot demanar timonis de càrrec t acaba. demanant
acaba un tom sobre l'article segon. A més, amb
Han
estat
aprovades
per
l'auditor
que es seguet.z unió semblava imposar-..e el criteri
la
lliure
Detenció d'un element
absolució
dels
seus p~
El senyor VIDAL I GUARDIOLA en insertar elelssistema.
seva inconstitucionalitat quant a
precs al cDiarl de contrari al del mlnlstre, però el sede la Divisió les aentèncleo dictades intervé
breument
en
nom
de
la. seva
a . forma, tramitació, votació de la cinats.
extremistes
TrJbunal es retirà a deHberar per diferents COnsells de guerra en minoria. i diu que l'estranya que un Sessions», poden contestar després nyor Jlménez amenaçà amb deixar
lle¡, manca de capacitat de «quo- enElsessió
les causes contra Mateu Ribera, projecte que suposa un crèdit de 50 els ministres respectius. Afirma que d'ésser ponent, si bé seguiria la seva . La policia o.blr procedl a la detensecreta.
num o de qualsevol tràmit. 1 finalcollaboradó.
COmençaren a estudiar· Cló de Josep GonzO.lez Carrera, L'esLa sentència recaiguda ba estat
senyor Vaquero sl hagués sabut
Puig, Josep Plgueres, An·
de pessetes hagi estat. portat el
ment es pot reclamar la ineonstltu- de sis mesos 1 W1 dia, s1 bé no serà Francesc
toni Camacbo, Domènec Barenys 1 amilions
que. s'anava a formular aquest prec se fórmur.. de Upus majoritari, po- mentat lndlvldu pertany al Blnlllca*
la
Cambra
i
es
resol&ui
etonalitat per raó de la matèria. ferma fins que l'aprovi l'Auditor.
sense
que
ro
després
poc
a poc els reunits ea de la Gastronòmica, allllat a la o
a la Cambra.
'
Bonaventura. Na.vlnes.
sobre d'ell hagi dictaminat la Comis- estaria
Queda tot aquest caml I a més la
decantaren cap a la ponència del N. T., 1 és d'owd cambrer
El
senyor
MONZON
agraeix
la.
·
sió
de
Pressupa¡tos.
llel anomenada del règim transitori
ministre t, per últim, s'anà. concenBOBRESEIME-NTS
Hom l'acusa de formar 'part de la
El Sr. LAMAMlE DE CLARAC contestació 1 formula el seu prec Es trant la. colncidèncla de tots entorn
El Consell de guerra Han estat sobresegudes
P~Vt'U altres llets complementAries
banda. i amb Cabrera d'haver interlea causes per la Comls8ió, adverteix que ,..: referell:: a l'assalt del dtoga.r vaSoo•
dé aquesta.. que poden, abd mateix,
Lnstruïdes contra. Josep Burgos, Joan quests 50 milions de pessetes no sig- per un grup de joves, que sense ~ la ldea d'una. reforma de caràcter vingut en l'atracament de la sastr&oo
d'avui
sser recorregudes.
proporcional.
ria
Malet·es, del carrer de l'Hospital.
n1r
en
compte
oue
Ie.
bandera
estaPle
i les número 89 l 9, per ésser desaugment ala presaupoatOB
-¿Quina opmi6 creieu que tindrà
La Impressió predominant és que
Avui, a les deu del maU, al saló coneguts els autors dels fets que nifiquen
ja. que no es tracta. d'autorització dè va. de ~ol per la mort d'un home e'accepta.n\. aquesta solució amb alel Tribunal quant a la. tnoonstitu- d'actes de l'edifici de Dependències
que havta consagrat la vida ala seus
motivaren la seva instruccl6.
Detencions a Sant Coloma
crèdit ni de nous recursos.
ctonn:itat de la llei?
Militars, se celebrarà el Consell de
la destroçaren. Pregunta com gunes modlficncions no fonamentals
El MINLSTRE D'AGRICULTURA, Ideals
-Jo no puo parlar d"una opinió guerra per a. veure 1 !allar la. causa
Ahir, a la nit., a les Cases Baratee
A PL ENAR I Intervé tamb<\ per tal de dir que el ba ret:LCC1onat el Govern. Afege.tx en el projecte del ministre.
~~ la majona. Puc dir que tinc aque- inStruïda. pel jutge comandant sedel segon grup de Santa Coloma de
Que
la
bandera
basca
és
respectada
Han
estat
elevades
a
plen&rl
les
a voluntat precisa per a seguir nyor Serapi Martin5 Jusquez.. con- causes instruïdes contra. Lluís Ra-- crêdlt agr1cola té Invertida la seva a l'estranger, on h1 ha. entitats basuns agents de la Brlgad&
Avui e I Suprem examinarà Gramanet
consignació de 100 mlllons de peaacompU~t amb el meu deure pel tra els paisans S&lvador Soler MontCriminal procediren a donar una.
ques,
1
àdhuc
a Espanya. Els m.tn1smos
I
Modest
Balaguer
per
a
la
yonvt!nciment que serveixo a Cata~ fort, Valenti Botlnas Montfort, Jo- realització de les proves pertinents. sete& Solament hi ba un sobrant tres li reteren homenatge 1 també cinc expedients de pena de ratzia 1 detingueren uns seixanta o
d'uns onze milions de pessetes, però
uny.a. 1 a la República. Jo no sóc sep Solà Creus, Francesc Puig BasVUitanta Individus. La majoria d'ella
com que amb aquesta Llet vendran el President de la República. a BerParttdari de In política eqtw:¡tròfica, sa, Joan COrominas, Josep Pons
mort
xicots jovea de 16 a 20 anys.
meo.
tingué
frases
de
conslderadó
i
A
V
ISTA
I
SENTENC
IA
molts
llauradora
el
seu blat re~.erò si aquesta es segueix és pos- Dalma.ses, Pere Vendrell Mujols, RaMadrid, 22. - Demà es reu:nirà e1
Examinats els antecedents, !oren
LA- causa Instruïda cootra el paisà tornaran el préstec I amb atxò' bom de respecte per a aquesta. mateixa
.. ,. " Que sigui la més fàcil de vèn- món Prat Vldal i Isidre Soler creus.
bandera. Afegelg que 1& Societat Tribunal Suprem per tal d'examinar poeats en llibertat tota menys doe,
cer.
Aquest COnsell havia estat suspès, Eduard Llorenç 1 la corresponent als compta per a arribar a aquests 50 d'Estudis
136scoo, que p-detx un cinc expedients de pen& de m~ un dels quals anomena'- Jceep Ara,..
fets ocorreguts el passat mes d'oc- milions de pessetes.
~uc el relatiU a Teodomlr Menén- ell I Navà-s, ba sofert !!ns el pr&tubre al poble de Vilosell ban passat
1
El senyO< VIDAL 1 GUARDIOLA t.radictonalista, contestant a una ~
sent trenta-tres quinzenes.
per a l'assenyalament de la data de insisteix 1 davant unes noves mani- consulta digué que aquesta. bandera
era
la
que
millor
podia.
representar
vista t sentèncta.
festacions del ministre, es dóna per el pafs basc.
satisfet.
El senyor ZAMANILLO- AQ
ta
QOESTIO D E CO M PETENEs aprovat l'article segon 1 amb bandera
és la nacionali.at:L
~
CIA
ell el projecte QUe queda pendent
L'auditor de la Divisió ha retor- de votació definitiva.
El senyor MONZON acaba, pronat al Jutjat de Vic uns sumaris que
El MINISTRE D'AGRICULTURA teotant d'aquest d'aquest, 1 diu ue
aquest U trameté per incendi! per dóna les gràcies a la cambra per espera. el degut homenatge per ~'a~
no acceptar la competència en l'aprovació del projecte 1 promet que tropell.
El MINlSTRE D'ESTAT 11 con
aquests assumptes.
demà mateix començaran a treba.- t<:Sta
dient que no tindria tnconve:
llar els técnlcs a 11 de dooar rà-- ment
a subscriure lea paraulea ue
M OVIM ENT DE CAUSES pida eficàcia a aquest& Llei per al
MATRIMONI, MOLT GRAN
hom diu que pronuncià el Premd'!nt
Eu rebre ahir, a la nit, els peri~ bé de 1& República.
El millor servei a
de la República, perl> quo no S'ban
distes. l'auditor els maoUestà que
havien estat aprovades les sentènLA LLEI D'AR RE N DA M ENTS de treure les coses del seu cam1 A~
tuen els Tribunals i 66n ella elS que
cies recaigudes en la causa número
Rom
repren la discussió dei dic- ban de dir la darrera paraula, Jo
95, anomenada dels rabassalres. AI&- tamen sobre
el proJecte do Llei d' Ar- amb tot respecte, bo da dlr que nÒ
gl que havien eatat sobresegudes les rendament de !Inques rústiques.
és cosa d'anar a desgreugea per un
causes Instruïdes contra Prancesc
El senyor MORENn.LAS detensa. !et d'&Q"""ta nalmalesa. Quant a
Piqué Mir, René lljorn, Marià Co- una
esmena.
això que la bandera basca traspass¡
mes t Narcfs Corbera.
El senyor CASANUEVA, en nom les fronteres, fora de les fronteres
dc
la
Comissió,
li
diu
que
aquesta
de la pàtria no hi ba méa bandera
REQUISI TO RIA
Ai agó, 270 i 272
Hom requereix la busca I captu- no té criteri lormat SObre el parti- que la nacional.
cular.
El senyor MONZON agraeix. al
ra del senyor Joan Martl Cabot. e«>
El senyor MARTINEZ hlOYA. ministre les expllcadona que 11 ha
i Passeig de Gràcia, 45
mlssarl que !ou de la Generalitat
pels
radicals,
delensa.
el
dictamen
1
donat i aflnna que no ha volgut <1<>a Lleida, del qual s1gnora el lloc
la competència de lea Audiències na.r a lea seves panulea caràcter poon es troba..
Telèfon 11550 i 11559
proVincials,
d'acord
amb
el
dictallUc.
Begons lnlarmes, s'ba dlsposat
S'aixeca la sessió & lea nou menys
l'embargament d els béna que pugui men.
=
possetr.
Es posa l'esmena a \"Ota.ció nomt· ctno "1linuts.

Els Consells de
G uerra

··l

Sota l'estat
deguerra
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I
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. , d'Europa molt delicada
Moscou considera la SltUaCIO.
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NtNGU No voL FER POLtJICA

PER ALS AMICS EMPRESONATS

~

•

la nostra subscripció Pero I~ Lhg~,
.'
.
..

RelaCIO de donatiUS rebuts a les nostres OfiCines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

1 de molt, e1 nombre de aubacrtptozw que c1lt.rtament ena
Pet e!esce<Ur
m uren
seu a onat
lu ala aue a cada llata podem pubUca.r, ell noma d'..
c¡ueua
am bpe¡
el aretare1
d'&laUDI
c1lea.
Bosurten
&dvertlm
oonelltemen
t d'aquella
que l 'eatrt.DJln DO ll&fer nat
~cara relacionades lea sevea aportacions. Tota ela donat tUI tl¡urara.n en 1..
Wltea per rl¡oroa ordre de Wurament.
Ptet.
Francesc Guàrdia ... ... ... .......
2'2
. Benatxes
"
'
•••
••·
...
...
Suma anterior ... ... 38.246'15 JJ oan
Ttbau . .• ••• •.• •.• ...
l •'Personal de la Impremta de
J Oilep Arnau ... '" ...... •·•
~:60
LA HUMANITAT . ..... , ..
Antòo.la. VUa¡inés ..... ....,. .. ,
::
...
::.: : :
p Torres . . . .. . ... •.. • "
tonl Campmany ... .. . ..~
2'- Antonl Ntftot ,. • .... ... • .. •••
2'lector de LA HUMANIJoan Iaerte ... ~.. ... ... •••
2'2'TAT ... , .............. ··<
Un m.aquln18ta del Poble
Unió Professional 1 Mútua.
2'd'Obrera Vaquera de CataNou......... .. .. ..... , •u
2'lunya (prlmera lUita) :
Vlcenc ............. .._.. ··•
2' - cEntltab ...... ... ... ..... .
oe.I1 Serr& • o • • • • U..l. •• • ~ o_j
10'on Arq u6 .. , ua .. • • ...
0'60 Evarist Llavaria ........... .
l'l'~
énec Oarr6 ........ ... .. .
l ' - Eduard Brêvla ... ... ... •...
l'nç Calslna ... ,.. ... .._.
2'Joan Bertran ..• .•. ••. •... ··~
Joan Corberó ... , .......... .
6'M .•.•••• •.• ••• ••• ••• ••,
l '~ la memòria de l'Avl ... .. .
s·- Anastasi Bcrdón .. • •.. ... ...
l 'J'ra,nceaca Olavería ... ... ..~
l ' - Joan Miralles ............ •·•
Josep Pelegrln . . . . . . .. . .. .
1' - Manuel Franclaco , ..... ,.,.
l '2'20 Salvador Palau ......... •·•
Un esquerrà de CaateUtallat
11'Pere Canes ... . ., ••• •.. , ••
J'am,Ula Jardl Roca ...... ...
l 'l'JOilep Ibós ...... , .. ........ .
Dalmau Oarol . .. ... ... . ..
l'J osep Rlbó .. , ...... , ........ .
1'u~~~~~ ~~. ~~n~a~~~~~. c.~
12'Moisés Pltnrre ...... , ..... , ..
1'l 'Mart! Bea ...... ,., , ....... .
2'Un lleidatà . . . •.. ... .. . ...
l'Josep Torres . . . , .. .. . . .. .. <
Un catalanista d'esquerra,
de Montgat ............. ..
2'- Carles Pont ... , .. ... ... ...
l 'cPen:va Pnrlslén1, de Figue:Es néts de Llupta, a la meg•res:
mòria de Maclà ........ ,
,_
Antoni Ventura ........... .
germanets catalana .. ,
l '6
l'Josep Planellaa •.• •.. •.. ....
net Escudé . .. .. . . .. ...
1'1'J oan Rn.monet •.• ••• •.• ~ ...
ntserrat Duran ... ... . ..
l'Pasqual Sunyer ... , ..... s«
Antonleta Escudé ... ........ .
l 'l'1'Un d'esquerra .............. ,
l 'J osep Serra. .. . .. .. .•. ... '""'
1'On català ............... ,,,
Un federal . .. .. . ... . .. .. .
1'Un que esp ~ les elecclona
l'6' - ¡¡: MaJó ... ............ •·•
D. Martorell . . . .. . . . . . . . . ..
4' - :francesc Ubanell .. • .. . ....
l'X. Alexandrl, segona vegada
2'- Amadeu Carbonell . .• , .. •·•
1'Un anticlerical de Berga ...
toni Mundet ... ... .. .....
6'A la memòria de Compte .. .
Ubach ...••••••••• ••• ••e
l 'l '1're Bord.aa u• ••4' l . . . . . -._.e
J oan Pona ...............
ufs Pon.st . .. .. • .. , . .. •.. •..
La nena Marta Pous .....•
l'1'.Joan Prat . .. .. . .. . .. . , .. •.•
1'- .o\ndreu Pnl!'és .. • ... ... .. , •• •
l'Josep Ferrer ...•. , .............
P . T ............. , .........
6'6'Jull Hemàndez ... , ........
.1. A .......... , ..... ••• .. .
6 'r. T ..................... .
F. B.... ....... ........... ·••
2'1:=
Josep Trilla . . . ... ... .. .......
On noi d'onze anys ........ .
4'25'- Salvador Manslón ......... •••
l'~èr~· nii1xiiàu'1 !iuñiita" c4:;
J Climent ......... ...... ,.....
~:
vegada) ............... .. .
s·- F. Bonaventura ... ,.. . .... .
Josep Ventura. ... ,..., ,., .. .
:&ls divuit obrers (4.a set1'mana) ...... ...... ..... .
13' - Sebi\.Stlà Illa. . . . . .. .. . .. • . . ,
Joaquim Bransana ........ .
Un de Palafrugell .. . . . . . . . . ..
2'l'81sena setmana de «Penya
Narcls 01treu . . . . .. .. . .. ••.•
o·so
Ramon Serra .. . .. . ... .. . .. •
Dl!lclls de Catalunya»
67'O'liO
Eduard Muchada ... ...... ,-.-.
16'viêei:;Ç F'òriiS :::
3'- Jaume Plnadell .. , '"" ... •..
l 'Jesús
Valent!
............
.
.
.
Una T. d'Albelda ... ... .. .
l'l'0'50
J'ul! 1 Montserrat .......... ..
0'50 Enric Cabot . .. ... ... ,.. .. .
Una admiradora d'En Com0 •50
J oan Isem Planaa ... •·· . ..
0'60
Joan Ferrer Albertl ...... , .•
panys ............ ........ .
1':U. B. V...................
l'6'- F. Lladó ... . ..... , .. , .. •·•
Emili Badet ............... .
Quatre esquerranes ... , .. .. •
l'Una. d'esquerra ... ... .. . . ..
l 'lO Pere Qou ...... , •• ..-••••. ,,.,
6'Perran zulueta. ........... .
10'- Artur Soldevila. ... ... .. , •·•
Un de la B:uceloneta .. . •..
8'- Josep Torres ........... , .. .
1':t.flquel PuJol ... ... . ..... . ..
1 ' - On català .. . ... ........... .
Antoni Gulmbemau .. , r•c
Smili Miravitlles ........... .
l'l'Antoni Gulymbernau ... ....
Telm Monterde . .. ... ... .. .
1'1' Josep
Valls
Ona te.mUla catalana ..... .
...
...
..........
..
2'1'Narcls Puta ... .. ..........
J'a.mill11 Cumlnal ...... ..... .
6'~;=
:Miquel Moradell ...... ... •·•
:t.farla Ga.stearena. .......... ..
2'l' _
F . E . R ............. . .... .
6'- Eusebt Serradell .. • T.. . . • r. e
Mercé Busquets . .. . . . ... .. .
l '1'50 Joan Alslna . .. .. .. ... ... ...
Fam!l!n. Toutaln-VUa (cinRamon Creueta ... ... .. • •·.
l '0'50
quena setmana) ..•......
25'- J. B . ............. •·· •.•••-.
E. E. ... ... . .• ,.,, •. , .. • ~·'
1._
Blmó Casals .. . .. . ... .. • .. .
s·- Jaume
l'Tralte ............ , ..
Rosa Montort .. ............ .
2'50
0'50
oseflno. Rlbas .............. .
l ' - F serradell ............ <•<
na familia esquerrana .... ..
6'- Joan Xuclà ............... •·•
g:~g
Jaume Casellu ,.. .. . . .. , ..
n tramviaire d'esquerra. •
2'Joan Oarrll!'a. . . . ... .. ...... ,
Un grup d'esquerrans de la
3 ._
l 'Seu d'Urgell . . . . . . . .. . ..
40'- Joan Marqués ... ... ... , ...
Andreu Maure ta. .......... ..
Un republicà. federal .. . .. .
2'1'Quimet
Ortlz
.
.
.
..
.
..
.
.
..
..
•
Ona fam1lla d'Anglés .. . .. .
7'~;Manuel Apariclo ........... .
Emili Burot (4.a vegada) .. .
1'l 'Y .N....... ..................
2'- Damià Esparoner .. . ... •. . .. ,
Ona familia esquerrana ...
2'50 Ramon Plberna.t . .. .. . .. . . ..
l 'Un grup de l!tògra.ts (cinquena vegada) .......... ..
9'25 SANT VICENÇ DE LLAVA·
NERES:
Un grup d'obrers 1 patró
Josep Brunet .. . . . . ... •••
d'esquerra . .. . .. . . . . . . . ..
62'2'Josep Freginals (fill) ..... .
Antoni Muray . .. . .. .. .
l 'l'2' Pere Muray ... ........... .
1'- Josep Trllla . .. ... ... ... .. .
1' Marta Ollvé de Muray ..... .
1' - Pere Brunet . . . ... .. . .. • •. •
0'60
Antoni Muray . .. .. . .. . .. .
1'- Antoni Comaa ... ... •.. .. .
Melcior
Riera
............
.
..
l'Rosa. Muray . . . .. . .. . .. . .. .
1'0'.50
Carles Muray . . . . .. ....... ..
l ' - Salvador Caro!~ ...... ..... .
M.
S. . .................
0'25
Agru¡n;cló Obrera Republt0'30
cana. Federal . . . . . . . . . . ..
110'40 Josep La.uri . .. . .. ... .. .
Gumersind Gandta .. . .. .
0"30
Un grup de dones de la. cal'Artur Llorena ...... , ..
sa. cFabra 1 Coats» (quarta.
1'vegada. ......... ........ .
14'06 Un català .............. .
l
'Joaqulm Agulló ... ... . ..
Un grup de teixidores (quar
1'ta vegada) . . . .. . . . . . . . . ..
2'60 Un admirador de Macià
1' F. Ripoll .............. .
Els m:ltclxos de cada setl'mana ......... ... .... ..
8'70 Amadeu Riera. . . . ... . . . .. . .. •
l'Josep Freginals ... ... ... •..
On ¡rup d'obrers de la !à0'25
brtc" Fllls de R. Clarassó
18' - J oan Mora ......... , ....... .
1'Josep Crunps .. . ... .. . ...
J osep PI .................... .
l'1' Josep Comns .. . ... •.. . ..
La. nena Mercè VIla, a la. mel 'mòria de l'Avi ... ... . ..
l ' - Joan Terrades .. . ... . .. .. .
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Familia Blanch . .. . . . . .. . ..
3'60 Ramon Mora .............. ,
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2'40
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Mart' na Solano . . . . . . .. . . ..
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On amic del Xurtqué . . . .. .
na vegada) .............. .
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2'Un gnm de dones de !'«Ate0'50
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Marti Fugarolaa . . . . .. .. . .. .
neu Republicà. de Gràcia»
1'16'1' Joanet de la destral ........ .
Marta Sugra.ftes .. . . .. . ..
l'M. F. N ................ ...
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Josep Orau pera ... .. . ... ...
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l 'l ' - Ventura Bucb ... ... ... .. .
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Miquel M!tjanas ... ........ .
1'VIcenç Torres . . . ... .. . .. . .. •
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Guadalupe M., muller .. . . ..
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L'estimat del cacic ... .. . .. .
AmiC<- de Catalunya ...... . ..
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l '1'Francesc Argtmón .......... ..
CASES D'ALCANAR:
MATARO:
La nena Roseta Mercadal,
L. O ................... . ..
a la salut d'En Companys
l '1'Francesca Suar! ........... ,
Magré. a la memòria de
1'Macià ................... ..
2'l ' - Dolors Illa ...... ... ........ .
1' Elionor Genové .. . . . . . . . . ..
Manolo a. la memòria de
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x. x . ................. .
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VIrtuts Martinez .. . ... .. .
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Antoni Soli er . . . . .. .. . . ..
memòria de Macià .. .
Josep Capdevila... . .. . ..
4'1'l ',..0'50 Joan Homct .............. .
IEidr'.! Agusti . .. .. . . . . . ..
1'- Filomena Broso. . . . . . . . ..
Tomàs meda .. . . . . . . . . ..
l'l ' - Pilar Hom et . . . ... ... .. .
Seb:•stlà Franc .. . .. . . ..
2'1'- Josep Ho met . . . . .. .. . .. .
l 'AtnttdCU VIlella .. · ·· · .. ·
l ' - Elvira Poch . . . . . . . . . ... . ..
1'Jaun'c Gclabcrt
l ' - B R.. a Ja memòria del seu
Josep SolF.onn ... · · · ·· · · · · · · ·
0'50
pare .................... .
1' Antoni Serra ·· · · ·· · · · · · · · · ·
0'25 Maria Ribera . . . . . . . . . . .... .
l 'Pere Putxet .. · ·· · ··· · · · · · ·
0'35 A V., per humanitat ... . ..
1'Salvador Hlba3 ··· ... ··· ...
l ' - A. V. ...... ··• .....• ......
l'Josep Torres ... •·· ...... ···
Una catalana, a. la memòria
dels seus pares .. . . .. . ..
Un grup d'empleats (segona
2'Dos republicans . .. .. . . .. . ..
2' IHstn:
6'- Una catalana . . . ... . .. . ..
0'60
J o;¡n Garcia ... ... ··· ···
2'- Una republicana, a la mePere Ua~·mó .. . . . . . . . · · · · · ·
2'mòria de la. seva !Illa
l'R. Garcia ...... ......... ···
2'M. L ................. ..
E Taranen .............. .
1'2'- Teresa Cusldó . . . .. . . ..
Vtcenc COdina .............. .
l'2' F. B:assó ........... .
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2'V1ce:1ç Bello .. . .. . . ..
2'- Josep Fàbregos ... ... , .... .
R . ~1 .......... ..... .
2'J. Oriol . , ...... . ..
2'- Jaume Pomès .............. .
2'2'- Joaquim Camps ......... ,,,
~.!. B~ldcra3 ... ~·· ...
1'2'- JoseJ.) Masa ... ......... .. .
lt.tr.1on Bruu:~ ... . ..
0'60
2'- Pere Fullà ...... ...... ......
0'25
Ll. M. ..... . ··· ... ··· ...
1 '1' - Joan Adrobau ... ...... .... ..
E Pons ...... ··· ··· ... ··· ...
2' - Pere Masa. ......... ...... . ..
0'60
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la Ceda
I _els manya- Sir Simon...~:~~...~~,!a~~~ ••P..ar~s:.r.!~~~~:-~~:~ou
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AgrariS es disputen l 1nstltut
A PARIS
sattsraccl~~
GOV~:~ssJl~~EET~CQ~¡;
d e Sant ISl•d re
El senyor Jaume de Rl"ba reclama l'honor d'haver aconse•
gul•t la t"nconstt"tuct"onalt"tat de la
Llei de Contractes de Conreu
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Què ha passat?
Contra elcriteri de fa dos dies s'accepta
la possibilitat de converses bil~terals ent~e Angl~terra i Aie.

Madrid, 22. - El corresponsal del
ID!arlo de Madrid» a Barcelona ha
celebrat algunes entrevistes amb el&ment..s de l 'Institut Agrlcola Català..
cEl senyor Santiago de la Riba,
h a dit:
-La nostra entitat compta ja
amb vuttanta.-tres anys d'existència.
1 està exclusivament dedicada a la
protecció 1 foment dels tntere• .;S d~
la propietat rural. Fins fa dos o tres
anys eren uns quatre mil els socis.
Llavors comença.ren a formar-se d,plomes d'acció, 1 si bé en revisar-se
les llistes no es completà la validesa d'alguns, que s'hagué de retirar,
quan valg deixar la presidèncta de
l'Institut eren encara, ai no recordo
malament, tres mil dos-cents els assoclats.
- ¿Per quin motiu và.reu dimitir
vOs?
- Valg dimitir en el passat agost,
el dia vuit, quan em vatg veure lm·
potent per a posar pau entre les
¡ ents que presidia. Començaren a
obrir-se en el si de l'Institut les esberles dels ¡rups politics; les intrlgues dels nuclis de cada pe.rtit amenaçaven seriosament la necessàriA 1
encadssima neutralitat de la nostra Corporació, 1 valg preferir ape.rtar-me d'aquella lluita. interior.
- ¿Es respetà, fins ara, en tot m~
ment aquesta neutralitat?
-Sempre! Mai els elements directius no Intervingueren d'una. manera activa en la polltica. Hi h a sols
el cas d.'un d'ells, que fou diputat:
el senyor Manuel Raventós; però ho
féu amb caràcter agrlcola, per cert,
1 no estava malament tenir al Congrés qui defensés particularment els
nostres assumptes. J a. antigament la.
presidència requeia alternativament
en persones de les més diverses tdeologies. Basta repassar els noms.
Quant a mi, que valg presidir l'Institut fin¡; a l'adveniment del senyor
Josep Cirera, us diré que, en ésser
elegit, valg renunciar ja al meu cè.rrec d'&¡'ent de la Comissió polltica
de la Lliga., 1 en venir les eleccions
per al Parlament català., em vatg
fer esborrar de la candidatura del
Rartit. Més o menys, tots estem afiats a algun; però aW que entrem
al local hem d'oblidar-ho per complet.
-Això em diu el senyor Cirera
quan vull fer-lo allà. parlar de polltica.
-Oh! No tot consisteix a parlar
- interromp el m eu interlocutor.
-Digueu-me quelcom de com estan les coses ara.
-Existeix un Consell de vuitanta
persones, dele~ades per pobles 1 oomarques, 1 una Junta directiva de
deu. Dels deu actuals hi ha un moJaume Font . .. ... ... ... •..
Ramon Vergés . .. .. , ...
Tomàs Lloveras . .. , .. . ..
Joan Font ............. ..
Jaume Jené ... ... ,.. .. .
Francesc Mas . . . .. . .. . .. .
Il;!dre Bonda . . . ... .. . •..
Joan Pla .............. .
Francesc Bayell . . . . .. . ..
Josep Sagrera .............. .
Josep Colomer ............. ..
A

Soms .. . .............. .

Alvar Palet ...... ... ........ .
Francesc Bou . .. .. . . . . .. . .. .
Amadeu Bach ......... , ... ..
M. FuUà ......... .........
Baptista Paaqual ........... .
A. Romaguera . . . . .. .. .
J aume Bou ............ . ..
J osep Graurt . .. .. . .. . ... .. .
Anneta. CaeeUaa .. . .. . , . . .. .
J oan Termes . . . . .. .. . .. .
E xarbau ................. .
v. xarbau .. .... ...... ......
F. Quintana ...............
Josep Pla ............ ... . ..
Antolln Ca.bruja ........ . .. .
Enric Graurt . . . ... .. . .... ..
Alfons Albó .. . ... •. . .. . . ..
Bru Estanyol . . . . .. .. . .. . .. .
Una esquerrana ...... .... ..
Una esquerrana ...... , .... .
Esteve Doc!na . .. ... .. . . .. .. .
Sebastià Turró . . . .. . . . . .. .
Ramon Rubl ......... ..... .
Miquel Coma ... ..... .

0'50

0'50

o·:.o

0'50
0'60

l'-

1'-0'50
0'50
3'0'60
1'-

0'50
1'0'50
0'60
0'50
0'60
2'l '-

2'·1'-

..·-

1'0'60
2'0'50
0'50
0'50
l'0'25
0'50
1'-

r-

1'-

0'1;0

Suma i segueix .. . . .. 3 7.246'80

nà.rquio, un tradicionalista., un de la
Lliga 1 set d'Acció Popular; entre
ells, quatre que pertanyen a la J unt a directiva d 'aquesta Agrupació.
Comprendreu que aixi l'Irut1tut ofereix una fesomia. externa poc semblant a. la d'una Associació econòmica.
- ¿Creieu vós que, sota aquest exclusiu carà~ter, pot fer-se en aquests
moments una labor et1caç?
~uan l'a.ter dels contractes de
conreu ...
-Perdoneu-me. La declarac.ló d e
l a lnconstituciona.Utat de la llei és
a tribuïda ja als senyora Trias de
Bes 1 Cirera. No anireu a dir-me ...
-Tots els diputats catalans no e&querrtstes - trad.lclona.llstes, Lliga,
partit r adical - l'aconseguiren. J o
valg ésser aleshor es a Madrid, pel
meu càrrec, per a gestionar aquesta. unanlmitat. Per cert que poguérem aconseguir la declarac.ló d 'inconstitucionalitat amb una deu vots
de majoria 1 per la pressió que exerci damunt el Tribunal de Garanties
Constitucionals el Govern Samper,
eols và.rem vèncer per tres de diferència.
- Tornarfeu a ocupar el c:àrreo?
-No, tot 1 h aver tingut algunes
alegries en ell. La major , quan en
els últims temps, un dela actuals directius pertanyents a Accló Popula.r
em bescantà en J unta. que obrésdeia ell-a dictats del meu partit.
El valg emplaçar perquè justifiqués,
en un sol d els meus actes la seva
a cusació, 1 n o pogué provar res, d avant l'aplaudiment dels meus companys.
Res més. Res més, perquè a partir d'aquest moment el senyor De la
Riba calla.
Més explfcit ha estat el senyor
Epifani de Fortuny, baró de Esponellà, signant de la proposició que
ha causat tal enrenou, car amb molta amabllltat m'ha detallat alguns
dels motius que els han impulsat a
tal detennlnacló, motius tots ells
oferts per l a nobl e peraonalitat dels
senyors Cirera i Torrents, que dóna
lloc a molts equívocs. H1 ha dos fets,
sobretot, que estimen els signants
de!lnitlus per a. no deposar llur actitud:
Primer. - Les declaracions de des..
afecte a la persona del senyor Portela Valladares quan el nomenaren
Governador de Catalunya, fetes a. la
P remsa per Acció Popular, circumstància en la qual ells volen que la
seva conducta aparegui ben neta, y
Segon. -La rebuda tributada pels
set elements de la Junta actual al
senyor Gil Robles, esperant-Jo a l'estació d'una manera que donava lloc
a la sospita. q ue ostentaven la representació de l'Institut, i acompanyant-lo després en la seva trlomf'\1 visita a aquest, conducta que
contrasta amb el buit que ha.n fet
al senyor Martinez de Velasco, element de tan caràcter agrloola com
pugui ésser-ho el cap de la Ceda.
El baró de Esponellà m'assegura
que ignora quina sen\ l'actitud de
la majoria de l'Institut davant la
proposició, car hi .ba elements nous
lngre3ats arran del cèlebre viatge a
Madrid, la posició dels quals no es
pot preveure; però com que la. Junta ordinària està mancada de facultats per a elegir Directiva, de triomfar el seu criteri s'hauria de convocar immediatament sessió extraordi·
nària., on es tramitaria per votació
secreta. A no ésser- afegeix, somrient-que els interessats preferissin
renunciar llurs càrrecs polltics. Però
tot això que us dic és amb caràcter
purament doctrinal. Més que la resolució particular en aquest cas, que
tal vegada. no resulta fàcil, ens interessaria que es conslgnés com a
principi el que haguessin de sotmet re la seva conducta obligatòriament
- ja que fins ara no fou precis que
fos llei escrita per al seu respectea. futurs llocs de l'entitat. El con•- ,-; és fatal per a l'Institut.»

LES EXPERIENCIES DE DUKINOWSKI, A SAN REMO

recaigut decisió sobre aquestes dues que reberlen amb gran
LAvA L
S' ENTREV ISTA darreres visites als Governs rus 1 visita d 'un ministre anglès a Mos.
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Paris, ALEMANYA
22. - Laval ha rebut l'am0
baixador
d 'IWla,
senyor ell
P lgnattl.
Londres, 22. - En els cercles oflLondres, 22. - La qüestió d'111\a
Més
tard ha
rebut també
ambalxadors de P olònla 1 Alemanya, amb clals es diu que els Governs de Fran- eventual visita de Slmon a Mosc
tots els quals ha tractat deia a cords ça t Anglaterra estudiaran conjun- sembla adoptar una forma complet'
franco-britànir&
~ent la nota. lll~da pels respecLa premsA. de Londres d'aque~
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SIA SIMON ANIRA A PA·
RIS
Paris, 22. - Aquest mati s'ha
anunciat que Slr John Slmon, ministre brltànlc de Relacions Exteriors, arribarà a Paris el dia 28 d 'aquest mes, per tal de celebrar noves
converses amb el seu coRega francès, senyor Laval.
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CO MEN CEN LES CONVER·
SES AMB ELS AUST RI ACS
Paris, 22. - Oficialment s'anuncia.
que aquest mati s'han lniclat les
converses austro-franceses entre els
senyors Schussnigg 1 Berg-Walden egg, per part d'Aústria, 1 Flandln
1 Lava!, per França.

come
uJ

LI

cotn~

LEBRUN INVITA ELS DE·
LEGATS D'AUSTRIA
Pa ris, 22. - El President de la
República, senyor Lebrun, ha ofert
aquest migdia. un àpat a honor del
canceller d'Aústrla, senyor Schussnlgg 1 del minlstre d'Afers Estrangers, Berg-Waldenegg. Abans del
dinar, Lebrun condecorà els mlnlstres austrlacs amb la gran creu de
l a Legió d'Honor.
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UNA NOVA RE UNIO Dl·
PLOMATICA
AL
QUAl
D'ORSAY
Paris, 22. - Aquesta. tarda s'han
tomat a reunir al Qual D'Orsay els
senyors Schussnlng i Flandln, acompanyats dels senyors Laval 1 Berg- Ela senyora Mandel, ministre de Comunicacions,
Laval, ministre d'Aten
Wandenegg, tots els quals han con·
tlnuat les converses franco-austrla- estranger~ I Roy, ministre d'Obres Pllbllques, de França, a la sortida de
l'Elisi després d'examinar la resposta alemanya a l'a cord fra nco· brítànlo
ques.
(Foto. Keystone)
UNA NOTA CO NJUNTA DE
FRANÇA I AUSTRIA
tlus ambaixadors dels Soviets quan mati diu a aquest respecte que sl
Paris, 22. - S'ha facilitat una no- s'examlnl la situació global.
es produeix l'anunciada invitació
ta. de les converses mantingudes
Encara que la nota no ha estat russa, Slmon aniria a la capital
avui al Qual D'Orsay entre els se- publicada, hom assegura que el Go- soviètica després d'haver visitat Bernyors Berg Waldenegg 1 Lava!, mi- vern de Moscou demana també que lin 1 Varsòvia.
nistres de l'Exterior d'Austrla 1 un mlnistre anglès visiti el Govern
Respecte a la visita a Berlin. diu
França respectivament.
rus abans de prendre una decisió, el cNews Chronlcle:t que és més que
En l'aHudida nota hom diu que però fins ara a Londres no es té probable
que Hitler faria certes pr~
tot el que s'ha parlat ha estat a cap criteri sobre aquesta Visita.
posicions per a establir la pau, les
l'entorn del desig d'ambdós països
La nota dels Soviets ha causat en quals serien acceptades per Rússia
d'assegarar la pau.
cercles oficials un xlc d'lmpaclèn- sl Anglaterra actuava d 'lntermediA·
Mr . Laval ha dit que ell 1 Flandln, els
cta,
Ja que es considera com un rta.
cap del Govern, estan completa- pas donat
per Rússia per tal de
Aquest periòdic afegelx que Ja
ment d'acord amb els representants posar una cunya
entre Anglaterra premsa soviètica ha de comprendre
austriacs, sobretot, en els problemes
referents a l'Europa Central, que i Alemanya. Amb tot, no es rebutja el mal que fan a la causa de la pau
afecten, particularment, a Austria. la !dea d'un viatge de Slmon a Ber- les canonades que la seva premsa
lin, Varsòvia 1 Moscou. Si es realitza. tramet constantment a Alemanya.
LAVAL DIU A LA CA MBRA el viatge, serà el primer d'un mlnlsQUE EX ISTE IX VERITA· tre a aquestes capitals.
ELS DO MI NI S ANGL ESOS
BLE INTER ES A MANT E·
DI UEN QU E ES MANT IN•
GRANDI ARRIBA A LON•
NIR LA COL.LABORA CI O
DR AN UN ITS, PERO QUE
OR ES
AMB ALEMANY A
NO VOLEN S ABER RES
Londres, 22. - Procedent de Roma
Paris, 22. - A la Cambra dels UlAM B
LES
QO EST IONS
putats, el ministre de l'Exterior, ha arribat l'ambaixador d'Itàlia seD' EUROPA
Mr. Laval, es refer! als acords fran- nyor Grandi, el qual conferencià imLondres, 22. - En els cercles poo
co-alemanys, 1 digué que aquests mediatament amb l'ambaixador franassenyalen la voluntat d'Una coHabo- cès Corbln i més tard amb Slmon. lftlcs es manifesta que els Dominis
ració lleial a favor de la pau.
Amb ells ha tractat de les proposi- anglesos es mantindran estretament
cions alemanyes i de la nota. russa units, però que no han expressat
que declara l'adhesió soviètica a l'a- cap desig de barrejar-se en els asA LONDRES
sumptes d'Europa.
cord franco-britànic.
LA
PREMSA AN GLESA
SI R SIMO N, DESPR ES DE
CANV IA DE CRITER I I
EL CRIT ERI DE MOS COU
PARLA DE LA POSS IBILI·
PAR IS, AN IRA A B ER LI N
Moscou, 22. - La premsa sovièTAT DE NEGOCI ACIO NS
Londres, 22. - Es contlrma que tica, comentant la nota. del Govern
AMB ALEMAN YA
slr John Slmon anirà a Berlin uns rus a. França 1 Anglaterra, diu que
Londres, 22. - La premsa anglesa dies després del seu viatge a. Paris. la situació d'Europa és molt deli·
comenta favorablement la proposi- A Berlin canviarà impressions sobre
ció continguda en la resposta ale- tots els punts de la declaració fran- cada I demana que no han d'ésser
manya a la declaració franco-brità- co-britànica amb el Govern del Interrompudes les converses dipl~
màtlques.
nica del 3 de febrer, referent al fet Reich.
Afegeixen que els recels dels ~oque s'havien de celebrar converses
viets solament podran ésser esva1ts
bilaterals a Roma, P.arls i Londres.
I GAIREB E S EGUR, A sl
F rança 1 Anglaterra realitzen un
Els diaris han acollit amb simpatia
MOSCOU DESPRES
gran esforç per tal de portar a la
la idea d'unes negociacions angloLondres,
22.
De
bona
font, s'as- pràctica la realització de l'acordat
alemanyes.
Ja se sap que el Govern anglès segura que el Govern dels Soviets en les SE'ves converses.
no s'oposa, en prlncipt, a la proposta alemanya, 1 que el Govern de Paris, amb el qual, d'acord amb els
termes del comunicat, s'ha consulLa majoria de la Comissió
tat sobre si després de la recepció
d' lnvestigactó per l'afer
de respostes dels governs als quals
es sotmeté el text de la declaravisky contra la declaració
ció franco-britànica, també l'aprovaria.
d'innocència
de Chautemps
Tenint en compte que la nota alemanya parla principalment del l'aci Bressard
te Aeri, que ha tingut l'aprovació
El sen110r Royo reconeix que no
París, 22. - Hom assegura. que a.
de gairebé tots els països del món, hi ha res a ter a Catalunya. En cani es refereix més lleugerament a les vi el seu company d'expedició se- la sessió del dimecres vlnent el coaltres qüestions de
la declaració nyor Martínez de Velasco opina que mitè d'Investigació de l'afer StaviSky, que aprovà la resolució declaran¡
franco-britànica, als cercles politics hi tenen un esdevenidor magnífic
... Innocents els senyors Chautemps
es creu que Alemanya desitja que
Ves per on CU)'uesta vegada havem. Br6ssard, solament assistiren
vult
les ·esmentades negociacions bilate- de coincidir amb el «simpàtica bamembres dels quaranta que formen
rals es dediquln principalment 1 turro».
l'esmentat
Comitè.
exclusivament,
a discutir aquesta
•••
proposta.
Els que s'oposaven a dita resoluAm'J tot h om diu també, que els
ció
han
demanat
que es publiquin
S'estan organitzant per als dies els
governs de Londres i Berlin estan
noms dels que aprovaren Ja re·
de
Carnestoltes
tandes
de
recés
esd'acord amb el fet que les negociasolució 1 han a menaçat amb no ,ns·
cions proposades versln sobre tots piritual per tal d'allunyar el jovent sisUr a. cap altra reunió si no s acdels
perills
dels
balls
de
màscares
...
els afers plantejats per la declaració
als seus desigs, aixi com taf~
Però, malgrat totes les crides, el cedeix
franco-britànica del 3 de febrer.
bé que en el successiu s!guJ? e
jovent
no
hi
va
...
Es necessari fer remarcar que la
públics els noms dels que assiSte!Xill
Prefereix anar a pecar.
nota del Reich presenta. una gran
a les sessions.
identificació amb el punt de vista.
•••
=-dels Governs francès i anglès, pel
que es refereix als sistemes de seguEls cedistes barcelonins es trobe11
retat, no solament a Occident; sinó
Paraules i fets
també a l'Europa Central i Oriental, posseïts de la més gran de les eufòconsistint en la limitació d'arma- ries. Creuen que aviat el senyor Gil
ments i el relngrés d'.o\lemanya a R.obles serà l'amo. Que tallaran el
bacallà. Que remenaran les cireres.
la Societat de Nacions.
Al centre del carrer de la DiputaEls periòdics diuen que el Govern
anglès anunciarà moli aviat una vi- ció es parla de crisi. I de generalisita oficial anglesa a Berlin; però tats.
que, en vista de la necessitat de pre•••
parar el terreny 1 que sir John SlPa.rla un conegut monàrquic:
mon, ministre de l'Exterior (que sePer tal de resoldre el problema ~~
c-cuando vuelva el rey habrà
gurament representarà el Govern
l'atur forçós, c.alen fets i no P~:rs
mano
dura ...»
anglès a les negociacions de Berlin),
les. I per ara, arreu, els o a·
té compronús d'anar a Paris, l'anunEs una equivocació. Vol dir «cara sense feina no veuen més qllu~grra
ci de Ja visita a Berlin no es farà dura».
raules, la qual cosa no a e
públic oficialment fins la. vlnent set•••
gens llur dilicll situació.
n
mana.
Es suposa que les converses que
La proposició anticirerista que Itt fetA Mallorca ha ocorreg-.lt suar~;tà
que palesa com el poble n ta\'&
durant l'estada de slr Slmon a Ber- Lliga presenta a la junta de l'Instilin, celebri aquest amb Hitler , no tut de Sant Isidre està signada pel cansat d'inútil xerrameca. Es unl·
reunida
la Comissió Gestora mrats
seran més que una exploració 1 de marquès d'Alfarràs, baró d'Espone- cipal quan
un grup d'obrers P~rà a
car àcter preliminar, però es creu lld, comte de la Vall de Canet...
obri '¡es portes del saló 1 penesegui·
que el Govern anglès té el propòsit
Es veu que l'aristocràcia agrícola aquest. Dos d'ells demanareni d'eSd'acordar amb Alemanya 1 els a ltres no està amb el senyor Cirera.
dament, la paraula per ta oblern&
governs que les negociacions, si a.rrtposar com creien que el pr
ben a celebrar-se, tlngutn un caràcpC'dia ésser resolt...
es•••
ter 1 abast més pràctlcs.
Però no pogueren parlar. Els
Els periòdics d onen gran ImporA l'estrena de Santa Isabel de Eshavien fugit atropellad~ C()lll
tància al rumor que és possible que patia -comèdia d'allò més carrincló tors
I el problema, és clar, segu
sir J ohn Simon realitzi també un que hem vist- va assistir-hi un gru- abans.
viatge a Moscou, amb Igual objecte pet que de tant en tant llançava u 11
que l'ha portat a P aris 1 porti a visca que ningú no contestava.
Berlin. Es parla també d'Un alt re
L 'empresa es va trobar amb una
vtat2e del ministr e de l'Exterior an- «eiaaue» im11rnui.sada.
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I

pen:
no

a

lo,

t

tttul
en

l

pr

m

taM

de

sen
de

St~·

Una sessió de la Co·
missió gestora de
Palma, interrompuda

i:l aenyor DUIIInOWikf, et qual fa alaun tampa fou oondemnat pete "'ri·
bunals de Parla pel fracàs d'un In vent pel qual deia que podia ex·
treure or slntètlo, acaba de fer una experiència davant el seu advocat,
senyor .Jean Charles Legrand, I l'expert qulmlo del Tribunal del Sena,
senyor Albert Bonn, aconseguint extreure d'una terra aurlfera una quan·
titat d'or molt superior a la normal. Dukinowskl, durant la seva experiència
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