EL TEMPS. - A Catalunya el cel està aerè, llevat el pla de Llei·
da, Igualada 1 el Gironès on es presenten abundant& boires. Els vents

són encalmats o fluixos de direcció variable. No s' han registrat pre·
clpitaclons en les darreres 24 hores I el descens de la temperatura és
notable. El gruix de la neu és de '!.so m. al Port de la sonalgua¡ 2:.60

m. a Envallra; 15 cm. a Ango laster; 55 cm. a Ransoll I 30 cm. a Es-caldes.
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Barcelona, divendres, 15 do maro del 1935

EL SUMARI DE LA CAUSA CONTRA EL GOVERN DE LA GENERALITAT

Els vocals del T. deG., Pradera, Martínez Sabater i Ruiz del Castillo, recusats pels defensors
Guió ·del momentfEI (!~quan!ena~}de
El CONSELL DE MINISTRES D'AHIR
V?n s~gna~. el manifes~ mo:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

Germinal

Llegiu LA HUMANITAT

UNA CLOFOLLA DE
PROPORCIONAL

s~anuncia un decret regu'a~ narqu1cdei BloqueNactonal
dor de l'aplicació de la llei Avui tor~a a reunir-se el Ple d~.l T~i~~nal
..
•
•
•
,
per a deliberar sobre aquesta quest10 1 els
11
11
de reg1m trans1ton
recusats contestaran l'escrit dels
advocats defensors

Madrid, 14. - A d06 quarts d'on~ . poc pogut donar camp~ del seu
ze del mati s'ha reunit el Consell projecte sobre comunicaCions maride ministres &1 Palau Nacional i a times entre Es~anya i les Repúblii amb una velocitat sor·
les onze el consellet sota la presl~ ques de Sudamerica, que el portava
La referència oficiosa tisfacció
prendent.
dència del cap de l'Estat.
a la cartera ja acabat, 1 que probaA les dotze menys vint minuts blement podria informar sobre ell
-No n'hi ha per a menys -reabandonà el Palau el ministre d'H1- en el Consell de demà..
plicà-. Vaja papereta li han trèt
de la reunió
1 senda 1 a dos quarts de- dues de la
El cap del Govern es remet a allò
de damunt, millor dit, ens han tret:
· tarda acabà. el Consell.
que digui el m.J.n1stre de COmunicaMadrid, u.
Aquest maU "" perquè, per una maniobra. del senyor
A la sortida. el mlni.stre d'Indús- cions, ja que ell no tenia res per reuni el Ple del -Tribunal
Oisorto,
els lletrats de!enson hatl
de GaranE! darrer projecte espan¡¡o! de !!el electora! per a!s municipis
tria manifestA als periodistes que comunicar.
ties
Constitucionals
per
a
tractar
ts, des de! punt de mira proporciona!ista, una mistificació. E! seper manca de temps no havia tamEl ministre de Comunicacions do- de diversos assumptes, segons indinà la següent referència:
nuar Jiméne2 Ferndndez ha hagut de complaure certs grups t certs
~------*:-------1 -En ei consellet el cap del Qo. ca va l'ordre del dia, la qual oo.sa
individus de la coalició governamental, t en retocar altra vegada
vern ha informat sobre diversos as- estranyà. a. la. major part dels voel projecte ha anat mo!t en!!d en !a minva de! proporciona!isme.
swnptes del seu Departament de cals, ja que en primer lloc firurava
la Presidència. D'aquests assumptes l'assumpte dels ex-consellers de la
1'a! com ara e! projecte ha quedat, manté !a terminologia I e! mes'ha
de destacar l'anunci que ens Generalttst 1 com era de suposar socanisme de la representació proporcional auténttca; però amb una
ha fet que en el pròxim Consell ens lament amb això n'hi haVia prou
r;ifra d'un de!s apartats de! text desfà de! tot e!s efectes de! sissotmetrà un projecte de decret re- per haver de discutir en més d'una
gulant el règim. transitòri de Cata- reunió.
tema.
A les onze en punt quedà consti(Crònica del nostre redactor lunya, d'acord amb la llei de 2 de
Atxl, !a c!ofo!!a de! projecte és !a de! sistema 1J1'0porciona!.
a Madrid, Alant Prats)
gener últim. També ens ha donat tuït l'alt Tribunal, el qual presidia
Dins !a c!ofo!!a, pero, e! fruit és lamentablement ta!!at. Mi!!or dit:
a conèixer la petició formulada per el senyor Gasset. A la reunió no asUna agitació estranya S"ha des- uns fabricants de Eibar que so~li sistí el nou vocal senyor Samper.
10ta l'aparença proporcionalista hi ha el ststema majoritari pluribordat
als
panadi$sos
de
la
Camciten ajuda econòmica per tal d'or·
En donar·se per a.oobat el Ple, el
nomtnaZ amb una minsa repre sentació minoritària. Per tant, els
bra i una major concurn!ncfa de ganitzar una cursa ciclista que el secretari facilità els periodistes la
elogis relatius que podien ésser dedicats als anteriors textos del
diputats. Conferències, rumors i recorregut de la qual seria Eibar- següent referència:
contrarumors. La gent de la Ceda Madt1d.
pro;ecte, no poden pas aplicar-se al text que dies enrera tou pu-Ptimer es tractà. d'un dictamen
anuncia esdeveniments polítics imb!icat.
També per iniciativa del presi- de la Comissió d'Incompatibilitats,
mediats. El senyor BasUt Alvarez
Ha succeït, doncs, el que prevèiem, o sia, que les esmenes impoexclama davant un grup de pe- dent, ens hem ocupat dels danys sobre la c.ompatibilitat del senyor
causats per les inundacions a la pro- Samper com vocal del Tribunal de
riodistes:
1ades pe!s agraris I radicals han espatllat I han transformat les
de Leon, principalment als Garanties. Aquest dictamen quedà.
-Això s'acaba; linó aban8, ei vincia
primeres fórmules proporcionalistes del mintstre à' Agricultura.
pobles d'Astorga. La Bañeza 1 una damunt la taula.
proper dimarts.
zona coneguda pel nom de Vav1a.
Després es tractà del s1.m1ari ins.-Ja vtndrà una fórmula.
• • •
-Aquí no és possible 1a cap Aquest serà. assumpte a tractar amb truït contra els ex-consellers de la
més
extensió
una
vegada
que
tinGeneralitat i sobre aquest assumpte
f&rmula -afirmà l'Abat de Betro.
E! ctruc> principal d'aquesta obra de prestidigitació és e!
Seguidament, s'estén en altres guem el coneixement previ dels els lletrats def~nsors presentaren un
c¡uorum enorme del 20 per cent dels votants. Les llistes que no
danys
produïts
i
que
les
obres
públiescrit de recusació contra els senyors
saboroses consideracions.
arribin a aconseguir el percentatge resten excloses de la repartició
Els de la Qeda aspiraven que ques i de colonització pugUin ésser Pradera, RWz del CastElo i Sabater,
efectuades
en
aquella
comarca.
basada
en l'actuació politica d'aquests
se
celebrés aquesta tarda la vode llocs pel mètode del quocient. En la gran majoria dels casos,
S'ha nomenat una ponència for· Dits senyors dec:araren que no s'intació definitiva de la Llei d'Arnomés dues llistes tindran el quorum.
rendaments, sobre la qual coinci- mada pels ministres de la Gover- hibien voluntàriament de l'assumpHi ha, és veritat, el recurs de l'associació o aliança de llistes.
deix un tudicl, comú a cedistes nació, Treball i Obres Públlques te, encara que reconeixien llur auPerò aquest recurs solament s'aplica-i amb un lloc únic-a la rei radicals. Aquests diuen que és perquè porti al Consell a més de1 tuac1ó, però que això no determi·
reaccionària en extrem f imprac~ remei possible per mitjà de treballs na.va px:ou per a !er canviar la recpartició suplementària delS residus, és a dir dels llocs no adjudicats Emili Iola, el gran noveH ista outot
ticable. El Debate deixa traslluir d'obres públiques, aquelles mesures titud del seu judici. No obstant, es
0880RIO I QALLAROO
en la primera repartició. Això esguerra greument la proporcionali- de (tGerminal)), la novel-la dels mi·
els seus dubtes respecte al to reac- conduents a la redempció de les retiraren del saló.
defensor da Llufs Companys
naires
francesos.
Aquest
mos
do
maro
tat. I aquesta esdevé encara més esguerrada pel fet que resten exHnrdes leoneses, no amb mesures
cionari
de
la
Llet.
El
ministre
d'AEs nomenà jutge instructor d'ael proletariat de França es disposa
gricultura es mostra di3gustadís- isolades, sinó amb un procediment quest assumpte amb objecte que l'es- presentat un escrit reousant-nos,
closes de la segona repartició, totes les llistes que no formen part a celebrar el cinquantenari de la
de
conj1Ult
.
.rim
per
la
tran.sjormacfó
que
ha
tudiï, el vocal senyor Aloon. Per perquè han de saber vostès que tam·
de! b!oc majoritari.
publicació de la ramosa novel~a
experimentat el seu projecte, al
El ministre del Treball ha propo- tant això !onnarà una peça com- bé ens acompanya al senyor Pr&Amb les últimes esmenes que el senyor Jiménez Ferndndez ha
llarg de la discussió. Els radicals, sat la concessió de la Gran Creu de pleta a part J el Tribunal després dera i a ml, el senyor Ruiz del Casen llur majoria, amb el Sr. Alva- Beneficència per al senyor Lerroux
t et en el seu projecte de llei, aquest s'acosta més al sistema majoUllo.
rez Mendizabctl, al cap, es situaren 1 per a la seva senyora Na Teresa d'oir el fiscal, resoldrà. el que cal-Però, ¿en què es basen?
ritari plurtnominal amb representació minoritdrl.a prefixada -del
rotundament enfront de l'apro- López; al senyor Alexandre per l'e- gui, però això sí abans del judici
-Doncs, el motiu principal és l'haqual són vartants les fórmules establertes en eleccions legislatives
vació de la Llei. No hi havia el fecte benèfic Rrodurt per la !SeVa oral.
Per últim e3 donà compte que ha· ver signat ~1 manifest del Bloc Nade la segona Repúbltca espanyola- que no pas el sistema proquòrum demanat. Cops de porta arenga del 6 d octubre, i a la seva
al despatx t!e ministres de la esposa pel treball que d'antic rea- via acabat el sumari instruït als cional, t aixi es fa constar a l'esporclonll!.
Cambra. Els cedktes proolamaven lttza per tal de mantenir l'Institut ex-consellers de la Generalitat de crit; i !ixi'm que això fins i rot va
• • •
que el senyor Jiménez Fernàndez per a diabètics pobres, del qual és Catalunya, sobre el qual lnfonnà contra les lleis, però de totes maUn exemple concret tard veure clarament qutn és el veritable
havia dimitit. També anunciave,t regE'nt el doctor Carrasco Cadenas. àmpliament el senyor Gil i Gil, que neres suposo que es veurà. clar.
Nosaltres som d'un caire mani.
com vostès ja saben és l'encarregat
la dimissió del senvor Aizpun, micaràcter de la fórmula que ha adoptat al capdavall el senyor JtEl ministre d'Agricultura ens ha d'instruir les diligències, aixf com test i de:'t~rvem; això era indubtanistre cedf3ta de Ju$tfcia, per al- donat
ménez: Ferndndez.
compte de la marxa favora- de les ja practicades, 1 a petició d'al- ble. Són tres vots menys els que
tres motius. Febre de dtscussfons
segueix el mercat del blat guns vocals quedà. damunt la teula entren en joc 1 per tant una ensoVegem el que passaria en una circumscripció que elegeixi cat
auguris. A la tt apareix per un ibledeque
la
resolució del conructe que
L'ACUSACIO OE LA «CE•
torze consellers municipals, que és e! màxim que !a !!ei estableix.
dels passadissos el senJIOT Iglesias
per a la sessió de demà., ja qu~ s'a- pegada menys. El meravellós és que
DA» I ELS AGRARIS
(don Emiliana). Afirma que els plantejava l'anunci de tancar algu- cordà. que el divendres prosseguelx1 si s'afinna. que és 1nco1T'n':\tible l'inSuposem que hi ha hagut 98.000 votants i que les xifres electorals
nes
fàbriques
sucreres,
que
eren
l'úradicals votaran ei quòrum. Peró
- Madric;.. 14. - La proposta d'acuaquesta reunió a les onze del mati. ter·>enir per amistat 1 tantes altres
de !es cinc !!tstes presentades són: A, 32.000; B, 25.000; e, 16.000; sació
els diputats desmenteixen el cap nic Instrument de transformació de
pre3entada per la. Ceda sobre
causes, en3 trobem mentrestant, per
la
zona
de
conreus
remolatxers.
Ha
D, 14.000, i E, 8.000. Les !!istes A I E tormen un grup de l!lstes asso- el contraban d'armes, és molt exde llur pròpia minoria. No votaexemple, amb què el senyor Sbert
aconseguit
el
ministre
que
continuïn
ran.
Què
passarà?
La mateixa preciades; B I D un altre grup; e va so!a.
Els senyors Pradera i actua amb tota llibertat i s'ha distensa. Comença fent, a la seva magunta en totes les boques. Confe- obertes les fàbriques de Menanger,
tingit en tots èls Plens per la seva.
E! quocient electoral 198.000 dividit per 141 serà 7.000, i !a pri- nera, 1U1 estudi juridic de les acPuebla de Hljar 1 també, si està. en
rència
de
GU
Robles
amb
Lerroux.
abrandada defensa de tot el que fa
tuacions judimalz fetes pel senyor
mera r epartició donarà 4 !!ocs a A I 3 !!ocs a B . Les altres llistes Alarcon
Martínez
Sabater
fan
S'acorda ajornar la votació fins a condicions de funcionar, la de Alreferència a Catalunya.
per a dedWr-ne la particimuñecar.
queden excloses d'aquesta repartició perqu~ no arriben al quorum. pació del senyor Azafla en el oondemà. La qüe.stió del contraban
Una altra cosa que no acabo d'exS'ha
aprovat
l'autorització
per
tal
d'armes passa a segon terme. Un
R esten 7 llocs a repartir. En la segona repartició, segons el pro- cert celebrat entre el senyor Echeplloo.r-me és com el senyor Sam·
manifestacions
de
llegir
a.
les
Corts
el
projecte
de
representant de la minoria sociaper ve al Trtbunal de Garanties; un
j ecte, toca 1 lloc a la llista A, I 1 a la E, com a !!istes associades de! va.rrieta i el COnsorci d'Indú3tries
lista apareix pel saló de conjerèn. llei reformant la d'arrendaments, el
Madrid, 14. - Quan els periodis- ex-president del Consell, 1 precisaprojecte de la qual es llegirà quan
bloc majoritari. Els 5 llocs que encara resten són per a la llista A. Militars, en l'extracció de bombes
cies.
Començà
a
repartir
entre
els
met d'aquell Consell, o sigui, clai explosius de l'aeròdrom de Les Alperiodistes un document : la car- aquesta llei s'hagi promulgat, és a tes esperaven el final de la reunió rament, un altre vot més.
Comparem ara el resultat total d'aquest sistema absurd amb el càzares amb destí als revolucionaris
del Ple del Tribunal de Garanties,
dir,
que
serà
simultània
la
publ1cata
per
la.
qual
els
tres
mtntstres
resultat que donaria l'aplicació del sistema proporcional del quo- po•tu:ruesos i en e1s auxilis pre3tats
En fi demà. em lliuraran l'escrit
soci4listes dels primers Governs ció a la «Gaceta» de la llet d'arren- en els passadissos, els sorprengué la
recusació dels lletrats defensors,
cient amb adjudicació del.s residus. com a prtma, a la llista de a aquests, deme.nant que ll siguin
de la República es solidaritzen daments i del projecte que la re- ràpida sortida del senyor Pradera, de
exigides responsabilitats. A dit obque somrient als informadors, digué: al qual contestarem. Encara. que la
amb tUustre u-president del Con~ forma.
major nombre de vots:
jecte presenten el següent Projec-Adéu, senyors, i fins un altre sessió duri molt, demà. es resoldrà
sell don Manuel Azafia. Una aZ..
La part més àmplia del Consell
Projecte del
Proporcional amb
te de Llel:
to~
tra vegada la preocupació del con- s'ha dedicat a.l canvt d'impressions dia.
Sr. Jiménez
prima a la majoria
«Articulo t.o - Las Cortes acuer-Però, ¿ha acabat el Ple?
traban d'armes, en la ment i en referent a la reforma constitucional.
El senyor Gil i Gil no
dan remitir a conocimiento e lnles converses. L'expectact6 en- sense que cristal:litzi en acords això
-No, ni molt menys, però jo me'n
vestigación del Tribunal de Garantorn d'aquest assumpte cretx, so- que jo pugui comunicar-vos.
valg, no !aig cap falta.
10
6
A .. .
tías Constltúcionales los hechos combretot als medis republicans. S'es~
Cinc minuts després, també somvol dir res
També ens hem ocupat de buscar
B .. .
3
3
prendidos en los sumarlos instruídc,s
pera l'arribada d'Azaft:a al Con- remei a la situació de Menorca, as- rient i molt de pre.:;sa, sortia el se2
e .. .
por el juez especdal Sr. Alarcón en
o
grés amb veritable ensietat. A les sumpte que Ja s'ha tractat en Con- nyor Martínez Sabater, i els inforMadrid 14. - t"l senyor Gil i Gil,
cuanto de ellos se deducen proba-torces governamentals els preocu~ sells anteriors 1 seguirem tractant- madors intrigats, l'encercaren a p::-e- que fou preguntat pels periodistes,
D .. ,
o
2
b!cs
resp ~nsahi; irladf'c; contra D . Mapa
potser
més
que
tot
els
propers
guntes.
en acabo.r la reunió del Tribunal de
1
ne en els successius perquè afecta
E ..... , ......
1
nuel Azafia y D. Santiago Casares
Consells; el del dijous t el del di-Bé, senyors, ací em tenen ~ Garanties, es limità. a dir:
vendres. Al saló de sessions ocorren a diversos Departaments.
Quiroga como presuntos autores, el
gué-.
El
senyor
Pradera
també
ha
-Avui no hem fet altra cosa que
El Consell celebrat sota la presi14 llocs
14 llocs
coses estranyes. Amb motiu de la
primera ,de dos delltos comprendisortit, oi?
el que vostès sabran per la re!erèn·
discussió del suplicatori contra un dència del cap de l'Estat ha estat
Com es veu, el projecte del senyor Jtménez Ferni1ndez: d6na dos en la sanclfm df' los e.rtículo3 134
-Sí,
senyor
-11
contestaren1
cia
que se'ls h ::t f
· · ~ .. DeJl'l'\ serà
subjecte i diputat anomenat Pujol, molt breu 1 sense Importància. S'ha per cert que anava sobreeixint sauna tan grossa prima a la majoria, que destrueix tota proporció. y 136 del Códtgo Penal, y de otro
un altre dia.
reduít
a.
donar
compte
el
senyor
Lercontra
el
qual
el
sent~or
M
artfnez
en el articulo 401 del
Es preferible el sistema, ja practicat, de la llei municipal catalana, sancionada
Barrio s'ha querellat per injúria roux de la marxa dels debats parlarnismo cuerpo de ley, y el segundo
i calúmnia, el senyor March -a- mentaris, que la llei electoral ha
tant pel mecanisme com pels resultats, a despit de no ésser un de otro delito definida y casti~ado
quell don Joan March!- es llen- passat ja a la Comissió de Presi- ficant l'article 26 del Reglament de
sistema proporcional i de no tenir una vana clofolla proporciona- en los mismos artfculos 134 y 136.
ça a pronunciar un discurs d'acu. dència i de com va la discussió de COrreus sobre t!'efinictó d'impresos
Articulo 2 o - Las Cortes ejerci ta~
!ista.
saci6 contra el cap d'Unió Repu- h llei municipal i d'altres petites que puguin clycular amb caràcter de
ràn en forma legal y tan pronto
blicana. L'acusa no menus que de coses.
A. ROVIRA I VIRGILI
periòdics.
sean requerida.3 pa.ra ella por el Tri~
Acabà el ministre de Comunicaprevaricació. El senJJor Martinez
Agricultura. - Decret suprimint
bunal de Garantia-s Constitucionacontesta com m.erei:t a l'au- clons anunciant que demà se cele- la COmissió liquidadora de la Caml les, la acusactón contra. los presun- Barrfo
daç navegant de tot! els mars. brarà Consell a la Presidència.
bra
Pasera de Llevant creada el 15
tos culpables ya. enuncoiados. raculNota oficiosa:
,
La Cambra aplaudeí.x aquell don
de març del 1930, 1 creant-ne una
tando sl efecto a la Comislón parJoan March/
Guerra. - Projecte de llei creant altra en substitució d'aquella inte•
•
lamentaria que se constituya para
La qüestió dels alcohols puja 1U1 tercer batalló per als regiments grada per elements més afins.
designar un mlembro de su seno
aL cap dels diputats t del ministre d'infanteria núms 3 i 36.
!dem autoritzant al ministre d'aque sostenga tal acusación y siga
de Finances. I aqui sorgeí.x el
- Expedient proposant quest Departament per a presentar
P?r sus tràmites proolos la. instructet que en certa manera fi:r,a la la Marina.
llibertat condleional del reclús a a. les Corts un projecte de llei mo•
món y el juicio que sean oportunos
situadó.
la presó de les Drassanes del Fer- dificant la disposició addicional secomo a.mpliación y ténnino de las
El Governador General de Cats,.
rol,
Josep Fernè.ndez Igles1as.
gona de la llei d'arrendaments rús~
DIU UN DIARI ANGLES actuaciones sumariales en la actua· Llegiu
lunya va rebre, ahir, visites. Al mig.
HOM SUPOSA QUE L'INTENT DE
LA
HUMANITAT
I
comunicacions.
Decret
moditics
votada
fer
les
Corts.
lldad
existentes.»
QUE LES NEGOCIACIONS
DEIXAR·LO A UN ANY I MIG POT
Dita proposic.ió porta les signatudia féu dir als periodistes que no te.
NO PROGRESSEN
PROVOCAR OISSENSSIONS EN EL
res de Josep M." Moutas, Josep M.•
nia res noticiable per comunicar-los.
GOVERN
Londres, 14. - «Daily T elegraph Gil Robles, Josep Martfnez de VeAmb
motiu de l'atracament als em·
Paris, 14. - Hom espera, amb gran diu que h . situació a Addis Abeba tasco, Nicasi Vele.yos, Gennintà CarLA VISTA PELS FETS DEL 10 D'AGOST
interès, als cercles politics, la. de- és molt delicada.
pleats de la casa «Gallarda», del car.
rascal, Ferra!l Orta de Rueda, Lleó
claració del primer ministre, FlanLes negociacions que, des de fa Carles Alvarez Lara,
Fernànrer Bailèn, el senyor Portela concedin, sobre de la politica del Govern dl verses setmanes, sostenen els de- dez de HerèdJa, J osepLluís
M.• Hueso,
di gratificacions a tres dels atracats,
per a mantenir el mateix nombre legats italians 1 abisinis, no han do. Ernezt Castaño. Lluis Jlmenez Ganper haver sortit en persecr~tcló dels
d'~omes en fUes en vista de la. cm. nat encara cap resultat pràctic, 1 go-Argüelles, Josep Arizcun, Joan
mmució de natalitat durant els anys mentrestant segueixen els prepara- Manuel, Antoni A1varez Roble3, Joatracadors. Ahir el Governador lliu·
de la guerra, i que afectaran els tius militars d'Itàlia.
sep del Moral, Josep M.• Méndez,
rà 1.000 pessetes al senyor Joaquim
PròXims cinc anys.
Hom assegura que el Govern abi- Gil j~r~ndon, Eduard
o·.-·~ "a . RaSalomf. Anteriorment n'havia lliU·
Mr. Flandin, en el debat de demà ssini el dimecres va trametre una mon Ruiz Alonso, Lluis Montes.
a. la Cambra, donarà coneixement als nota a Roma en la qual nota diu Joan Antoni Pérez, Tomè.s Maestre
rat 500 als senyors Francesc Fon~>
diputats dels acords del Gabinet so- que es negarà a continuar les ne- Zapata, Carles Núñez 1 Manso, P.nllà
1 Josep Vilà, respectivament.
~re e~ particular, 1 el ministre de gociacions si Itàlia rebutja la par~ toni Royo Villanova, Manuel GarEns fou facUltada. la següent nota:
us
tieta, Mr. Pernot, farà el mateix ticipació en elles de delegats nei.l~ cia Atance, Francesc d'Asfs Sànchez
a1 Senat.
trals. Aquesta noticia no s'ha pogut Miranda, Robustià. Pérez Arroyo, Je«La Borsa de Treball, coordinada.
Fins ara no es coneix res de l'a- confirmar.
sús Pabon, Ramon Molina Nieto,
ra de les de Catalunya, passeig de 1&
cordat en consell de Ministres soAntoni Marti, Joaquim Pérez MaIndústria, 11, prega que es servei·
bre Qüestions m.Uitars, especialment
C O R RE SP ONSAL ALE• drigal, Miquel Sancho Izquierdo.
xin passar per les oficines de l'es-r:re la perllongació del servei miFerran
Ramos
Cerviño,
Enric
IzMANY EXPULSAT O' ITA-1 r, però hom té la impressió que
mentat organisme, els dies feiners,
quierdo
Jl.ménez,
Antoni
PrieOO
RiLIA
el senyor Flandin demanarà a la
vas, Eduard Pérez del Molino, Frande les deu a la una, per assumptes
Cambra que tingui absoluta confianBerHn, 14. - El corresponsal a cesc Moltó, Marian de la Hoz, Abilt
que fan reterència a la «Carta d'I·
Ça en el Govern, el qual està disposat Roma del periòdic de Dortmund
Jesús Me.dero, Daniel Mon·
dentitat Professional». els senyors
a. resoldre el problema de la dismi- (Alemanya.), «Westrallsche Lande~ Calderon,
déjar, Joan Torres Sala, Eduard Morr~ció de reclutes, però deixant-lo en zeitung», ha estat expulsat del ter- lera,
que a continuació s'esmenten:
/
Angel
Garcia.
Vedoya,
Tomàs
A~bertat sobre els mètodes a emprar. ritori italià, per ordre del ministre Cruz i Garcua, Enric Cuartero. Jormogen Kosmach, Gastó Worms,
_lxò sembla indicar que Mr. Flan- de l'Interior, el qual basa la seva
Moreno, Andreu Martin, Josep
Concepció López Oviedo, Albert Ha~Ul ha acceptat el punt de vista dels decisió en el fet que el correspon· sep
Martínez
de
Azafra,
:3lntlago
Ouar:dicals-socialistes, els quals en una sal alemany trametia notícies par· llar, Antoni N'9.v:;..jas, Manuel Beca.,
ase, Ester López, Joana Lluïsa Gatz,
unió celebrada a vul han acordat tidistes sobre el con.filcte !talo-abisJ osep de la Rosa Oviedo, Hans Fried
f~r unanimitat donar la seva con- sini al seu periòdic.
(Passa a la pàg. 7)
mann, Josep Flesch, Joan Baptista
l'a~c;a a I Govern 1 permetre a aquest
Franceschi, Carles Gelnay, Adolf
de ;:~16 de l'article 40 de la llei
el
e utament 1 per tal que faci
Goldrat, Albert Gourgues, Josep
t.èr~i~essart per a modernitzar l'E-:Garcia Erica Gels, Pilar Grassa Negre, Robert Gilbert, Jordi Cassag-.Je,
Setnbla que això pot donar lloc
a dtss~nssions dintre el Gabinet ja
Margarida Campe, Roger Dugenie,
i~:v els m..inls~res de tendència ConAlfred Oorsch, J osep Dous, Màrius
defiJ~~.rra desttjaven la perllongació
Bancel Elena Belmont, Fritz Bruck·
anys. va del servei militar a dos
El ucaballero>>. - Ja pots venir-me al darre ra, amb un flaviol sonant ...
ner K;a,lepp ( Teresa Teekam.
(Per Nello>

Umoment ~olífi[

_________*_________

Pinterès polític
de l'expedient
Alarcón

La prolongació del Noves Compll'cacJ'ons
temps de servei en el Conflicte ltalo militar, a França
abi,SS"In'JI

AQUESTNUMEROHAESTAT
VISAT PER LA CENSURA

Al G. GENERAL NO HI HA
RES DE NOU --- El SENYOR
PORTELA lliURA LES GRATIFICACIONS ALS PERSEGUIDORS D'UNS ATRACADORS

•

~e

la human1tat

s

COMERÇ I

•

Els Deutes de l'Estat, quelcom des.amb les tan-

~guals i sense variacions
~ues anteriors.

' Les Obligacions Municipals, fluixes,
J les Diputacions, Provincials I Tre1sorerln de la Generalitat, només que
60:>tingudes.

-

\I

CANVIS DE MONEDES
a•·8s

Lliurea
Francs
Dòlars
Lires
Marcs
6Ul&'I08
Bel¡¡uea
Florltla
Ellcuta
Cor. l:'raaa
Cor. lllleQllell
Cor. norue¡uea
Cor. danc.sea

84'95
48'45
7'33
61'25

48'35
7'31
61'05

2'94

2'96
:,¡38'60
172'00

238':.!5
171'75

4'98

4'97
81 '54

31'90

~o·so

8U'60
1'79

1'81

1'76

1 '74
1'55

1'67

F I NJ\NCES

Lea obligacions f errovlàrtes hAn seguit amb tendència fluix& 1 amb
gran escassedat de negoci; abundà
el paper al rotllo. Les industrla.ls,
sostingudes.
Als rotllos de fl de mes, hom va
notar certa fluixedat, de poca Importància. als d'accions ferroviàries,
industrials 1 Chades. On es féu notar la tendència fou en les accions
Ford, les quals, degut a posicions
quelcom falses en tendència. de puja,
portaren un petit desgavell al rotllo
de les esmentades accions per realitzacions perrmptòries, la qual cosa
féu que les es mentades accions perdessin uns quinze enters de la tanca
anterior.
Els comentaris sobre la situació
general de la borsa posaven en evidència l'anormalitat del mercat, ja
que unes accions - com són les
Ford, que avui són considerades com
de les millors del mercat- poden
assolir una baixa de quinze enters.
Preguntaven alguns: ¿Què pot passar al nostre mercat amb la forma
que les posicions estan carregades
en certs valors que es cotitzen a fi
de m es?
, errooarrtlr
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NOTICIARI
- Per disposició de l'auditor de
la Divisió ba quedat suspesa, fins
a nova ordre, la celebració del Cons ell de guerra per a jutjar el paisà
J osep Catalan Vlllaescusa, al qual
s 'acusa de suposat delicte de rebel·
lló militar.
- El Governador general de Ca·
talunya ha lliurat a la Comissaria
de la Generalitat la quantitat de
40.000 pessetes per a la installacló
d'una estufa de desinfecció al Centre Sanitari lnlercomarcal de R ens.
Ja ha estat publlc:~t l'anunci de
la subhasta de la installació que
s'efectuarà en unes terrenys Cedits
per l'Ajuntament de la veïna població.
- Un tripulant del vaixell anglès
cBonzano» va caure a l'aigua de
resultes d'un cop rebut ca.s-.Jalment
sense que se n'adonés ningú. Quan
el tripulant ja estava a punt d'ofegar-se, va adonar-se de la seva Eoltuació l'estivaàor Pocurull, el qual
va tirar-se a l'aigua l salvà el mariner, que fou traslladat a l'Hospital.
- Hom c.lu que properament tindrà lloc un gran acte d'afirmació
esquerrana a la plaça de braus de
la nostra ciutat 1 que hi prendran
part els senyors Azaña, Casares Qulroga., Marcelli Domingo i altres slgnliicats elements republicans, per
tal de respondre als actes celebrats
per les dretes capitanejades per Gil
Robles i Cambó
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NOTICIES DIVERSES
Al pou de la casa
Girona, 14.
l•bnúm. 10 del carrer de la Rutlla, de
11' 00
Sant J oan de Palamós, ha estat
1•2trobat el cadàver de Pere Robas
J.o ~o
Oliu, d e 24 anys, solter i paleta de
11professió.
ljijEl malaurat obrer havia desapa.
116 rcgut de casa seva el dia 6 de l'ac·
oOlli- 121 - t u aL Tenia pertorbades les facultats mentals Hom suposa es suïcl·
,,udà en un atac de follia .
.U -Comuniquen de Ribes de Fres·
o1 que després de quatre mesos de
ser
~il o!)reclusió a la Presó Model de Baro0celona, amb motiu dels fets del 6
1·8 180- d'octubre, es toma a trobar en a1.JOquell poble el fervent republicà se112n yor Angel •rarrés Briquet.
l.ltl-La Junta de l'Ateneu de Girona
1/Cl lla acordat commemorar el 250 am.
13~
versari del naixement del glorlós
...lllcompositor Joan Sebastià Bach, amb
¡¡gconferència 1 un concert.
una
ll9La conferència tindrà lloc el dl~ Oít\oUjous vinent, dia 21, a càrrec de l'ex26quisit poeta J osep Tharrats, el qual
141 SC/
parlarà de «Bach, el gran espiri~~~tual».
10}11.e 11.4 ¡S
La data 1 el programa del concert
/òs'anunciaran oportunament.
-Al poble de Santa Pau, mentre
estava arreglant una linia elèctrica, quedà electrocutat l'obrer electricista, Jaume Curós Colebrans, de
21 anys, solter.
El jutge ordenà l'aixecament del
cadàver.
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Teatres
TEATRE

NOTICIES DIVERSES
Lleida, 14. (Per telèfon). - Al
Consell de guerra que se celebrà
ahir contra set processats de Torres
de Segre p els successos anomenats
d'octubre, s'ha dictat sentència absolutòria referent a. Joan Palguera
Morell. Els altres sis processats han
estat condemnats a tres anys de
reclusió cada un. Tothom creu que
en relació als fets ocorreguts a. Tor·
res de Segre la sentència ha. estat
excessiva i que en el curs del Consell de guerra el president senyor
López Piña rou considerablement
coaccionat.
-Aquest mati a la Caserna de la
Panera. s'ha celebrat Consell . de
guerra contra Manuela. Gost Tocampo I altres detinguts, per suposats
insults a la força armada. Aquest
incident va ocórrer a. Ja presó de
Lleida 1 com es recordarà una sentinella va disparar diversos trets
de fusell El Tribunal ha estat presidit pel tinent coronel senyor Alvaro. Han actuat de vocals els capitans senyors Sòria, FerràncUz,
Rodrlguez Rosmedlano 1 López Tlenda. Ha actuat de defensor el capità senyor Cano. En el moment en
què ens és tramesa la noticia no és
encara coneguda la sentència.
-Aquesta tarda a les quatre ba
començat la vista de la causa e¡ae
es segueix contra Josep Mir, processat per tinença lHícita d'arma.
Tampoc no és coneguda de moment
la sentència dictada.
-Ha estat detingut Ramon Jové
Vives, de 35 anys, natural d'Alcarràç I resident a Cervera. El motiu
de la detenció és, segons sembla,
pel fet de suposar-lo d'idees comunistes. Com a resultat de la detenció, se U ha trobat al damunt un
exemplar d'un número del setma.DAtl ~Vanb,

CATALA

PRINCIPAL PALACE
Companyia V I L A • D A V I
Avui divendres, tnrda, o. les
6'16: LILI, VOL VIURE. Nit, a
les 10'15. Exlt sensacional de l'Jn·
triga misteriosa on uua sola jorMWS • THERY
nada:
Triomf de la Companyia VILA •
DAVI . - Demà. dissabte, tarda,
2 obres: LA DIDA 1 LILI, VOL
VIURE. - Nlt; MISS • THERY.

Teatre
Còrnic
PALAU DE LA RE:VISTA
Avui tarda, 6'15. Outaaues a
'2 ptes.: LOS MARIDOS DE LI·
DIA . .Nit, 10'15;

MUCHO CUIDADO
CON LOLA

creació de Perlita Greco, Antoni
Murlllo 1 tota la Companyia. •
Art. Lun, Riques.•, 60 belleseJ
en escena. - Demà, tarda 1 nlt ;
MUCHO CUIDADO CON LOLA

ESPANYOl
GRAU TEATRE
Companvla del
NOSTRE TEATRE
PE VALENCIA

Avui. dJvendree, a les ó. Entra·
da I butaca, 1 pta.: TAMBE ELS
PLOREN • AIXO ES
hOMENS
UNA DESGRASIA l DEBUT de la
pnmera actriu TERESA FARVARO nmb l'ESTRENA de:

LA VIDA ES AIXINA
2

Nit, n. les 10. Entrada i butaca1

ptes.: LA VIDA ES AIXINA 1

Ratolins de casa rica
Demà iarda, a les 4'30. Entrada
I butaca, 1 pta. : TAMBE ELS HO·
MENS PLOREN • QUINA LLUNA
DE MEL - LA VIDA ES AIXINA.
Nit: LA VIDA a.8 AIXINA 1 RA·
Dl·
TOLINS UE CASA RICA lluna. ES!'RENA, ElH'RENA. ESTRENA cENSACIONAL:
ELS HEREUS DEL TIO PERE
o
A QUE TE MUIGUES NO ES
PERE
100 representacions a València

BARCELONA
Companyia de com.dies

22028

NOVETATS
TEATRE
Gran Companyia d'operetes I Re·
vistes de CELlA GAMEZ
AVUI. dljoUII, tarda 1 nlt, el
lk.lwllós éxlt:

La t"onda de
tol~§ crQru jas

CEllA GAMEZ
1 Pierre (;tarel.
Avult, t:t:>l'HENA de:
LOS INSEPARABLES

O l"-"-YM~P......:..:.::IA
TEATRE~
INAUGURACIO, EL 21 PE MARC
amb el &ran ospectaolo dinamic 1
de Propaao~nda exoentrica, a oro·
fit del1 HOSPITALS I ASILS:

REVUE - RADIO - REClAM
orl.¡¡Lnnl ae Montero, Xlfré I Mon.
amb milslca de .J. Mestres.
ESI'RENAl ESTRE.NAI ESTRENAt
seos:>.cJonal
Cada nit:

El mundo de la luna
opereta arrevlst.ada

TEATRE

MORA·ESPANTALEON·BARHOSO
Avui, dijous, tarda.
I nit, a les 10'15, el
de la comèdia en tres
ginal de Mulloz Seoa l
nàndez:

a lea li'15
gran èxit
actea, oriPérez Fer·

Ml
C HI CA

!-----

POL IOR~ MA
TEATRE
T e m o r a d a o I o I a I de
f

p

TEATRE CATALA
AvUl, tarda, a les 5'16 1 nit,
a Jes 10, el gran éxit de r.'lillàs·
Raurell:

FRUITA VERDA
la comèdia del mAx1m lnterée.Cada dJa: FRUITA VERDA.

TEATRE

VICTORIA

Gran Companyia Llrlca

Tarda 4'30. Popular: LAS Go.
LONDRINAS • LA MALA SOM·
BRA - .1''1 DE FESTA. N1~. 10 :
EL AMO PEL LAGAR -ESThENA
a t;spanya: CADA OVEdA CON SU
PAREdA, de d. L. Alvarez l mestre Codina. - Gran presanbuaó.

REUS
NOTICIES DiVERSES
Al Quarteret Municipal tenen
cura de f a cilitar les fulles que cal
emplenar per tal d 'efectuar l'esta,.
dlstica dels danys causats pel darrer temporal. Aquesta mesura !ou
presa pels alcaldes de la comarca
en la reunió que celebraren a aquesta ciutat.
El governador general de Oa.talunya. ha autoritzat la insta!l.acló
d'una estufa de desinfecció en els
terrenys de l'Institut loter-comarcal
d'aquesta ciutat.
La societat cEl Ollmpoa ha
tramès telegrames al President de
la República 1 President del Consell,
demanant l'indult dels condemnats

a mort.

TORTOSA

•

Teatre
r.omea
Telèfon
Tarda a tes 3'30 1 nlt, a les
10'16: CUANDO LAS CORTES DE
CADIZ.... un nitre sorollóe éxlt
de Josep Ma. Pemàn. Prlmer actor. RICARD CALVO. PrLlnera actriu, TARSILA CRIADO. Tarda, l\
les 6, Recital Poètic BERTA SIN·
GERMAN: 11La Voz Humana, nova
acleccló de pocsles amb el poema
llfrocubà eLa Comp!ll'Sa Habanern». de Ballasas. - Demà, a les
6'30 l 1016. CUANDO LAS COR·
TES DE CADIZ... - Diumenge
a les 11 Uel mati. Adéu a Barcelona de BERTA SINGERMAN,
amb nou proarame. 1 la versió mt elll'a (!el IXX'IDD. lllillcnarl d 'amor
aCantar de Cantares de Salomón»,
traducció de Fray Luia de León.
A les 3'30, reposició de EL DIVINO IMPACIENTE. A les 6 I a
lea 10'16: C;UANDO LAS CORTES
DE CADIZ...

------'-----------------------·

R O ME "

Dol darrera recitals d'adéu a
Barcelona, de

-

Sempre 11 Programa més atra0 tl
Tarda, 4'30.. Nit 9'45· RE u
TES PATHE • FEMENINA VIS.
derill March en LA MUERTE Ffl'"
VACACIONES. • Trlomt de ..~
Parlo en RAPTO, - Diu 01 " "
MATINAL, 10'30. - De mence,
localltata a taaullla Per ~,!" de
merada de dlumenae, tardanu.
les 6. - DILLUNS VINENT.',~
IIUt>er-revlllta: MUSICA y MU""'
Claudette Colbert oiE.
RES SINFONIAS DEL CORAZON, en

eoIi

APOL-LO
TEATRE
Selecta Companyia de comèdlee
MONTIAN • ROSE.S
Director: Emili Thulller
Quatre ú.nJce diea d'actuació.
DEBU'l d emà, dissabte, d1a 16.
La butaca més cara, 4 ptea.
Tarda, a les 6 1 nit, a les 10'16:

TU GITANO
Y YO GITANA
L'èrlt més sorollós de la temporada.

TEATRE lfrlca
NOU
dl
Gran Companyia
LLUIS CALVO
DISsabte, lnauauracló de la
temporada. Tarda, 4'30. Butaca,
2 pte&. General, 0'80. Primer; LA
ALEGRIA DE LA HUERTA, per
M Santonoha i Pasqual Alberó.
Segon; LA DOLOROSA, per M.
Santoncha, VICENÇ SIMON, T.
Avelll, Ruiz Parla, M. Ferret, .J.
Baraja. Tercer; MOLINOS DE
Rodoreda,
P.
per
VIENTO,
EDUARD BRITO, C. Llanos, M.
TeJada, M. Arteaa. N1tl, a Jea 10.
Butaca, 3 ptea. Primer: LA DO·
LOROSA, per VICENÇ SIMON.
Segon: Reposlcló de LA VIRGEH
MORENA, per EDUARD BRITO,
Glbrla Alcaraz, Merd Yeclno, T.
Avelll, Pasaual Alberó, M. TeJa·
da. R. Paris, M. Arttua I M.
Rublo.

Cinemes

El movlment demogràfic d'aques-ta ciutat, des del dia 24 de febrer
al 3 del mes que som, ha estat el
següent: Naixements, 16; defun·
clons, 12, 1 matrimonis, 7.
- De les moltes vegades que lla
Sessló continua. Seient UNA PESnevat a la serralada de Caro duSETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
rant tot aquest hivern, la nevada
TALS, VIATGES, etç,
d 'aquests dies ha estat la més copiosa de totes.
- Es nota a casa nostra 1 comarques del Baix Ebre una palesa
efervescèncl& politlca a favor d'Esquerra Republtcana de Catalunya.
PlaQa Uraulnaona, 5 -Tel. 211168
L'evidència. d 'això que diem es pot
judicar en el fet cr.Je són molts els
Tarda, contínua, 8'80, 6'30 1 a
ciutadans d 'esquerra catalanista que
lea 'l'SO. Nit, 10:
tenen el propòsit d 'afiliar-se a. l'esVIAJE FEUZ
mentat partit tan aviat com slgul
per Ma&da Schneider - OPILMS
aixecada la clausura del seu estatge .socllll.
També, entre! altres periòdics d'es-per Thelma Todd • CIFESA
Butaca: 2'20. A Jes 7'30: 1'GS
querra, la venda de LA HUMANIA lea 'l'SO, solament VAYA NU~A
TAT cada dia va en augment; fins
a tal punt que són molts els que es
queden sense pOder-ne llegir cap ~
xemplar, degut, com diem, al fet
progressiu de la seva bona acollida
1 venda.
- A la vora del riu presta servel
Llúria, 115 -Telèfon 81222
de vigilància un guàrdia municipal
a l'objecte d'imposar penyores a tots
Avui, tarda de 4 a 8 1 nit a
Iee 10. La peÏÚcwa més bwnorlaaquells que tiren les escombraries
tlca do l'aoy: Ml COMPAffERO
1 runes fora dels dipòsits. També
EL REY, per Graoie FieldJ 1 Ja
hem sentit dir que aquest empleat
buatca comé<Ua:
té l'ordre de vigilar molt especlalment els carros que siguin -.sl éa
que n 'hi ha algun que en tingul
per Paul Luku.
cap.- propietat d 'algun regidor o
conseller de l'Ajuntament rep-.Jbllcà l popular. per tal d 'imposar-U
una multa radical.
- Malgrat les anades 1 vingudes
a Madrid i Barcelona, fins ara hom
diu que no hi ha res de la comissió
AvuJ tarda, a lea 4. Nlt, a lea
gestora municipal
10; REVIST A FEMINA • PATHE
H1 ha hagut algun racUcal, aspiL • LA OIOSA PR IMA·
.JOURNA
rant a manar a l'Ajuntament, que
VERA, dlbulx en color, de Walt
ha exclamat: cSi no foa la Llel muDlsnlll' - Marta Euerth ell 1'eXtraorcUn.ària producc16:
nicipal de Catalunya, que éa una
nosa per a m~altres, que en farla
de temps que embolicariem la troL•-----------~
ca per la Casa graru.

Pub li-Cinema

MARYLAND
¡ VAYA NINA!

METRO POL

CANTO DE PECADORES

F. a n t a s i o

SU

MAYOR EXI.TO

um
:---

s e

a 1~~io w~ a lea 4'10, ~
REVISTA PARAMOUNT
ANIMALE8 AMAESTRADOI
(documental¡
RIETE PAYASO (Oibulloe) l

ALEGRIA

ESTUDIANTIL

per daok Oakle, Bina Crotblr
1
R1ohard Arlen
(:>On lll!Il8 Paramount)

-

Varietats
Frontó

~rincipal

-

Pal ace

-

Avu.l dlvendres, tarda: REcA!,.

D~ l l - ULAClA 1 contra Uiu
ZA.U • ALll.liliJ.Jl. NJt· OSA I •
GU riERH.t:.~ contra JÚAR18TI "
1
CA~ALI8 U.

-

FRONTO NOVETAT S
AvuJ, divendres, tarda, a les ,.
NAltttU 11 - QUINl'ANA lli
tra GALLAltTA II - ELORRIQ •
Nit, ~ les 10'16: QUiNTANA IV •
~ASOLO COoLra GALLARTA m
.I:'ER.Ea. ~ Detalls per carteU...

con:

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

-- MONUMENTAL
BRAUS
Diumenge, 17 de maro a lla
QUATRE en punt
REAPARIWO del valent matador
de brsWI
VALEHCIA 11
el ctorero• de la mè.xlma emoció
Primera correguda de braua de
la temporada
Esdeveniment!
Eadevenlmentl
VALENCIA 11
LALANDA
1 MANOLO BIENVENIDA

6 N~~~~~~csF~íf~Nd~~z 6
ENTRADA, 3 PTES.

Berta Singerman
Avui, tarda, a les 6: uLa Voz
Humana I nova selecció de poe..
slea amb el poema afrocubà .:La
Comparsa Habaneru, de Dalla·
ns - En v18ta de la constant
comanda de fotografies feta a la
senvora Berta Sin&erman, s'obseQUiarà a tot assiStent a nquesta
audlcJó amb un retrst de la lnslgne artista, autografiat.
Diumenge, a les 11 del mati,
comi11t, PfOimUO& nou 1 la versló
integra del poema m!Henart d'amor uCantar de Cantares de Sa·
lomón», traducció de Fray Lula
de León.
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Chade, 361, paritat; Chade D, 71'40,
paritat; Cbade E, 71'{(); Fillplnes,
338, paper; Ford, 196'00; Sevillana
Patates, dlver~es classes
d 'Electricitat, 77'40; Marroc 5 per 100,
Patates llavor holandesa, 40 pes9025.
setes; anglesa, 37'GO; riojanes. de la
Banyesa, 16; grogues, ídem. 16; flor
fflmvles
morada Banyesa, 1'l'50; roges, i dem,
18; Logronyo, lí d'Haro, 18; semAnt. Avui
brar, de Burgos,' 22'50; blana, d 'Astorga, 15':i0. l groga, ídem, 16. Tot
.,.,a,¡, l'ramvtoa 4 '/.o
bCIOO
els cent quilos.
Orat. Tran1vtes 6 •¡,. ...
¡2 60
58 5
Cereals
C:lxruopl" 1 Oracla t •¡,
602:1
Garrofes, qualitat de Benicarló,
rramv. 8t tond1eu ..
60 ]IJ
7'50 ptes. els 40 quilos; segó fulla
lmwv. Hatcelooa 1112ó
115 / ~
de blat, 40; segoaet; 37; farlna.ses
.....
cetoua 111ao
J:ramv . .,..
b851.
blanques, 37; pures, sense barrejar,
l'riWIVles l:$evllla 6 '/.o
G3 bl.
28; farina d'arròs, 44; llong-Jet per
18 ¡¡¡.
Tr1Wlv1es Ora.oade e •¡.
a pollets de Daimel, 70; cigrons superiors de Uàlaga, 15, els cent quilos; quartes corrents, 21; extra B,
ihvllert5
22; superior B, 23'50; superior e, 24,
els seixanta quilos; palpes de re¡ • ...
.LnwsatlAntlca
7molatxa, corrent, 9'50; ídem, s uperran::.atl&.o~. o •¡, 111:.10
15rior, 10'50; ordl comarca, 18 pes!'rau:;14~1au~. 6 •¡, 111..1:1
12doble decl.o (quartera), l civasetes
l 'ra.w> t1 .l/ :.I 'I• esp lll;¿t¡
Y4 ~6
113 50
da extremenye, 16 !dem.
lrnllll tll/:4 'I• CWI.lll.o!ll
G3 /~
1'ransatta.u~o. ~ 'b 1ll<lb
VJ 16
l 'raUSilLUUIL 6 •¡, lil a!
bllHous 'fraJJSmedlt. 6 •¡,
611
u. Naval Llevant 6 •¡, ~d
bb -

I lm ERCAT DE

La -

TORTOSA
Cotització dels preus mitjans de
la. setmana:
Farina de blat
Farina corrent, mitja força, 68
pessetes; farina força, magna, 74;
farines d'Aragó, primera, torça, 68;
!dem, mitja força, 66 ; fdem, blanca,
63; fdem, Cabezuela la., 32. Tot els
cent lf.Jilos.
Arròs
Arròs, zero, 57 ptes; número 1, 69:
suerior, 62; perla, 66; Hèrcules, seleccionat, 90; matlt~t. 58'50; matltzat, superior, 61; extra, C4; sublim,
68; Hèr cules, satlnat, 92; mitjans
d'arròs núm. 1, 41; ní:Tl"ero 2, 39;
mitjans verds <esquellat), 37; morret, 37, i arròs clofolla, a 38'08 menys
els Impostos, 5'88. Total Uq¡¡id, 3:!'20.
Tot els cent quilos
011 d 'oliva
Oli Tortosa, grau acldrsa, 24'76
pessetes; segon grau, 24; tercer
grau, 23'50; quart grau, 23'25; cinquè grau, 23; sisè grau, 22'75; Aragó, menys un grau, 25'2C, ídem, t n
a dos graus, 24'50. Tot per c<\ntir
de 15 quilos.

• I>

u.....

Anllau•~ DIIIU&aCIOn~

o llllUoua '"

Borsa oficial

14 /5
14¡4 5(¡

Harcelooet~a ~lec~. lU¿u

~U!lOnt., u auuona ~

Nord. 63'00, 63'10; Alacant, 3~'40,
39'50, 39'40; AlgUes, 173'25; Colonial,
42'15; Ford, 1~6, 195, 107'50; Ancla,.
lús, 12'00; Explosius, 104'25; Petroleta,
5'25; Chade, 371, 368, 369.
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Espectacles
a avui

oer

TEATRES
Apol-fó. - Tarda 1 nit: ITu gitano 1
TO ¡ltanJ,t.
cAmor subllmet, cTI
Barcelona (1u.lero 1 no se QUlen ereu.
Cbm1o, - Tardo.: tL(¡s lllal'la08 de udia» . .Nit: cMucbo cu.làado con Low
Espanyol. - Tarda: «TIWlbé ela ho.
ment; ploren» 1 cAixò és una de.o
¡ràsla» J eLa vJda és a.lxl.nat. NU
eLa vida 6a alxlna» 1 cRatollna de
casa rica».
Poliorama. - Tarda 1 nit: «La !ru.lta
verda».
PrinciPal Palaoe. - Tarda: IL1ll, vol
v1ure». Ni~: c.MJssTbery:t.
Novetats. - l 'araa 1 nn: eLa ronda
de laa bruJa.et.
Romea. - Tarda 1 nit: cC~ 111
Cortes de Cè.dlz...:t
Viotbria. - Tarda: cLa.a ¡olon<1rinast
eLa mala &olllbra» 1 FI de Festa. •
Nlt: cEl amo del la¡¡au 1 cCada
oveja con au pareJa:t,

CINEMES
Amèrica. - IEl nearo que teniA li
alma blane&J 1 «Hombres c1el mat!.a-

n ....

Aatorra. - cLae cuatro tlennan!tau
eLa cucaracha•.
Avinguda, - &Maria Lullla de Auatrlat
l cAUcla en el paia cle 1aa mararlo
llas.»

Barcelona. - &IJuerra de veJsest
«Amor T CUarLili8.11»Boao. - eLa Dolorosa• 1 c.DivorcJo t11
Ja tamlUa».
Bohèmia. - cMaaca.rada:t 1 cUna a.
mana de !ellcldad».
Broadway. - eL& batalla•, cQueremct
~rabaJar:t 1 cUna extra.da aventura»
Capítol. - cCaaados 1 felices».
Coltseum. - cAlellTla estudlautllt.
Catalunya. - cE! ~ren de Ja.s 8'47t.
Centr1o Cinema. - cTlerra de paaló111
1 cEl Da.oub1o azu.la.
Comèdia. - «Emmat, cOara preclO&III
l cEl a.seslno dlabóllco:t.
Comtal. - cDeetUe de prtmaver&J,
cMia eerU• I •Pra4eru eangr1eDo
tast.
Diana. - cEl Dr. l"rankestelnl 1 IAv•
s1n rumbol.

Diorama. - cCaaanovu, c.El tru:orreAo
ble» 1 eLa Dlosa de la selva•.
Entenoa. - eLa ¡¡arra del gato», cBeVo
niòn• l c8oy un vagabundo:t.
Esplai. - eLa hermana Ban SulplciOI
I cQwl bay No.llle?:t.
Excelslor. - cCarava.oa», cEl lnCODI'
prend.1Uot 1 cGente .I)C1'8e¡¡u.lda:t.
Fantbio. - cSu mayor UI~».
«D6Jame q,uerertet .
Fmma. Foo Nou • -cEl Or. Xli, cllombrel del
ma.dana•.
Frèaoll. - eLa llermaDa San SUlploo
CiO» 1 cEl tluésped núm. 13».
Goya. - cAmanLea tlguuvoe• 1 (Qu•
lntim. - cWonuer Bar», IDenublO
hay .Nc11Je1».
azu.l:t 1 •Salvad a lU wujerest. ...,.
Iria. - «Amantea tu¡¡itlvou 1 u•
Quluro 1 no ee Qulen ereo.
Kurnal. - e VolS¡a ell .uama.u 1 cAmall
~es tusitlvon.
Laietana - cEl marido de J.a ~
na. 1 cRombrea del ma1iana».
Ma.ièatlo. - cValsee de Viena.», ILI
travtesa mollnerK» 1 eLa .be!'P]AIII
Ban f>u.lpJcioa.
Marma - cTrea amorea:t, d'or qUI
trabaJart 1 cA media vou.
Maryland.- cVa)la Nlüal».
Metropol. - cCanto de pecadoree•:.....
Mlria. - IDesfile de pr1mavera:t, ._.
seràst 1 cD1abJos en la cw;nbreJ.
t.11stra1. - •vo~a en llamas• i ccock·
tall de besos».
Monumental. - cPalaa acusaclóllld• ILI
cave del terron 1 cTartarín e 'l't'
dlY«r88CÓlll.
cLas eorpresas del
Mun~uat dt
cio» 1 1Loe u.ltlmos 20 a..flost.
Núr1a. - cDeaUceSII 1 cUo.a ~
leUcldad».
Paris. - cH.apto• 1 eLa muerte de VIo
caclonea».
Pedró. - cMaacaradat 1 cUllA ¡¡e¡naili"
na de fellcJdad».
Pathe Palaca. - «CN'avana».cl cEldorado
comprenuldoa l eLa chica d

Pr?::~t::i.

- cUna semana de teUcldad» J cLoll desaparecldost. . u.Pubh Cinema. - ~eporwu.ges d act
--"'t;a.S'•
llt.at. - cLae cuatro be:r....,.....
Rambles.
cFtJ
cLucha de IICIOII..
Royal. - cTv.rtarln de TaraSCÓDt, •·
sa acusac!Oru 1 cse acabó la ~~
Select Cmema. - cuo.a sewa.uB U
llcJdad• 1 cLot desaparecld~ttèBI
Smart. - IEI. crlmcn del v......
.-..
cYo soy Busanat.
Talla. - cOro en 1a monta1!.a. 1 ....-qUI
tea fl,Pt.tVOII»
Triomf. - cTree amores», d'Ot
t.rabaJar• l cA media vou. ~
Tetuan. - cVol¡¡a en uamas~taJ·
t
ceu 1 cSOldados de la toriXl
Tlvoll. - «Broadway por dentrO ·
Urauin aona. - cVlva V!ll~. ft•tall
Vola. - cLaa cuatro ne:rw-XIier:a_:u~:"i:o hacta Rio
1 cAmor y cuartWas».

Jan.,-

1 DE MARÇ DEL 1931
DIVEN ORES• 1

la humanitat
••

LLIBERTAT

EDITORIAL

A.

--

•

EL TREBALL ·

RedacclO l Ad.m1Distrad0
O N D A U N 1 y E R S I T A T. 26
rar•ton 121tt
A

A L L

1'

[Jnpremta:
N U M,
E R S,

4 8

T•l•fon 14448

ez:s

·PREUs OE-suàscRIPCIO-;==

aaroelona. un m11
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Focs
de Bengala
TOT PAGAT,
FORA MILLOR .••
Hom bat el coure, aquests dies,
1 h01Wr d'un ciutadà - el senz¡or
Pic 1 Salaric-el qual ha estat
'Wnorat amb el nomenament de
oa,valler àe l'Ordre de la .Repúbli-.
:a. Desconeixem quins són els aer·
veil que lt han valgut aquesta in.
ve.tttàura, però cal creure en la

seva enorme transcendència, per

tal oom han dest4cat el republicantsme del stnJIOr Pic i Salaric
pel damunt del de centenars de
milers de republicans que viuen a
Barcelona. Fan nwlt bé d'hom~
natjar-lo ela components de le seW tertúlia. D'aqlt.esta manera, fíns
.,.._ el cas que ela precitats serveis
no ezistissin- cosa que no volem
ad~tre - i e1 tractés d'un !imple caa de Javoritiame, l'ir,teressat
pot arribar a creure en la seva
pròpia importància i aquesta durlo a haver de matar Ueon& de
debó, oom Tartarí de Tara:;có.
Ara W. En Unies generals, t
1ense àntm de molestar ntngú, to
declaro 9ue totes aquestes gràcies
honorifiquu, a l'igual que les condeooradonl, ell tractaments f altre! oose.s que l'hi assemblen, entenc que oon.stituet.ren un sistema
de motxfgangu.ea ridícules impropt
de ZG Je:iosttat republicana i que
ru no tenen 4 veure amb la democràcia. Ha ver de qualificar
d'ExceRentlssim l'alt funcionari
que fo pago perquè em serveixt
ho trobo d'un grotesc molt pujat.
I entre fhome que ta postures
amb un dtsc de metall a la pitrera f el reietó afri,cà que s'ht penja
un despertador no hi veig gran
dtfertncia. Kemal, que és l'únic
dictador dmpàtic que existeix, ha
eliminat ;a els tractament& de
Gazt, Pfltxà, Bey, etc., etc. I el
president de cent seixanta milions
de ru.ssos és el «camarada Prestdent».
Fóra més pràctic que tots aquells
c¡u.e serveixen el seu país i els
aetU semblants, amb gestes de les
que,.to admeten discussió, en comptes de collars, faiXins o medalletes, obtinguessin una mena de
aalconduit mostrant el qual ho
trobessin tot pagat all4 on aneslin. AiXò 1eria. men11s carnavalesc,
més eficaç f estlmular!a millor els
Mrotsmes.
J. M. FRANCES
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ETIMOLOGIA POLITICA
-¿Sabes que Gil Robles nos ha

u.lldo autonomista?
-¿ Y oómo lo sabes?

-tPorqua ha venido a Gerona en

auto ... l

(De «La Tierra»)

EL TESORO
~ Y yo que oro la tener una molloJala-:: oro I ¡A que va a resultar
1
(De :La Llbertad>)

H INCHANDO EL PER RO

.,.~\ 1 del fondo al nuevo ton to cer-

ha· no del oanuto. - No te moiQo
81 ~ P8rece que engorda; pero ee
nada màs...

<De <lleraldo de Madrid»)

,-----~~
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la humanitat

TEMES SOCIALS

Comentaris a la conversa
Stalin • Wells
La oonveTJa sostinguda entre sta..
Un t Wells, que ITeprodufrem a LA
HUMANITAT i en aquesta mateixa
aecció dedicada al trebaU, ha tingut gran ressondncta a tot el món t~
sobretot~ en els països de llengua
anglesa on Wells f!s tan conegut f
estt111at.
La revtsta de Londres. «The New
StatBJman and Natton», oue tam.
M publicà la conversa ja famosa,
ha rebut algunes cartes d'eminents
escriptors anglesos comentant el diàleg entre l'estadista rus j el novez_.
lista angUs.
No les reproduïm totes car fóra
massa extens, però pel seu interès
tnJorm.atiu., pel seu conti ngut social,
no 1abern estar·nos de publicar la
de Bernard Shaw, la de l'economista Keynes, una altra de Wells en
la qual replica a Shaw t, finalment,
una aUra de Shaw que contesta
a Wells i a Kegnea.
Per la seva molta extensió preguem als nostres lectors que vulgutn
perdonar-nos pel jet de no publicarhQ en un 10l dia. No és possible per
les exigències del diari. Avui publiquem el comentari de Bernard Shaw
que diu:
d..a conversa, o més bé la. coHisió,
entre aquests dos homes extraordinaris, nos ens ha revelat res que no
sapiguésslm ja sobre llurs opinions
respectives. Però és divertit com un
cas de comèdia, i sospito que com
a. tal no deixaria de divertir Stalin,
ja que és home que posseeiX un agut
sentit de la comicitat 1 una rialla
espontània i cordial. Heus aci alguns
dels punts que mereixen ésser des-

tacats l saborejats.

Stalin escolta atentament i seriosament Wells; comprèn els seus arguments exactament 1, en repllca.r-14
dóna sempre en el clau. Wells, no escolta Sts.lin; solament espera, amb
soferta paciència, que Stalin acabi de
parlar a fi de començar novament ell.
Creu que sap millor que Stalin tot el
que St&lin sa.p. No anà a veure'l per
tal d'aprendre quelcom de Stalin, sinó
per donar-U una lliçó. Wells salvarà
el món per mitjà del seu «cUssoidísmet (1). Ignora que el seu Cllssold no
és sinó una versió mo:ra.litzada èel
capitalista d'August Comte, aquest
Comte que ha. quedat desplaçat perquè no se li va ocórrer cap solució
millor al problema de la lluita de
classes. Els Clubs Rotaris, fundats
per tal d'organitzar els Clissolds, es
convertiren, gairebé instantàniament,
en «luncheon·clubs», en societats en
les quals es reuneixen periòdicament
a f1 de !er àpats, homes que mai no
oïren parle.r nt de Comte, ni de Cllssold ni ta.n sols de H. G . Wells. Però
aquest, que no dóna. més importància
als CluDs rotarts que a Stalin, ni mai
no va haver, com hagueren de fer els
fabians (2), de polemitzar e.mb els
comttstes mentre aquest lliDatge existí, creu que el clissoldisme és el darrer crit, i assegura. a Sta.lin, sense
tacte, que la lluita de classes és un
disbarat.
Stalin, el qual sap per experiència
el que valen els Clissolds quan arriba. l'hora de la veritat, tracta amb
cortesia de posar les idees de Wells
en ordre i proporció marxistes per
al seu propi interlocu tor; però aquest,
convençut que Stalin està obcecat per
una. nècia fórmula sobre la lluita de
claMes, tracta l'exposició dels seus
conceptes com sl fossin interrupcions
incongruents 1 avorrides, 1, descartant-los amb un amable «Estic d'acord amb molt del que acabeu de
dir», toma. al seu prolix raonament
sobre la importància. de Clissold.
Stalin, amb paciència. tnexpognable,
torna a donar a. Wells una clara lliçó
elemental de ciència política postmarxista. Això produeix a. Wells
menys impressió que l'aigua. damunt
el llom d'un ànec. Abans de reprendre el fil de les seves observacions
posa Stalin en el que creu ésser ei
lloc d'aquest amb un advertiment Denèvol: «Potser sigui jo, d'entre nosaltres dos, el que tingui més te en
la Jnterpretació econòmica de la polltica». Després, reprèn Stalin per cdlrigtr-se a aqueixa gent (els Clissolds)
amb una propaganda de la lluita de
classes, que sols ofereix dos camins»,
l oblida que Stalin es va veure obli..
gat a dirigir-se a ells per tal que
escollissin entre aquests dos camins:
el treball en una mà. i un fusell en
l'altra. «Aqueixes gents», diu Wells,
que obliden l'època que Clissold s'anomenava. Ponderevo, «comprenen la
situació del món. Es donen compte
que s'ha convertit en un caos sag·
nant; però al mateix temps consideren que l'antagonisme primitiu de la.
lluita de classes, tal com vosaltres
l'enteneu, és un absurd».
Stalin replica, en efecte, Q.Ue aquesta és, precisament, la. seva equivoca,..
cló, 1 analitza. molt hàbilment per
a Wells la idiosincràsia d'aquelles
gents. Però res no pot crebantar la
fermesa britànica de Wells, segons la
qual Stalin, essent estranger i no
havent assistit mal a una sessió de
l'Institut d'Afers Internacionals de
la Plaça de 8a.nt Jaume ni llegit
la revista eLa Taula Rodona», no
té la més núnlma idea. del que pot
fer el clissoldlsme, a. més que la. seva
lntel!lgèncla ha estat destrulda per
un malèfic degenerat que s'anomena
Marx. Amb el ll de posar tot alxò
de relleu, llença dc sobte en la con..
versa. Cllssold, ex Ponderevo, sota.
un nou avatar: el de Morga.n- Rockefeller -Ford. Aquests homes saben
organitzar. Aleshores, ¿per què no
crldar~los per a cooperar amb Stalin? I queda subratllada la. augggerència. amb aQuestes paraules: «Em
sembla que sóc més esquerrtste. que
vós, senyor Stalin.»
Stalin admet ga.lanament que a,..
quests Cllssolds saben organitzar, peró afegeix que el problema està en
com &e'ls podria organitzar ca ells»;
la qual cosa és, precl.sament, el problema que els Soviets han ret!!Olt amb
èxit, encara que no sobre 1& base de
la propietat privada, 1 encara que no
en tots els casos no hagi estat innecessari emprar la pressió suau, però persistent, dtl canó d "una pistola
damunt l'occlpuc1 de CliJaold.
I a1xf transcorregué la. conversa
No és literalment cert que l'en~
vista. no o!erelxl proves que el nostre volgut Wells pcoseelx el oentlt
de rorda; però m'atreveixo a dir que
la lamooa tàctica da Robert Owen«No dlseutlu mal; repetiu la ~
tesi». poques vege.deo haurà eole.t aplicada més rigorosament que per
diver\Vells en aquesta ocaal6- -

teix més perquè quan '"'lg conèixer
Stalin la primera cosa que valg aden ell fou que era un home
Teltlr
UNA DE DOS
que aabla OICOltar com poca. No he
nat mai un home que parli tan bé
«No DOdrà ~otar el que
no aepa leer 1 esc.rtbtr.a
I que, m~t lot, mootrt tan poca
pressa a p&rtar com Stalin. Wells
0 COie«loo do - - éo un a:ceHent parlador però és

..::...~lan
l'lloO.

- . . . . COiesloo

-to- l'home del món que escoita. pitjor.

(06 ~ Dlluv!oa)

gura de sl que la. més lleu contra·
dicció desvetlla. en ell una. cega. fúria. que es descarrega amb inl¡)acièUcia menyspreadora i eloqüència vitu·
peratlva. I da.vant d'això és molt pos-

els capitalistes ociosos són uns «lladres infames» (3). I per a. ell l'adjectiu infame era quelcom més que
una mera decoració. Hom no troba
aquest matis en Clissold; malgrat
tot, és el lema constant del Socialisme.
En aquesta. ressenya. de la colUsió
entre Stalin 1 Wells, entre una força
irressistible 1 un obstacle inamovi·
ble, trobem de menys la descripció
de Stalin per Wells i l'opinió que
aquell mereiX a aquest (4). Aixi ma·
teix <iesitgem una. descripció de Wells
per Stàlin 1 la seva. opinió sobre el
seu interlocutor. Wells té un verltable geni per a tala descripcions;

slble que Stalin no fos tan lndul· però Stalin també posseeix una plogent com els amics més lntlms de ma. mordaç 1 en una polèmica sap
posar en cintura els seus ad\l!rsaris
Wells ací, en la seva terra.
Sta.lln li oferl una sortida. Digué: amb la mateixa eficàei& que ha poc¿Què poden fer (els Cllssolds), sat els ckulaks». Potser algun dia

tot i animats de les millors inten- ens sigui possible gaudir d'ambdues
clons, si no són capaços de plante- delectances.
Mentrestant, donem gràcies a la.
jar ·se la qüestió de la presa del
Poder 1 sl no tenen en les mans Providència pel fet que no hagin
aquest Poder? Tot el més podran co- arribat a les mans amo motiu de
operar a.mb La. nova classe que pren- ~ les seves diferències d'opinió. Stalin
gui el Poder; però per si sols no po- va desterra.r Trotsk1 1 s'ha convertit
dran canviar l'univers. AQ.uesta és en el Màxim Pontffex de la nova
la tasca. d'una classe forta. que ani· Església ruso-catòllca del Comunisme
quili la classe ~apitalista., 1 que al per dues raona. En primer lloc, és
mateix temps s erigeixi en domina- un estadista nacionalista. pràctic i
dora absoluta. I aquesta és la clas- reconeix que Rússia és ja prou gran
se obrera. La lnteHectualitat tècni· per a uns governants que no passen
ca (els Cllssolds, ja s'entén) no pot d'ésser simples mortals, sense que
exercir un paper històric lndepen. hagin d'abarcar, a més, la resta. del
dent. La transformació del món és món. (Wells no es conforma amb
un problema llarg, complicat 1 do-- res menys que un Estat Mundial).
lorós. Se~bla.nt propòsit exigeix els En segon lloc, Stalin, infiexible quant
esforços duna classe que imposi res- al seu objectiu final, és un complet
oportunista quant als media per a
pecte.»
Es curiós observar fins a quin punt aconseguir-ho. Aix1 ho exposa a Wells
s'assembla això a quan Gladstone o en dues frases memorables: «Jo no
Bright feien gestos respectuosos da- sóc partidari de l'ordre per l'ordre,
vant l'altar d'aqueix idol del se- o sia de qualsevol classe d'ordre.
gJe XIX que s'anomena l'Opinió PU.. No; sóc partidari de l'ordre que cor·
blica. Wells pogué fer recordar a respon als interessos de la classe
Stalin que els bolxevics aconseguí- obrera.» Es evident que Stalin és un
ren la victòria pel concurs de la gran home capaç d 'actuar; àdhuc, si és
classe dels camperols· soldats, que necessari, d'apartar Trotsk.i i la. res 'entestaren fins el darrer instant volució mundial de l'ordre del dia.
a mantenir la propietat privada en Wells i el seu Estat Mundial els
la seva forma més extrema de pro- rebutja també del seu programa per
pietat camperola. Des d'aleshores, ara.
Em sembla una llàstima que Wells
Stalin l els seus coHcgues no han
abandonat ni un moment, la gran deixés a Sta.lin algun dubte sobre si
tasca d'exterim1n1 d'aquests campe- és un amic o un enemic de la nova
rols 1 de substitulr·los per industria- Rússia. Dimecres de la setmana pas·
llstes cuits. Ja no és paradoxa. dir sada, Mr. Chesterton, parlant per rà·
que aquesta política compta amb l'a- dio des de Portland Place, va censu·
jut entusiàstic de les seves víctimes rar amb eloqüència Edmund BUt"ke
més inteHigents, ja que és difícil que per la manera com s 'enderrocà el
hi hagi un proleta ri lnteHigent al seu liberalisme en é$-Ser posat a promón que no estigui cordialment d 'a· va per la Revolució francesa, i, en
cord amb el principi que que.nt més canvi, elogià Fox per haver quedat
diferent sigui la vida del seu fill al peu del canó. 1 en la mateixa .frade la seva pròpia, tant millor. Però se de Mr. Chesterton va desplomar·
el Jornaler rus corrent, com els al- se instantàniament als braços de la
tres jorna lers, ha d 'acceptar el que duquessa de Atholl (parlo en sentit
Stalin i el seu Govern creuen que .figurat), com una ~untanya damWlt
ll convé, t la pregunta. que Wells el pit d'una marganda, en descriure,
podia haver fet és aquesta : ¿Es que de la faisó més gratulta, el bolels lfders bolxevics no són els Olis· xevisme com «l'explotació U:llmitada
solds de Rússia, i no té raó Wells del treball».
Ara bé: quan Wl comentador tan
quan les seves esperances de salvar la societat les xi!ra en una cOllS- intrèpid com és Chesterton, que com
partida ri de la distribució de la.
a
plració de Clissolds, elegits i nome·
nats per sl mateixos? I per altra. riquesa pretén situar-se a l'esquerJJ3:lt. ¿no té també raó Stalin en ra del Comunisme, és capaç de rta.fmnar que aquests líders han dés· vallt:z:ar amb el mateix Burke i enser homes de vocació irressistíble, cara rebassar·lo de tal manera, ¿en
convençuts que el capitalisme és un qui podria. Stalin tenir confiança. a
rob_atori organitzat contra el prole- Anglaterra? Durant molt de temps
tarmt, homes resolts a. a.caba.r amb van riure·s de m1 a Rússia tot conaixò s en s e cap classe d'escnípols, siderant-me run bon home êaigut ende la mateixa manera que s'acaba tre els fabians»; però els dos vells
~b altres classes de bandolerisme, hiperfabians, Webb 1 Shaw, ens hem
1 en absolut indiferents als seus in- quedat al peu del nostre canó, com
teressos lmmedta.ts en perseguir tal Fox mentre que e1s sociaUstes 15enobject1u? .En aquesto. descripció, hom timentals fugien de stalin en totes
pot reconetxer fàcilment LenJ.n i S ta- direccions, cridant, com Sant P ere:
lln, però no CUssold ni Rockefeller «No conec àquest home IJ> Stalin és
gairebé cpersona. grata» al Ministeri
ni Ford.
De totes maneres, siguin els nos- britànic de Negocis Estrangers, com
tres lllberta.d?rs apòstols o bé cpar· a nostre únic baluard contra l'lmpeven~» enèrg1cs, bo no pot negar la riallsme japonès, mentre que les nospremlSsa de Stalin que no podran tres societ ats 1 partits que es diuen
t~ormar el món fins que acon- obertament socialistes ajuden cegasegueiXin el poder politl<:. I també ment la. xurma capitalista que tnten·
que,. com no tinguin. un ideal co-- ta exportar el nostre diner, molt es·
mumsta pel qual sen~m més interès càs ja., per tal d 'aconseguir la seva
que per qualsevol pro.f1t personal, em- part en l'explotació de la Manxtirla
praran el seu poder a racionalitzar 1 de Xina 1 això ho fan per despit
el capttalisme en lloc de destruir-lo. contra el · comunisme. Bonic joc I
El senyor wens, menyspreant ollmWells no. tem això perquè creu que
el ca.pitahsme no és un sistema, sinó picament l'existència del Comitè de
un caos. Ma.l no cometé error més la Societat de les Nacions per a la
cra.s. El capitalisme, en teoria, da· Cooperació InteRectua.I, a.lxi com tomunt el paper és, de totes les u to- tes les Internacionals: Primera, Sepies, la més sistemàtica. 1 raonada.. gona 1 Tercera, ofereix a. Rússia el
Fou el seu caràcter complet i lògi<:, p E N Club com a substitutiu.
CC?m a pla. capaç. d'obtenir un ren- L;oferlme~t ha deixat Rússia. muda
drment soc1al òpt1m de la institució de l'astorament. Jo, que pertanyo a
de la propietat privada, la. qual cosa aquest Club sento 1lila forta tenta.féu que pensadors humanitaris com cló de posar' a prova la. seva. cultura
De ~ulncey. Austin, Macaulay i els polltica tot proposant que invitem
Utilitaris es reconc111aren amb ell, StaJin al pròxim sopar del Club.»
(Continuarà)
tot 1 presenciant plenament els seus
horrors actuals 1 els previsibles abans
que el Socialisme pogués ésser conAHusló a William Cllsaold, per~
(1)
cebut com a força pollttca. El siS· aonatae ttvtc d'una de les darreres no-terna capitalista, com a tal sistema, veHes de Wella, cEl Mundo d.e W11llam
segueix ensenyant-se com a norma. Cllssold». (Nota del Traductor.)
(2) Afll1ats a la Societat Fabiana.,
bàsica a. les nostres Universitats 1
el 1884 per Bemard Shaw, els
per ta.nt, ens seguelx amenaçant fundada.
eap~s Webb i altres lnteJ..lectuals anl'horrible possibUitat Q.Ue Wells ar- glesos.
Inspirada. en lA. tl\ct1ca Ce horibi a estudiar-lo al¡un dia i es per· bla Cunctator, el Contemporitzador. ha
di per al Socialisme tan completa- estat l'exPOnent menYS dlsstmula.t del
ment com Asquith o el degà Inge. soclallsme oportunista o reformista.
L'e:z:presstó literalment emprada.
El problema està, realment, plantejat per(3)Morrls
rou cdam.ned. thleves.. Però
entre la propietat privada, amb la l'epltet cdam.ned»
t6 en l'ús corrent aseva distribució automàtica a. base capció que, éa clar, li donà W1lliam
de privilegis, i la propietat públlca., Morrls 1 remarca a.aut O. B. Shaw, un
amb una dlstrlbucló lgual!tàrl& deli- eentlt molt més fort 1 peJoratiu que
literal ccondemnata
beradament imposada. Cllssold no lfL eeva traducció
més bé al que hem estamserveix per al Soc1a.ltsme mentre e- Correspon
pa.t més amunt. (Nota del tra.ductor.)
ludeixl aquest problema. De W1lllam
Aquesta. omi&sló resta. aubsana.MolTls, digué Wells que era un poeta da (4:)
en el aes-on volum de la lnteressanl un decora.dor. Aquesta no és la ti&slma autobto¡¡re.fla de Wells. Acl paslgn111cacló que Wlll!am Morrls té ga bonic tribut a. la rectitud 1 a la. gran
per a nosaltree; els poetes i els de- simpatia. de Stalin, però el ceA:a la seva
fòbia a.nt1marz1sta Quant a. la vigorosa
coradors aDunden. La significació 1ntelllgèncla
de Stalin 1 a la &eva comca.racterlstica de Marris fou la seva prensió reauata
do la eltuactó hlstòopinió, lliurement expressada, que rtca.-0. B. B.
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ELS INDUSTRIALS ALEMANYS,
A CATALUNYA
Nosaltres hem voltat el món 1 hem eran vendidas como «vendas enyetingut necessitat de treballar per a aadas».
Tlure. A tot arreu, a P&rfs, a Berlin.
Para. demostrar la veracldad de
a Londre8, etc., hem 'Ybt com ela mia a.severaciones estoy dispuesto a
patrons ocupaven els treballadon dar las expllcaciones que se me 1011·
del pala de preferència, amb roJa.. citen, que es tanto como decir que
cló als estrangers_
doy la. cara. La. verdad no ha de dfs..Però el que no podíem somn.l.ar
era veure acomiadar un obrer o empleat del pafs, per ocupa.r.ne un &1tre d'estranger. Ara mateix velem
com arreu del món es dicten d.L!po.
slclOil.'l per tal de prote¡-lr ela treballadors d.el paia per mor de l'atur

forçós.
A Catalunya, on l'atur forçós creix
cada dia, no h1 ha control amb això
que fa nferèncla a la mà d'obra •
trangera. I e&! pooar-n"h1.
A continuació, reproctuYm una tns-

tàncla tramesa al mlnlatre del Treb&ll pel ciutadà C. VIdal que ell8
'ñsltà 1 ens formulà les seves queixes nrbalment:
«Es hora ya dè poner en· ooñoc1m.lento de las autorida.des el proceder de un lndu.trlal &lemàn establecido en esta. pl.aza, esperando de S. E.
ser atendida en ml aollcltud, tomanla tanlo carta.. en el &&unto
do Be trata de la c:aaa ltlaeblsch.
cha ..... trabaj& Ja. làmparas cP<>tram&u, el pape! cTraru!partto el
denUirico «Chlorodont» y algún ~tro
articulo entra elloo, tlempo atràa, las
vendaa cCellonaJ, 1aa cuales por no

ll:o una oort que lligui a1x1, Ja ue
la ..... Vlaló éo tan àmPlla 1 lan \... "'!W' nglatraciaa

m:

ea

deblda tonna,

frazarse con frases rebuscada.s, basta
con exponer lo Q.Ue aucede y que esto

tenga -

ba!!e la màa estricta oln-

eer1dad.
C&llar màs tiempo aería una cobardla. No puede quedar oculto y
por lo tanto impune, un atentado
a. la d.lgntdad de un número de espa.fioles, como eatà ocurrtendo con
el caso plantead.o por la casa Klaebl.sch a aus empleados. No valen
promesa.s de ninguna clase dadas a
los mismos cuando é.stos entran en
la casa.. Los empleados, no Importa
sexo o categoria, entran y salen como el dinero en el bolsillo. La inde·
pendencia que se adqulere legalmente con el trabajo, depende del
ca.prtcho, de la comodidad o del
favoritlsmo del dueño o del apoderada general. Alguno que no slrvo p&ra gran cosa, según Ma 1a
cant1dad de csoplóru que tenga. dentro del <:uerpo, aguantarà màs que
otros en la casa, porque ya sabemos que éstos necesitan suplir con
aoftsmas la carencia de actitudes.
No tiene nln.gún derecho un amo
por mucbo ascendiente que tenga,
a Jugar con el axnor proplo de sus

3

•

LA PREMS . A •

Panorama polític

Les armes
dels monàrquics

La Publicitat dóna aquesta. nota. -no massa optimista per a segons qut- de l'actual panorama
polític.
O liguf: l'alljo d'armes que .rercEl Pa.rla.tnent de la Repúbllea ba
veix d'acusactó contra Manuel
reprès l'act1vtta.t; ela que esperaven
Azaña. El3 monàrquics, que són
em.oclou s'hauran aentlt Wl& mica.
els que empren l'arma d'a.queBtes
defraudats, perQ.uê el parèntesi de les
armes, haurien de pensar que de
vacances del carnaval sembla que uo
vegades la trutta pot tombar-se I
ha. adobat nt ha espatlla.t res: totes
les qüestlons que estaven plantejades
les cañas se vuelven lanzas. .Auamb caràcter urgent no han avançat
qtUto Vivero. des de Heraldo de
ni una passa. De fet, doncs, la altua,..
Madrid, ta vn xic de broma a z~es.
ctó es la matet:r:a que el cUa que tou
quena. dels 1Rondrqufcs de l'alijo,
tancnt el Parlament. Malgrat la pa.aelvlta.t deliberada dels homes del GocContinuemoe. A poeo del al1Jo
vern, les Q.Oestlona han !et secretament el aeu caml, 1 qU1 sap al allò .trustrado hallóse material béllco en el
que era l)0881ble quinze dies enrera, cTurquesa». Los del 10 de agosto,
avui ha det.nt d'ésser-ho. Encara que &tempre justos f veraces, dlJeron h&oels bomes vaguin els dies compten; ber dado el Sr. Aze.11a. ese ma.tertal a.
la ¡ermlna.ctó secreta dels e&devent- 106 núcieoa aoc1all.staa, Que preparaba.n
mente no s'atura, 1 IOta la ca.lma 1 la aqui una revoluclón. Y eatorzaroo.
lndl!eréncla que ba.n a.companyat l'o- mM y mM el dleho viendo eómo, pese
bertura de les Corts sembla. que e'a,.. a lracundaa 1D.venclones pertodtsticas,
eumuten pressions contradictòries QUe se halló al Sr. Azafia. llbre ae culpas
bé podrlen motivar 110rpreses con.stde- en lo de Barcelona.. cNo, no -cla.tna..
ban; ea culpable-. Y no escaparà. en
rables.
La Q.üestló de les penes de mort ta del cTurquesa», porque a.hl apareoo
dictades pels tribunals continua en el lndt6 cutlble au nexo con los revoluclonarloe de Asturias.»
matetx estat.
¿Indtscutiblc? Pues 108 del cAota
Torna a parlar-se d'eleccions muntclpa.ls molt pròximes; no és estrany, de Acusac1ón», extractores de quinta
perquè les urnes podrien ésser un port esencta., déjanlos como se quedó la
de refugi, sl el temporal intern no zarra del cEstà.n verdes». No aulla.n
a!laca; aquest port, però, té els seus contra el Sr. Azaña. oor lo de Asturias;
perills, i no seria gens e&trany que 1 rugen porque, ¡oh me.ra.v1lloso ballaz..
en arribar-hi h1 naufraguessin alguns go 1, a pr1ncipl08 del 1933 deatlnó el
dels aue hi cerauen la salvació. El pro sr. Azai'i.a a. pa.vorosas maqu1naciones
Jecte de reforma electoral està. tnspt- antlcarmoniataa el material castrense
rat en l'existència. d'aquets perUls que que en el verano de 1934: ¡eata.ba inpoden accentuar--se senslblemeni se- tegre.mente a bordo del cTurquesa.a I
gona serà 1a solució dels dos problemas No hay en el mAs clAsico de los rtgoa.Hudita més amunt. Pel aue toca a dones mudanza. de mayor dona.lre.
la a1tuacló creada a. Catalunya la tn- PorQue toda ella. nos sttúa. en el plano
decisió del Govern lmpedel:l de tro- chuaco del peraonaje de com.e<Ua. que
bar-ht Ull dealloriaador vla.ble. Tots es- dl ce: eSl no han oido ustedes un
tem convençuts Que la fórmula cata- trueno portuaués, no saben lo que es
lana ha. d'elaborar-ae a Madrid tal un truenoa El cActa de Acusa.ción»
com temps enrera anunciava una.' per- -verdadera parta de Tras-Oi-Monte&aonallta.t catalana, element prepondo- equlvale a. ese trueno.
rant d'un dels partits governamenta1s. l Resulta_ segün dtcho pape1, que- el
Aquesta. marra.da no ha donat mn.l bona I armamento rechúdo ha.sta. el vera.no
resulta.ts a. Catalunya; la. felicitat d'lm~ de 1934 en una fortaJ.eza gaditana nos
potancló en.s ra. més por que golg. 1 I produJo dos ruerras con Portugal. Una,
en octubre de 1932, y otra, en enero
de 1933. ¡Y Elpa.fía sln enterarseJ Mas

Tàctíca ..,.repuhUcana

f

, pau Ieuo 1es consta mur claro • 1oe autoPau, pau 1• mes
que una
rea del cActa», como
tambi~n

El corresponsal de 1..a Veu de f otra. crueles guerras trajeron desd1Catalunya a Madrid dóna compte chaa i.n.númeraa sobre los espa.fioles.
a.unque nin¡WlO lo notase. De ahi que
t
à d ¡
••
'"" un gran esc n o en re fen-ces ~os acusadores del cActa» -•verba.
non acta»- embutan a eu execrado
governamentals.
c(Dla 14:. A la. una. de la matinada. Aza.fta en los arttcul08 134 y 135 del
Códt.go penal vlgente.
Per telêfon.)
y no cabe duda.. Veamos el a.rticUlo
La. primera. pa.rt de la sessió del Con¡rés ha. tingut un relatiu Interès, no 1 134: cEl que con actos 11e~es, o que
estén autorizacloe oompetentemen·
no
traces
&alament per la ma.~ria de qu~
tava ~1 projecte de bases per a. una. 1 te provoca.re o dlere motivo a. una cleIJ.el Municipal. que aquest Parlament • cliu-actòn de guerra contra Espaha. por
amb una tnconscléncla lndescrJntlble' l parte de otra potencia.., o expuslera a
no s'ba pres seriosament--, sinó per Ja' tos espa.4oles a experimentar vejac~
relativament, poca concurrêncla. HonÍ nes o represa.liaa en aus personas o
tenia. la impressió que es votaria, en en sua blenel5... » ¿No està ciaro? auvotació de quòrum, la llei ' d'IUTenda.. ¡ bo las doe ¡uerras de.-1932 1 1933 que
ments rusttcs 1, a més, el nroJecte de I descubrtó el Ucta»,
y hubo aliO mb Jiomb.le-;- màa odiollet, aprovat apujant el preu dels pe¡ ea. mAl funesto. El Sr. A.zatia, mons,
ri~}~·
de perveraida.d vtoló 6 tn constdetruo
..._prés s ha narlat del 8upllcatort
contra el &enyor Pujol, dlrector d'dn· racionee la tregua ò a.rmistlcto Que en
d 1933
formaeiones», ner lnjü.r1ea al &enyor
193 2
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Martinez Barrio, produJdes el 1 d'oc- :=~ "con la. Y a:~ü~ft'~~o d; cartubre. Això ha donat lloc a. un petit mona. Lo ha descublerto el cActa»
debat polfttc, en el qual ha triomfat del pê.rto de Tra&<I&-Montee. y por esa
fàcilment el aenyor PuJol amb la. stm- lanza. contra el CUlpable el art. 135 del
ple lectura del doc~ment que llancè. Cód.lgo , punidor del cque vlola.re treel partit de Martínez Be.rrio poc abans gua. 0 e.rmtsticlo acordada entre la. nad,e la revolució, document en el Q.ua.l ctón espaftola. y otra enem1ga. o entre
s alirma Q.ue han trencat tot lligam sus fuerza.a bell¡rerantes de mar y tlea.mb el r61Pm. RI ha intervingut e1 sc- wu Infamlamo Sr Aza.1ia.l ¡Deseunyor Martinez Barrto 1 ha. aconseautt brir ·que babla. Ma. iregua o a.nn1st1hAbllment portar l'aigua al aeu molt, elo para vtolarlo tmpüdicamente 1
però aquesta aigua. ha. estat ben poca
Pero es màs horrible adverttr como
El cert és Que en aquesta Cambra ¡e.$
tué violada la estupendisima tregua o
esquerres hi tenen poc públle
Després a'ba. entrat una altr& vega- el estupendo armJstlcio. Hlzose poda en la discussió de 15aber quin dio- n lendo en marcha., con la. màlctma Ie.
tamen a'haurt de discutir primer en galldad, un ea:pedlente admlnistratlvo
la qüestió d'alcohols. Tothom sap que para que, con atendenc1a. a tod66 las
ht ha dos dlctl\mens sobre aquesta preceptuacJones legalea. el Consorcio
Qüestió: un d'Agricultura. J un altre de Industria.s Militares vendi.ese ~nos
pertreebos con desti no al Pala et1ope.
de .Finances.
A darrera hora, i signada gairebé Be redondeó el crimen cuando, por
per tots els Pa.rtlta s'ba presentat incumpU. sua comprom.J.sos el vendeuna proposició per '& celebrar seaaló dor, tmpi<Uó&e la saU da de los pernocturna. 1 aquesta proposJcló ba pres ! treci1os. Y en rlD, sobrevlno el pavor
un asnecto tan desagradable que el de los pavore& el dia en que se anuló
senyor Gil Robles ha. haaut de fer el contrato aquet ScattOn, QUe expua:rans esforços verquè ros retLrada. so oómo la. &Ombra. de un la.cayo 11msalvant aixi un altre dia de v1da. dei ptaba, con ta sombra de un c_eplllo, la
sambra de un carruaJe, vena reproGovern.
Al mati, amb motiu de la redacciO ductr&e la maravllla en la célebre vendeUn1tlva de la llei d'arrendaments ta. <fe unas annas Que no llegaran a ser
rústics s'havien produït també esce- em bo.rca.dn.s en el cblenlo», 15ino en ...
nes vtolentiSSlmes a. la comissió d 'A- verano de 1934,
Por ello el cActa• celebérrtma !Se
grlcultura entre el senyor Jiménez
Fernàndez, aJu<1a.t pels radicals se- a.coge a los artlculos 401 y 402 del
nyora Guerra del Rio 1 Alvarez Men- vlgent.e CódJiO. ¿Y por qué no ciertos
dizè.bal, contra la resta. de la cornla- compase.! de Offembach? IMlreu que
sió, amb motiu de pretendre el minis- unos devotes, los del cActu, lndlgnartre modificar, essencialment, la llei se porque ae bi.Zo memorta. del cda.r
tal com ba sortit de la dlscusató par. de corner al hambrientoa 1 Mas por to
lamentAria.. La necessitat de trobar vlsto la. pohttca, sobre no tener enuna !órmula en &Questa qüestió ba tra.fias, ba resuelto prescindir del
prodult, dura.nt tot el dta., una. 1nfl- buen Ju1c1o. Por ende, a. la ruta. clara.
nltat de visites 1 de moviment de po-. de proclamar que rueron risibles tas
Httcs, de¡ut a. qu& la. situació del se- lnculpa.clones contra el Sr. Azatia prenyar Jiménez Fernàndez també és neren algunoe lanza.rse a echar ma.nchas negraa con tinta negra. en un
molt a:reu
La sessió parlamentària per l'afer trapHlo nea:ro. Lo mala es que las
del contraban d'aJmes s'ha aJornat manebe.s resulta.n color de bllls. Y la
fins dimarts . .Això és degut que, se- bills, aun envuelta con a.bsurdas cita¡on.s tothom creu, abans de <11marts clones del Código, no slrve para el
senttd.o comun revubllcano... »
es produirà el succés politlc.:t

emplee.dos. Un español consciente,
con un concepto claro del deber, no
puede dejarse pisotea.r ni escarne·
cer en sus màs nobles aspiraciones,
por un a.mo voluble y ca.prichoso
que, aunque viva en España, se
siente tan alemàn como si viviera en
Berlin.
La casa Klaeblsch arrincona a los
españoles para proteger en grada
màximo y abusiva a los a.lemanes.
¿Qué lmportancia. puede tener que
se quede sin trabajo un espa.ñol con
tal que pueda ocupar su vacant-e
un alemàn? Es por es to que mi protesta ha de tener la. resonancia de
un proceaer vergonzoso, de un enga.fio, de un atropello al respeto social
y al bienestar económlco de quienes
por coacción no pueden lanzar a las
cuatro vtentos la verdad de lo que
ocune.
Es por todo ello que quiero dar
a. conocer a la opin1ón pública algunoe cie los últlmos casos que se han
desa.rrollado en dicha. casa con empleados suyos. Me referiré a los mà.s
recientes, porque en búsqueda. in~
cesante hallarfamos una lnfinldad
de casos completamente aplasta.ntes.
En enero pasado despidleron a una
empleada. de <:ontabilida.d, alegando
que la aituación critica porque atraviesa el comercio obligaba a una reducclón de personal; y can el mayor
clnlsmo, a últimos de febrero. b.a.n
entrada dos empleados alemanes,
uno para dicha sección de <:ontablllda.d y el otro para engrosar el número de los suyos con que ya cuenta la casa Klaebisch. Hace unos meaes ee despidió a un empleada de
la algulente forma: Queda usted
desped1do. Su escritorto ha de quedar llbre antes del viemes (estàba.mos a principios de sema na), pues
ha de ocuparlo mi sobrino, que, como
comprenderàn ustedes, es alemàn.
-Es c¡ue a m1 no se me despide
como un ladrón... -Déjese de romanttclsmos ridfculos. Neceslto que
antes del vlemes se marche usted.
Una sefiorita que hacia cinco aüos
1 meses que estaba en Ja casa, cobrllndo un sueldo lrrisorio, ya que
desde el «laudo» de noviembre de
1933, le habfan puesto el dilema de:
o cobra usted poco y firma por mucho, o a la calle, también ha sido
despedida. sin explicación ninguna.
Otro aspecto de la cuestión. En
Madrid el representante de uno de
los articulos de dicha casa, ha sida
substituido por un alemàn, que lla
llegada en el momento preciso para
recoger los frutos que, por derecho
de trabajo, pertenecfan al español.
En Valencia el representante es aJemàn, en Palma de Mallorca Igual,
en Barcelona. cuantos alema.nes pre~

_'A aqueo¡ tema dedica I.a Ll~er
tad un extenS'~ediloriêiz~(
cr..a monarquia fue reatmen de bue;-nas palabras y malos hecboe La. Re-

plibltca;-'e.l ha. de aer lo que <Íebe neeeaita muy especlalmente que suS pa,..
la.braa cam.Jnen acordes con sus h&chos. Aat, para noeotros, la. recomendación nrlmord!al que ba do hacerae
a. los propa¡a.ndlstaa republlcanos se
reduce a un cSed alnooroe». Ea lo debldo al fervor de las muchedumbres
republlca.nM. Y es conveniencla lntttcusable, POJ"Q.ue la. habUldad, el artltlcio retórlco que dllfmUla con flcclones cosa.s que todos conocen y lamentan, no Prod.uce slno desencanto en
el audltorlo.
Por ejemnlo, noe pal"bt;e a.dm1rabJe
que Oordón OrdA.s, en au honrada
enérgtco dlacurso de Avila .scfta.Ie cóm~
al advenir la Repübllca tno .se creyó
conventente atacar a rondo en los
prlmeroe meses. los tnterests llegUtmos Y establecer las bases firmes cfe
la. nueva ordenactóua. Ea un hecho
que ae recucrdat_no un car¡o contra
nacue. Habta enwncea muchas Uu.s1ones confladas, y todo aquella quedó
aplazado para lo. Const.Ituclón Lo saben los entuslasta.s de la RepÜblica y
convlene repettrto, PO!"Q.ue de alll problenble que al votarse la. Constltución
u era un Estado monà.rqutco v1vo
f ya. tntanalble~ dentro ctel Estada re!
pubUcnno.
CreemoS, con el sr. Gordón Ord&s
que cnuestro CódJgo poUtlco a 1o8
~~~_ataa& de nromuiP-do, cónstituye
av w. un anhelo en au cast to tau.
dad». ¿ Y qué era., Q.ué ee nuestro Código l>Olitlco? La esencla. el a.lma de
la revoluctón esp1r1tua.l Q.uo ProdUJo
el tr1Wl!o republlcano. Luego 81 esa
revoluclón ba quec1ncto caa1 por n
tero en el P&t>el, ¿pu6cteee hablar edè
que hUbo en Espada una revolución
efectiva? Medite eobre eeto don Mar~
cetlno Domingo, que a.flrmó ante Joe
republlcanoe de Barcelona cómo hubo
un~ revoluclón tan¡lble. ¿Dónde llegó
a Espafia esa revoluc.lón? Clfraria en
que tenem<>ti una ley tundamental 1
en Que existia 111 adventr la. República.
pa.rece argumento poeo atendible'
Pues, ¿ ~ ha.llarla en Q.Ue se crearan
16.000 escuetaa? ¿Y descubrlrJa en que
la Repúbllca ha. hecbo la Reforma
agraria, . que no ba. pa.sado de un doiCo?,
Hàorta Retorma a¡rra.rta et. como dtjo
al8"Wla. vez el Sr. Aza.fia, se bublese
practtca.do por decreto en la saz6n
oportuna. Mas ¿qué Re.torma agrarta es
la que en cuatro afioe de RepUblica
aólo a.scntó a unoe 40.000 de los doa_..
mlllones do hombrea sln tlerra? Lo ..
que tlene la República., y t.ambtén 18.
frasa corresoonde al Sr Azafia. es cat
papeleo de la Reforma" agrarià». 0e
a.bJ. Que lo Justo lo provecboso y Jo
repubHcauo sea I.W!truir de veraa al
pueblo sobre tal cosa. Porque m.ientras se subUman Je.s exeels1tudes de
la PObre Re!orma agrarla -que no
hubtese tenldo JamAs tierra s1n la Ju..
tamente expropiada. oor lo de Agosto,
a. los &randes de Espafi.a.-, aucede toda
lo que denunctó el Sr. Sànchez Roman en su histórtco dlscurso del Ateneo. Que el Estada pa¡:a.rà por tlerrtiB
Que boy le pertenecen como at per~
tenecteran a. otros .. .
Queremos slnceridad, mucba. sincertdad, para Q.Ue los republlcanos de
ley no Plerdan las lluslones que J•
produce el resurglr de las 1ZQ.ulerdaa.
No se Joe conforta querlendo convenceries de Q.ue se blzo mucho cuan<1o
lo becbo por laa ConstltuyeDtes quadó vlrgen en el papel. Lo úttl, lo ra.zonable, es decir. comoJ... por ejemplo
&dUJo en AvUa el Sr. uordón orou:
que todo tiene rem.edlo al, un1<106 re:nubllcanos y obrerlstas, desenvuelven
una labor do Gobierno rrancamento
republicana. Esto es e.xacto. Y con eeto
ae le da al pueblo una ortentaetó.n
positiva. no dlcléndole aue la penacea
dlsct.Pllna
està en una especie de
cuartetera ...
- Bi, unlón firme e lnquebrantaDle de
todaa laa izQu1erdu.a

tendcn algo lo coustguen siempre en
desdoro de un espafiol.
Entiendo que no deben ser perm1·
ttdos todos estos abusos y monstruoslda.des en un país republicana y que
sa rige por una.s bases de tra.bajo
aprobadas por el Gobierno. La sltuación económica y social de un
trabaj~or no puede depender del
ca.pricho o comodidad de un indivl·
duo estranjero por màs señas.
Ante casos como los relatades y
para. los cuales no sirven «laudos»
ni acuerdos de ninguna clase, hay
que pedir justicia. Nada màs que la.
equidad r- 1Jficiente para escarmentar
de una vez y en provccho de todos
a estos sefiores que al llegar a Espafia buscan has ta mendigar, la ayu.
da que nosotros, los españoles, no
sabemos nega.r a nadie, y que despuês, cuando a. expensa s de nosotros
mismos se han creada una posición
desahogada., no les sirve para otra.
cosa que para maltratarnos y despreelar las leyes en sus màs elementa.
les prlncipios.
En síntesis, dejo expuesto lo que
ocurre con la casa. KlaeDisch, exce·
lentfsimo Sr. Ministre del Trebajo, y
no debemos perm.itlr que se cwnpla.
el re!ràn de: «Forasteros vinieron ... »
Tan sólo pido justícia.»

La readmissió de les tres
telefonistes
El delegat del Treball, senyor Torrents, interrogat pels informadors
sobre el comiat de les telefonistes
d'aquell Departament els manifestà
que ell s 'havia llmitai a complimentar el Decret de 4 de febrer del ger
vernador general, i, com que el ser·
vel no podia qU:edar desatès, es veie
precisat a utilitzar empleades dels
Jurats mJxtos.
A!egt que no tenia. el menor in·
convenient a reatmetre-les, tota vegada que estava satisfet dels seus
serveis; però com que ell és subordinat i compleix amb gust les ordres
que 11 arriben de la. superiorit.at 1
molt especl..a.lment les del governa·
dor general, necessita per això nova
ordre de l'esmentada autoritat 1 que,
alximatetx. se li facilitin els mitjans d'a.bonar·los els sous corres·
ponents. Ja que, aixi com per a les
qüestions tecniques acudeix a.l ministre del ram. per a les qüestions pressupostàries ha de ter·ho al Pre3ident
de la Generalitat.
Després, i amb referència a qUestions socials, digué que no hi bavni
més que el malestar que es nota
a Hospitalet, Reus i Ripoll, pel con·
llicte de la «<ndustrial Cotonera»,
que no acaba de solucionar-se, encara que ell espera que el Govern de
la. República. trobarà una. fórmula
e!lcaç molt aviat.

La base·
de l'acusació

,El

Liberal publica un llarg edt-

ton l comentant l'acusació contra

.Az ña pels monàrquics del 10
d'agost Ens plau donar als nos.
tres lectors u ns f ragments ben tn.t ere8Sa.nts d'a qv "'~ t editor-tal.
eLa aeusaclón, basta. abora. conslat e:

Primera. - .t:.r.i suponer reauzaaos
actes llegnles, o que no estén autort...
ZD.dos com.potentemente, para. provocar
o dar mot ivo a. una declo.raclón de
guerra contra Espafta. por parte de
otra potencia, o ezponer a los esna.ftolea a experimentar vejactonea o represalla.s en sus personaa o en aus bte-nes. (Art _ 1:\4 del Códtgo penal reformada.)
Y es notorto que no es un acto He.
a:a.l consentir Que se lnatruya expedlente para. resolver sobre el pedtdo
de a.rmas que se hlzo al Conaorcto de
Industrlas Militares con destino a
Etiopla. Lo es ta.mbién que la. lnstruoclón do ese expedtente tenia la autorlzactón competente en la. Iey que
creó el Consol'clo y eu el reglamento
para su ejecuclón.
Lo que no es notorlo, slno todo lo
contrario ea lo. provoca.clón a. la sue~
rra.. nl el rtesgo en que se pu&a a loe
espaftoles de experimentar vejactones
n1 represaltns, porque no buba nt una.
mala nota de reclamactón de potencia
alguna; porque no se tnterrumpleron
la.a buenos relaciones de la Repúbltca.
espaflola con la portu¡ruesa., que es la
potencia aludida; porque durante ei
ramosa btento no ocurrló en la frontera. nada aue se pa.rezca. a. lo sucedldo
en tlempos monàrqutcos, aegún 106 retatos que hemos coplado de Malheiro
Dias y de Eça de Quetroz. AQ,ueno ai
Que pudo provocar una a:uerra. Aque-llo s[ Que se tradujo en vejàmenes y
represa.llas para 108 espaAoles. Digalo
el pueblo dt" San C:rprlà.n, que se viO
aa.queado v a.mena.zado de m.uerte por
los cpalvantes», y que por no tener,
no tuvo n1 el amparo de la. ruerza
púbUca, lo que acredita la compllctdad del Gob,erno de don Alfonso.
Segundo. - En considerar maJversactón de caudales los soeorroe que se
dteran a. unoe emtgrados oortugueses
con ca.rgo al rondo de go.stos secreto&
que tlene el ministerto de la Guerra
-en todos los pueblos- para atenclones de esta naturaleza.
La cM·acteristlca de esta. !lgura da
delito es la suspenslón del aervicJo •
Que estuvleren desttnados loe rondO*
malversndoe.
Y el pu11ado de pesetaa y céntim01
que se dlera a unos emiarados, ni su.
pendtó ntngún servtcto n1 1rregu1arl.zó
fondo alguna, l)uesto que para eso 1
casas a.nàlogaa es el presupuesto secreto a que se hace referencia.
Donde si hubo malversaclón fué en
lo ¡ o.stado con motivo de las correria&
que hicleron por Est~afia los cpah·an·
tes». Ya nos hablaron unos republlcanos da Cuenca. de cómo tueron aloJa..
dos eu los mejores hoteles y tratados
a. cuerpo de rey ...
Tercero. Este cargo parcce ser exvre-sa.mente para el Sr. Casares Qutroga.
Consiste eu suponer compromet!da. la
dlgnldad o los lntereses de la nactón
espatiola de cun modo que no esta
comnrenuldo en estu capitulo. .. » (Art.
136 del C. P. R.)
ouando se nos dlj:ta cómo se comprometleron la. dtgntdad y los intereses
nactonales, y en Qué cotro capitulo»
estti: definida la. figura de delito, en·
tonCe$ serà. cuando podamos saber a
qué atenernos
Cua.rto. - Ttuubléu para el señor
Casare:¡ Quiroga. llaber violada tregu:\
o armtsticio acordada entre la. nnció n
espat'lola y otra eneml,¡a, o entre s1·
tuerzas beltgera.ntes de mar y tlerr~
(Art. 136.)
¿Pera dónde està.n la. tregua nJ el
a.rmtstlcio V1olados? Eetla.da. y Port;:gal vlve nen una paz seoule.r que ez
cluye tOda postblltdad de violar trCJT \
o ttrml.sttclo. No se han roto las ho.;:; . .lldades ni con ocam on de la.a in e ur>_ ,c.
nes que hic¡eron por nuestra rrontf::r.l
los cpa.lva:tte&J. ¿De dóndo &acan lO ·
a.cusadores Ja. vlolnclón de tre ~ tl:l '
a.tmll5tlc1o?
i 1Y no hay mM!/»

la humanitat
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'• LES LLETRES·
En ple segle XX, actua el Sant Ofici
Aquella. Inquisició medieval que
¡emblava morta, no ho és del tot.
Encara remena la cua. Cert que ja
no gosa cremar ningú de viu en
viu. Però &i cura de condemnar
sense apeHacions els llibres on sigui mnnlfesta. la. «funesta mania de
pensar» de Sardà i Salvany.
Fa poc han estat dos grans escriptors, Croce 1 Giovanni Gentlle,
els que han vist anar a l'Index totes les seves obres. Croce és prou
conegut per a estalviar-nos que
parlem d'ell extensament. Gentlle

Troballa d' un Dietari de Monfar - Dibuixos de Jaume
Vergós - Aclariments als
orígens de I' òpera a Barcelona - El teatre català del

1861 a 1870
El senyor Apelles M~~tres ha donat compte a aquesta docta Corporació de la. troballa d'un breu .Dietari relatiu als anys finals de la
guerra. dels Segadors. E3 còpia d'un
original perdut, salvada d'entre els
papers del senyor Salvador Mestres
Llonga, director que fou de l'Institut de Barcelona, i per les noticies
personals que dóna pot ésser deduït
que és obra de Onofre de Monfar,
fill de l'historiador Diego de Monfar i Sors, arxivers, pare 1 fill, de
la Corona d'Aragó. El manusc1it
refereix les penaliLats familiars durant el setge de Barcelona, l'any
1651, 1 la mort del pare a Terrassa.
1 dóna. noticia d'episodis fins ara
poc coneguts. Serà publicat al ButlleU de l'Acadèmia.
El senyor Duran 1 Sa.npere féu
conèixer uns dibuixos quatrecentistes escampats pels marges d'un registre de l'Arxiu Municipal, els
quals revelen més que la. mà d'un
escrivà la traça. d'un artista, 1 exposà els arguments que el porten a
supo3ar que sigui obra del pintor
Jaume Vergós, al qual sl bé algunes obres li han estat atrlbui<tes
ca.p d'elles no pot ésser donada. com
a obra certa de la seva mà. Els dibuixos de referència. pei'meten de
presentar la. figura. artistlca de Jaume Vergós des d'un punt de vista
nou i més segur.
El senyor Alfons Par, en la seva
comunicació sobre «Nous esclariments als origens de l'òpera a Barcelona», enumera les partides que
fan referència a representacions liriques en el llibre de comptes que
portava l'abat de Poblet, Fra Francesc Dorda, president de la Reial
Hisenda., durant l'estada. a Barcelona de l'Arxiduc d'Austrla. Aquests
assentaments confirmen les recerques que havia fet el senyor Carreras Bulbena 1 les amplien en el sentit de fixar els noms dels ca.ntants
Italians directors de la. companyia.
d'Opera, estipular llurs salaris i donar prova. certa que les representacions d'òpera no eren limitades a
festes palatines excepcionals, ¡¡inó
que emplenaven temporades regulars, si més no, des de l'agost del
1708 fins el setembre del 1710. El
manuscrit examinat pel senyor Par
pertany a l'Andu de Poblet, del senyor Eduard Toda, 1 actualment és
guardat en aquell monestir.
A continuació el mateix senyor

GIOVANNI OENTILE

no ho és tant 1 en direm alguna
cosa.
Gentlle no és cap demagog ni
cap menja-capellans. Ha. estat ml·
rustre d'Instrucció amb Mussolln1.
Li diuen «el pensador de Castelvetrano» 1 ha donat lliçons d'alta filosofia a Nàpols, Palermo, Pisa.,
Roma. 1 Campolasso. D'aVui endavant el qui llegeixi les seves obres
quedarà, automàticament, excomu.
nicat.
Gentile és autor de eLa filosofia.
a Itàlia.. des del 1850», aparegut el
1903. En aquest llibre estudia els
escèptics, plattnics, positivistes, neokantians, neo-tomistes 1 pos~hege
lians.
Gentlle ba dedicat molt belles
pàgines als poetes nacionals d'Itàlia. Com ningú és el revelador del
pensament Italià. Els seus treballs,
generalment assaigs admirables, ens
parlen de la Filosofia escolàstica.
de Giordano Bruno, de Telesius...
Hom 11 deu estudis interessantfs.
61ms sobre el Renaixement, sobre
Vico, Genovessl, Ga.lupl, Rosmlnl 1
Gioberti.
En opinió de Croce- el seu 1Hustre company d'anatema - Gentlle
és el meditador d'una doctrina que
s'arrela en una tradició completament italiana, que avui la gent reivindica 1 és basament de la reconstrucció nacional. Lluny de negar la
filosofia del passat, Gentile la jll!oti!ica, resol 1 abasta.
Giovanni Gentlle és, en opinió de
les joventuts italianes, l'home que
cha 1stillato la fede nella vita e in
noi» (La fe en la vida 1 en nosaltres mateixos). Es un professor d'entusiasme que fa viure tot allò que
toca.
Hom no se.p del cert si l'EsglésJa
il'omana. ha. condemnat el filòsof o
l'educador, de marcada tendència
feixista.
En aparença, el papisme repudia
la. doctrina del feix, 1 això U dóna
un vernis liberal. Però no hem d'enganyar-nos. ¿Quina confiança pot
inspirar-nos el liberalisme de la
Congregació del Sant Ofici? No ens
és lícit pensar: «L'Església ha excomunicat un feixista.. El felxlsme
és dolent. Per consegüent, l'Església, que excomunica allò que és dolent, és bona.» Aquesta lògica ens
desvia. Hom pot sancionar allò que
é¡¡ dolent essent pitjor que allò que
hom sanciona. Altrament, en Giovanni Gentlle, sl el feixista és dolent, el fllèsof és bo 1 no hl ba dret
a amalgamar una cosa amb l'altra
dintre una anacrònica condemnació.
Gentile ba escrit:
i<Dove l'amore ma.ncbi, ognl sapere pedagogico, ognl corredo di
,cultura sia vano; e dove esso splrl
1 piu tenui suggeri menti del buon
senso, dell'e3perienza. e dell'1ntuito
della v1ta, di cul l'educazione e !ocolares ardente, sl dllatino, na.turalmente lnsistema luminosos, ooerente, !econdo.»
(Allà on l'amor manca, tot saber
pedagògic, tota provisió de cultura,
són endebades; on l'amor respiri,
les més tènues suggestions del bon
sentit, de l'experi~ncia. o de la intuïció de la vida, de la qual l'educ:a.ció és llar, es dilaten naturalment en sistema lluminós, coherent,
fecund.)
Sortosament són lluny els temps
de Gregori VII 1 les excomunions
que a. l'Edat Mitjana feien humiliarse eh emperadors, avui no fan fred
ni calor a cap cervell mitjanament
organitzat. Es de creure que Gentne - i Croce- ecli taran 1 vendran
més llibres que mai ! celebrarem
que aixi sigui, ja que, per damunt
de les discrepàncies ideològiques que
puguin distanciar-nos d'ell, ambdós
s'ho valen.

PREDERI O SOLER (Pitïrii)'

s.

EXIT FULMINANT DE «EL 6
D'OCTUBRE TAL COM JO
L'HE VIST»
L'edició s'exhaureix
el mateix dia
Ahir, dijous, es posà a la venda
aquest esperat volum del nostre company cap de redacció Llufs Aymaml 1 Baudina.
Confirmant amb escreix tots els
pronòstics l'edició va. quedar exbaurida ahir mateix. Hom treballa activament la segona que sortirà tot
seguit.
.

¡L
AUTOGI:tAI<'S, DIBUIXOS,
AQUAREL-LES
1 el mes unportant assortunent
de G R A V A T S de Barcelona
EXPOS ICIO I venda 8 preus In·
versemblants a
M.l!:lH.UI-'UL i lANA
Llabreraa vella 1 Nova
c an ... da, 31 U>aaxos Sala Mozartl

Par presenta a la Corporació un
exemplar del seu llibre «Shakespeare en la literatura española», apa,.
regut el mateix dia, 1 féu un resum
del seu contingut.
El senyor Joan Givanel presentà
una. comunica.ció sobre el Teatre
Català en el periode del 1861 al 1870.
Assenyala que la llengua catalana.
solament Intervenia en el teatre
com a «fin de fiesta» amb sainets bilingües, i que «Pitarra» amb les seves «gatades» fou indiscutiblement
el creador del teatre català,! qualificat d'encertada. troballa el !et de
posar en escena les paròdies dels
drames espanyols més celebrats en
aquell temps («El Travador», «Flor
de un dia», «La vaquera de la Finojosa», «La. campana de la Almudaina», etc.). Vist l'èxit de les funcions
donades per la Societat «La. Gata11
a l'Odeón (1864), els seus empresaris tingueren la. pensada. de passar
a.l Romea inaugurant el Teatre Català; s'agruparen aleshores entorn
de Soler, Roure, Arnau 1 Vidal i
Valenctano un bon nombre d'autors
que conreaven la comèdia 1 el drama; aquesta nova. empresa posà en
escena «Las joyas de la Rosen, que
fou l'èxit definitiu de la con:>olidacló de la nostra llengua al teatre.
També va assenyalar l'exercici de
la censura teatral; el 1867 fou publicada. una R. O. en la qual es disposava la no admissió d'obres «exclusivamente escritas en cualquiera
de los dialectos de las provincias de
España»). La revolució de setembre
(1868) 1 el destronament d'Isabel II
donà llibertat a l'escriptor, si bé alguns la convertiren en llibertinatge;
i mentre uns omplien els teatres
amb obres en les quals la reialesa
i la religió sortien malparades. en
altrell s'hi representava la «Passió
1 mort de N. S. Jesucrist» amb gran
entusiasme del públic. També va fer
remarcar que si gran fou l'èxit de
«La .Esquella de la Torratxa» (1864) ,
la qual va arribar a representar-se
en tres teatres en un mateix elia,
també ho fou el de l'opereta «La
gran sastressa de Mldalvent» (1870),
que obtingué més de cent representacions en un any. Finalment presentà el senyor Givanel la Bibliografia del Teatre Català del 1861-70,
en la qual són registrats més de
tres-cents títols.

Josep A. Weissberger
Josep A. Weissberger, iHustre collecclonador d'Art, donarà avui, divendres, a l'Hotel Ritz 1 sota els
!luspicis de Conferència Club, una.
, mteressantfsslma dissertació, que serà illustrada. amb nombroses projecclons, sobre «Asta Menor, moderna i antiga>~.
Viatger Infatigable, des dels divuit
anys, ha recorregut díverses vegades els ¡;:tïsos que es di3posa donar
a conèixer 1 ha estudiat damunt el
terreny costUillS, usatges 1 monuments. Les seves nobles aficions les
ha conciliades sempre amb els seus
afers personals 1 n'ha tret conseqliènctes valuosissimes per a la Cultura. Actualment resideix a Espanya.
Encara que es presenti oom a diletant, hom sap del cert que la seva competència.- palesada en copiosos llibres i monografies- és garantia que fins els mês erudíts en copsaran prof1t d'escoltar-lo.
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Rintelen ha estat con- L'AFER STAVISKY El rearmament aeri Davant la impossibilitat d'imposar els seus
EL JUTGE INST RUCT OR
demnat a cadena
HA DON AT PER ACABADA ofi e i a I d'Alemanya acords, suspèn les reunions indefinidament
L 'ENQUESTA
Berlin, 14. - En la seva edició
COMUNICAT OFICIAL DE guay és Imposar unes condiclnnperpètua
cte
BOLI·1 pau a la seva. manera.
VICTORIES
LES
Paris, 14. - El jutge d'instrucció d 'aquest mati, l'òrgan oficiós alemany
~....,

Viena, 14. - L'ex-ministre d'Austria. a Roma, doctor Rlntelen, ha. estat condemnat a cadena perpètua.
El Tribunal ha fallat aquesta sentència per haver-se comprovat la
«complicitat allunyada» de Rlntelen
en la rebellló «nazi» del passat juliol del 1934.

Una de les bases de
sustentació del feixisme italià
Mussolini vol fer, encara,
més obres públiques
Roma, 14. - Itàlia ha fet unes
despe:oes aproximadament de més de
núl m111ons de lires en la construcció de carreteres dura.nt els uitlms
sis anys, segons les dades oficials publicades per la. Junta Autònoma de
carreteres,
Mus¡¡olini ha decretat que el pro·
grama de construcció de oo.rreteres
continuï amb tota actiY.tT1.• tins que
Itàlia. s'hagi coHocat en primer lloc
entre les nacions d'Europa, per la.
seva xarxa de comunicacions 1 s'hagin reconquerit «les glòries del sistema. de carreteres de l'Imperi
Romà».
La longitud total del sistema de
carreteres d'Itàlia es ca.lcuJa, aproximadament, en 12.000 milles, sense
comptar els camins de segon ordre
i els que travessen ol.utat3 amb poblacions que passen dels 20.000 habitants.
La construcció de carreteres s'ha.
emprès tenint present l'atracció del
turi3me. Fa sis anys, les carreteres
vorejades d'arbres no pujaven a més
de 300 mllles 1 escaig, mentre que cctualment aquest nlimero s'eleva. a.
3.764. S'han plantat 240 arbres per
milla de carretera. Les proximitat¡¡
de les ciutats s'han adornat amb els
jardins de les cases de les afores, 1
el mateix s'ha fet amb les ooses que
¡¡'aixequen a la voravia de les carreteres.
Per tal d'augmentar la rapidesa
dels transports per carretera, s'han
construït unes 300 mllles de carreteres per a escurçar voltes 1 colzades. Tots els camins automobilistes d'Itàlia estan provistos dels senyals corrents per a evitar corbes,
perills, encreuaments, etc.
Per tal d'augmentar la. seguretat
en els viatges per carretera, s'estan
fent desaparèixer els pasos a nivell.
De 856 que n'hi havia !a sis anys,
ja n'han deS!tpareguts més de cent.
En els altres s'han posat guardabarreres especials 1 s'han previst els
encreuaments amb les barreres de
tipus més modern.
S'ha establert un serve!. per a mantenir en bon estat totes les carreteres del país, sobretot, per a netejar-les de neu en les poblacions
muntanyoses. Totes les seceiom d'aquestes carreteres estan proveïdes
del material necessari per a. nete.
jar-les.
El desenvolupament del sistema de
carreteres a. Itàlia, durant els últims
anys, es considera. com un dels progresi¡OS mé3 notables, comparable solament amb la desecació dels terrenys pantanosos del Pontino.

ba. acabat avui l'enquesta concernent als Inculpats en l'«aflaire» Stawisky. Nou inculpats entre ells el
diputat senyor Proust 1 l'ex-diputat
senyor Boyer obtenen el «no hi ba
lloc». 19 inculpats, entre ells els dlputats Garat1 ex-alcalde de Baiona
enviats pel jutge dai Bonnaure son
vant el Tribunal d'acusació que examina els «dossiers» dels inculpats
abans de sotmetre'ls als Tribunals
de causes.
L'ex-senador senyor PuJs serà
també lliurat al Tribunal d'acusació.
Es suspèn la instrucció que t:s
portava. a cap contra tres Inculpats
en l'«affaire», que han mort.
Durant l'enquesta per l'"affalre»
Stawisky, es constltuiren 50 «dossierS» que comprehen 20.000 peces
de convicció.
La requisitòria comprèn dos volums totalitzant 959 folls.

I

BONY HA ESTAT DETIN·
G UT

Paris, 14. - La policia ha detingut aquest mati l'ex-inspector de
policia Bony. La detenció s'ha portat a cap qua.n Bony sortia, convenientment caracterltzat~. a donar un
passeig, per les lmmeruaclons d'un
hotel dels afores de Paris en el qual
tema llogada una habitació.
.f!'eJ.a quatre elies que la policia el
buscava activament i Bony, que ho
sab1a, tractà de despistar-la. enviant
una carta als periòdics en la. qual
declarava. que marxava a l'estranger.
ELS

ADVOCATS

DEFEN·

SO RS I NSCR ITS SON 69

Paris, 14. - Fins el moment present s'han inscrit oficialment per a
la defensa dels dino-..1 acusats en
l'afer Stavlski 69 advocats.
El jutge instructor de la. causa
té a.l seu poder l'informe sobre quatre persones, la lnvestlgacló de les
quals encara no ha acabat.

EL

PANGERMANISME

AUST RIA H A PROTESTAT D' UNES
PA RA ULES DE HI TLER

Viena, 14. - Fins ara no s'ba sabut que el Govern austriac, des de
fa algun3 dies, té prc"P11lada a. Berlin una protesta. contra una aHusló
feta. pel oo.nceller Hitler ¡¡obre Austria, durant la seva v.isita al Sarre. Encara. no es sap la xesposta que
hagi donat o pensi donar Alemanya
a aques~ protesta.

Un consell del Sant Pare que
haurien de reguir els catòlics
espanyols
Ciutat del Vaticà, 14. - El P~a
ha rebut avui en audiència els alumnes dels seminaris romans, als quals
ha. dit, entre altres coses: «L'Acció
Catòlica ha de romandre aliena a
la polltlca dels partits. De totes formes -ha afegit el Papa- els membres de l'Acció Catòl1ca no han de
desinteressar-se de la polltlca, entesa en el sentit clàssic; és a dir:
en el que toca al bé comú de la
societat.»

I ECOS

EDITOR I AL ATENA· BARCUONA
Co mt ol, 3 •, :s.~.3.• • T •l lfo ,. t B6f P

CURIOSITATS
L a primera noveUa de Tomàs
Hardy. - M. Paul Lemperley, de

A conseqüència de certes extralimitacions contra natura registrades
en un ball de di3jresses, va entaular-se una torta discussió en una
penya de l'Ateneu.
Un soci, que ell mateix es diu escriptor català, però que té una facilitat enonne per a etzivar castellanismes, exposava a crits la seva
damnació de les relacions antinaturals.
-A mi - cridava - que no em
vinguin amb aquestes indecències.
Jo sóc un matxo! Jo sóc un matxo!
I Camps Margarit, que entrava
PROT ESTES DE FRANÇA
en aquell moment i no sabia de que
anava, va interrompre'l, molt se- França considera que
14.
Pans,
riós:
la Institució de les forces militars
-No cal que crideu tant. Ja /i.o de l'aU'e a Alemanya constitueix una
sabíem.
violació del Tractat de Versalles. Es-

Lakewood (Ohio), devot admirador
del gran noveHlsta, havent llegit,
el 1910, a les memòries de l'editor
Alexandre Macmillan, determinats
comentari& relatius al manuscrit de
Hardy «Pcor Man and Lady», que
va. ésser refusat, hl veié certe3 comcidències amb els capitals d'una noveHa apareguda el 1878, sota la sig•••
natura de Tomàs Hardy, a «New
Quarterly Magazine», revista de poA Francesc Pujols, que é$ autor,
ca importància. M. Lemperley con- com sap tothom, d'una religió nova,
serva un dels tres exemplars cone- li ha sortit un concurrent.
guts I, amb l'ajut del professor WeUn cert professor Azthaus, a la
ber, ha reeixit a establir que aques- Conferència de les Missions del
ta obra- de la qual el noveHista
mal no va fer menció ni figura en
cap bibliografia.- és ben bé seva, 1
John Hopk.ins, de Baltimore. acaba
de reeditar-lo. L'original data dels
anys 1867 a 1868.

•••

Les Lunes du Cousin Jacques fou

una publicació periòdica que aparegué a Paris el segle divuitè, alguns
anys abans de la. Revolució francesa.
Aquest original periòdic acceptava l'import de les subscripcions en
espècies. Alxi un abonament de la
durada d'un any podia satisfer-se
mitjançant el lliurament d'un !rac 1
de drap de coton tlgréJ o bé una
calça curta. de vellut, de l'anomenat «cacadauphln».
Possiblement això degué contribuir al !et que els sastres es fessin
una cultura. 1 molts d'ells, homes del
tercer Estat, ajudessin intrèpidament els t reballs de la. Constituent
1 la Legislativa., devinguda, més
tard, Convenció.

MAS & llOC!
CAMISERS

«Correspondència Polltica 1 Diplomàtica» publica un article que aqui es
qualifiCat d unportant1ssun, en el
qual s'ocupa de la navegació aèria
alemanya, dient que les mesures
am,mciades pel mimstre alemany de
l'Aire Hermann Goering i de tendència a donar caràcter mll1tar a
una part de l'aeronaut1ca alemanya,
constitueix una nova i lògica conseqllèucia del fracàs de la Conferència del Desarmament.
«El mes de maig del 1.933, el canceller del Reich reclamà, a més d'un
exèrc1t de 600.000 homes, el corresponent nombre d'av1ons, renunc1ant
ex.pressament als avions de bombardelg».
«l'~a cosa d'un any i mig, Itàlia 1
Anglaterra. aprovaren en prrnicíp¡
una flota aèr1a detensiva alemanya».
«Es culpa exclusiva de les altres
potències el que avu1 nu t·cgeoon les
mateiXes condicions que el mes de
ma1g del 1.933, quan Alemanya de·
ciarà que renunc1a.va als avions de
bombardeig».
«La renuncia havia de regir per a
un termlm de ~os anys, sempre, però
que es procedís mentrestant a una
abolició general dels avions de bombardeig, segons ho proposà l'anomenat Pla MacDonald. <.:outrànament
a. aquesta esperança, An¡tlaterra i
França, alxi com també la o. R. s.
S. 1 els Esl.:lts Units, han establert
programes en els quals es decideix
la modernització sistemàtica i augment de ia. capacitat dels avions de
bombardeig. l''inalment el Llibre
Blanc angles ha destruït la. darrera
esperança que s'arribi a un desarmament aeri, o, s1 es vol, ha conhrmat definitivament la impressió que
semblants esperances fa ja molt
temps que eren pròpies utopies.
Havent desaparegut per a Al!manya les condiciOns que s'havia declarat disposada a renw1ciar als av10ns
de bombardeig, Alemanya s'ba vist
forçada a donar ara caràcter definitlU a les seves mesures preparatòries, adoptades per tal de !er front
a totes les eventualitats com ho exigeix la situació regnant arreu del
món.
En 1.932, era acariciada. la idea
d'un primer Conveni Internacional
de Desarmament que havia. de regir
per un termini previ de cinc anys,
1 en ei quadre d'aquest Conveni, Alemanya hauria pogut conformar-se
encara amb mitjans modestos tota.
vegada que s'hauria. tractat d'un penode de transició amb perspectives
d'una altra solució tutura.
En el cas que s'aconseguís realitzar avui un Conveni, no entrarà en
v1gor abans del 1936. Es a dir, w1a
data en què el Conveni del 1932 eGtarà ja per expirar. No es pot passar per alt el !actor del temps, que,
per a Alemanya., no és de meuys lmportànc¡a que per a altres països.
Una part de la premsa estrangera
aprofita les declaracions del generai
Goering sobre la reorgamtzació de
l'aeronaut~ea alemanya per tal de
parlar d'intencions guerres alemanyes, Invitant a l'apropament d'Alemanya. A ells els pertoca. contestar,
amb tota claredat i energia, que semblant conclusió esta mancada de tota imparcialitat ja que tracta de medir amb dues mides diferents 1 difamar moralment Alemanya».
De fa més de deu anys, Alemanya,
que en 1.932 acabà per complet el
seu desarmament aen, haVla esperat
una reorganització convenient de la
seva navegació aèria, i el que fa en
l'actualitat és el mateix que han fet
en gegantina escala tots els altres
països, contrariant el seu formal
compromis de seguir l'exemple d'Alemanya quan aquesta hagués desarmat. Tots aquests països sempre han
fet valdre al seu favor que totes les
seves mesures solament eren adoptades amb finalltats defensives 1 per
a assegurar la pau fent així prevaldre els seus sentiments pacífics. No
tenen ara el més minlm dret a aixecar acusacions contra Alemanya
que pretén tan sols executar els mateixos drets que ells i que s'ha vist
forçada a pretendre'! per faltar els
altres països a la seva voluntat de
desarmar». <<Alemanya. té el mateix
dret que les altres nacions a defensar el seu pals i assegurar militarment el seu sòl patri, i en fer ús
d'aquest dret ho fa en les mateixes
condicions morals que les altres nacions».

pera França que la seva actitud prengui estat oficial 1 que podrà obtenir
l'ajut d'Itàlia i de la Gran Bretanya. De succeir a1X1 sena anuHat
gairebé totalment el Pacte de Roma
i l'acord anglo-francès a Londres, segons els quals, les potències tenen
el perfecte dret; de modüicar els convenls respecte als seus armaments
sense el consentiment de les altres
potències signatàries.
França pretén que les forces aèries
d'Alemanya siguin restringides segons eI Tract a t de Versalles.
Londres estudia la forma de resoldre la situació que en opinió de
Londres, resta sense a lteració notable, tota vegada que ha quedat generalment reconeguda. la posició d'Alemanya respecte a la seva aviació
militar, però França. creu que li pot
ésser avantatjós utilitzar la. situació
creada pel Tractat de Versalles I
queixar-se que Alemanya l'està violant.

VIANES
La Paz, 14. - l.a estat publicat el

segtient comunicat sobre les darreres victòries bolivianes:
«En el sector Central, el regiment
enemic, «Lomas Valentinas», fou totalment destruït, i foren fets presoners el seu comandant, capità
Ireneo Dfaz i els caps dels batallons, tinent Ocampo, Lanza, Noel,
Llamasas. Fins el moment han estat fets presoners per nosaltres 31
oficials i dos-cents soldats.
En el sector Vllla Montes, el regiment bolivià «Santa Cruz» contraatacà vigorosament, i obri una
bretxa en el front paraguaià de 500
metres 1 un quilòmetres de profunditat.
El regiment paraguaià, «Dos de
Mayo», !ugi precipitadament, 1 del·
xà botf.»
A LS CERCLES DE LA SO·
CIETAT DE NACIONSPEESR·

!A~R~=¡~c~':/t'Lsclo

d'oprnions que existeix entre els
membres de la. Soc1etat de Nacions,
per tal d'estudiar l'aplicació de les
sancions al Paraguay, en compll-

~~ntdl~;r;:srt~~dl~c?;;, ~io~reb~:

quals destaca, en primer terme, la
mantinguda per Rússia, Txecoslovaquia, Suècia 1 Xina. Aquests parsos creuen que l'interessant en la
qüestió del Chaco és atendre al compliment dels principis de la S. D. N.,
1 que la definició de l'agressor en
res no facilitaria la missió de la Lliga, ja que, amb tot i suposar que
Bolivia bo fos, restaria en pe-..¡ la
necessitat de la defensa dels princlpls del Pacte, als quals el Paraguay
ha mancat.
En segon &erme, es destaca l'opinió 1 actitud consegüent de la delegació xilena 1 de les d'altres països
americans. Aquests països mantenen
unP. opinió conciliadora entre els interessos de la Lliga I el desig de paclftcar el Chaco.
Hom observa que l'actitud de l'Argentina ha creat un ambient de confusió en el problema i que la Lliga,
en cercar noves solucions, tracta de
desviar l'estudi de les sancions al
Parag-..~ay. Aquest fet i la vinculació
estreta de l'Argentina amb el Paraguay ha produït una atmosfera
de desconfiança a l'entorn de les
suggerències argentines, puix que la.
intervenció de la delegació d'aquest
pafs és interpretada com a interessada i poc addicta a la. S. D. N.
Hom creu que l'actitud concilladora de França no produïrà els efectes desitjats, puix que existeix l'experiència referent al fet que les delegacions que ha fet la Societat de
Nacions als països americans veïns
de :Sollv~a 1 del Paraguay, pér a Ja
pacificació del Chaco, ban fracassat.
Pel que fa referència a ana possible conferència a. Buenos Aires
hom constata que la idea està rC:
flectida en les recomanacions de
la S. D. N., que ha rebutjat el Paraguay, i que acabaren d'apressar el
seu retir del si de la S. D . N.
Hom creu que qualsevol fórmula
que s'ofereixi per a la paci!lcació
del Chaco, toparà amb els mateixos
Inconvenients que les anteriors proposicions, ja que el que vol el Para-

Ginebra, a. - Continuen les n.
goc1ac!ons o!ic1ose3 sobre el confllc.
te del Chaco, a la Lllga de Nacloll&
Sembla que la Sub-comissió cte
redacció haurà de proposar lnunediatament al Comitè, la convocatòria d'una assemblea extraorclinàr1a,
que estudiarà la situació.
Per tal d'atendre indicacions deia
paYsos veïns de Bolivia 1 Paragua~
s'intentarà un nou esft>rç per tal
d'arribar a un acord entre els paisos
beHlgerants.
Es possible que la projectada assemblea extraordinària es reuneiJi
al mateix temps que el ple del Consell de la Societat de Nacions.
EL COMITE DEL CHACO,
DAVANT EL FRACAS, SUS.
RE•
SEVES
L ES
PEN
UN I ONS

Ginebra. 14. - Ha causat mala
Impressió en els cercles Intemacü;
nals la noticia que el Comitè d el
Chaco, en vista. de la inutilitat dela
seus estorcoc¡ per a arranjar el conflicte armat entre Bolfvia 1 Par&gual, ha. dE'cldlt suspendre les seves
se~~lons rteflnltlvament.
Els esforços per tal de posar a
la nràctlca l'embllrpoament d'armes
al Para<nllll no han donat resultat,
de~rut a les re~erves formulades pell
dele~a.ts bolivians, ja que les noves
neP.oclaclons hl'llrlr->n d'ésser !etes a
ba~e de la suspensió de les hostUltats.
r.>l Comitè ha manifestat que, degut a les diferents ooinions Irreductibles, es veu en la impossibilitat
d'oferir solucions concretes.

TOPADES ENT RE VAGUIS· ment, a tota la capital.
Ahir al mati, la polida efec~
T ES I FORÇA PUBLICA
un escorcoll al donúclli de lJ.:ipes
H1 ha ha t
L'Havana 14
intens tiroteig ·entre les for!~ ~ Serra no, a El Vedado, en busca d'erGovern 1 els revolucionaris prop de m1ffi creuer lleuger britànic «Dr&-

~~~~~: del ferrocarril i l'edifici de gon» ba arribat procedent de Mobl·
Es di~ tambe que hi ba hag t le, per tal de romandre una setmr.·

u
nombroses topades entre les. tropes
de guàrdia al llarg. de la llnia principal del .!errocarnl 1 una partida
de revoluciOnaris que intentaven tallar el tràfic per ~ta linla. S'ignora
el nombre de victlmes.

EL GOVERN DONA LA VA·
GA PER ACABADA I FRA·
CASSADA
L'Havana, 14. - La vaga general

revolucionària es troba ja sense veritable cap 1 es pot considerar com
a virtualment fracassada., en tant
que el pals ha mantingut sota la
seva dura mà d'heroi, demostrant
que la supremacia de l'exèrcit s'ha
establert amb més fermesa. que mai
aconseguint fer fracassar el moviment.
Els desordres esporàdics poden
continuar indefinidament però el
Govern té confiança qué la. vaga.
estarà proptament dominada. També ha comprovat que mesures com
la del toc de silenci que es dóna a
dos quarts d onze de la nit, bora
en què tot ha de quedar en silenci
fan més efecte que les topades sag~
nants amb els vaguistes
ió
Al migdia d'ahir l'adnuni t
de duanes comunicà que nomsb~~;.,s
empleats estaven tomant al treball
~ Els oficials de la Companyia dè
Tramvies han manifestat que el 5...r
vel ha. quedat restablert normalmeñtperò que es continua mantenint la

na al port bavaner
La Legació de la· Gran Bretanya
ha declarat que la visita de dit val·
xell estava prevista !a dos m~
tita 1 ió amb
~
¡ no té le
l'actual situ~ó
11uca r~:ceuba.
Empleats vaguistes detinguts en
nombre que es desconeix, han estat
portats en camions a la presó del
Princep. S'havien reintegrat ja al
treball, però foren detinguts per
ordre superior, com a responsabld
del moviment. Compareixeran dlvant un Consell de guerra.

f;

EL NOMBRE DE MORU
HA ESTAT DE SETZE

L'Havana, 14. - Les morts a con·
EeQUència. dels diversos d!Sturbla
durant els últims tres dies s'eleven
a 16.
Els funcionaris dels di versos Ml·
n1steris s'han reintegrat al treball
tal com s'havia previst.
Els serveis de transports, comu·
nlcacions 1 proveïments d'artlClel
de primera necessitat, es van normalltzant.
El President Carles Mendieta, lli
afirmat que la. vaga està perdudJ.
L'alcalde de L'Habana,
Belt, ha pronosticat que la v__.
general haurà acabat, el més tai"'
dintre de 48 bores.
Forces de la policia 1 de l'eXèrcl~
segueixen patrullant per la cluta

sen¡:!

DE PRECAIJo
MESURES
CIO DEL GOVERN

Venda directa a l vestíbul

HOT L DE VENTAS
SEMr Rt OCAS ONS

SERA PROPOSADA UNA
ASS EMBLEA EXTRAORD~
NA RIA

vigllàncla dels soldats a les plataLA VAGA GENER AL Iformes
dels vehicles per tal d'eVl·
tar agressions.
Els carters ban représ els reparDE eUBA
timents de correspondència normal·

16'so pessetes
Cal~at••• ~obles ••• etc.

reunit el Comitè del Cbaco 18 ha
parlat el delegat turc, que ha SOstha
gut Igual criteri que el delegat lll·
so.
vlètlc.
El delegat del Brasil, Costa Del
Rels, ha manifestat, després d'una
llarga exposició del punt de Vista
del seu Govern, que els països íbe
americans no poden actuar d'ln~o.
mediaria entre Bollvia 1 Paragur.
mentre aquesta no cessi les host~~
'I tats.
Pe~ que .te referència a sotmetr
la qUestió al Tribunal Internacto e
de La Haya, ee manifesta que Bo~
vla no donarà la seva contonn.~tai
mentre el Paraguai no acce tl
mateix temps les recomanaci~ al
ns de
la Societat de Nacions
La Impressió en ~ls cercles cte
la. Societat de Nacions sobre el confllcte del Chaco no és falaguera, Vist
el terreny intransigent en què et
coHoquen ambdós països beHigeranta.

- - - - --- - *--------

Flassades llana grandíssimes
al preu de
Brandeburg, 114 glorificat en un
llarg discurs l a vella religió germànica d'Odin que exalta la desesperació de l'home davant l'Inconegut
i alxó l i permet de comprendre millor l'Evangeli cristià.
Seguidament, pel Secretariat de
la Conferència., va ésser otert un
premi de 200 marcs al teòleg que es
vegf amb cor de ter entenedora
aquesta religió. Això ens ta creure
que no prendrà gaire parròquia al
nostre Francesc Puiols.

LA POSICIO DE TURQU¡
I D ELS PAISOS SUDAMEA
•
RICANS
Ginebra, 14. - Aquest mati ,

A

LA SITUACIO DE L 'OR·
INTERNACIO•
GANISME
NAL
Ginebra, 14. - Dintre la confusió

Ocasió
PRANCESC PUJOLS

Per aquest motiu es veu el
que el que a. totes passad arament
evitar és el comprometre e~p~ Vol
de la Societat de Nacions 1 estlgl
que l'única manera de I>Oder-les creu
tenir és que la qUestló del Cballlan.
resolgui a Ginebra, bo 1 val co ea
dels procedll"'.mts 1 recursos ent..se
Bnlb
què compta la Lliga.

CARRER PELAI, 8
Telè t on 14370

L'Havana, 14. - En vista dels pe:e
sistents rumors que asseguren q
l'Escola d'Arts 1 Comerç d'aque~
ciutat, es troba completament lll!'ll
nada pels revolucionaris, el ooveuJ
ha prohibit la. circulació pels , s;ecencontorns 1 ha ordenat que s eOJII•
t uïn esbrinaments per tal de e
provar la certesa dels rumors.

LES RELACIONS HISPANoIRLANDESES

6 dl
Dublin, 15. - A la LegaClubllll
l'Estat Lliure d'Irlanda a D, ll'
s'han rebut notícies que Espan) 11té 1
acordat elevar el consulat que ciÓ·
Dublin a la categoria de ~ "11er.
Segons sembla, Frank o::illa;c ell
que actue:ment ocupa un alt ~ d'I!"
un Ministt>rl de l'Estat Lli~rid 1)0
landa, anirà destinaL a Ma ts' cO'
obstant ;·opc•·ic'ó cte:s e:F;:nen
munistes.

I

¡

••I

I
I
1

la humanitdt
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RADKJ

Les Arts
*

*

t!OMENATG ~

A L'ESCUL·
TOR JOSEP CLARA

UN!O RADIO, S. A.

l c1rcol Arttstic ha organitzat
, E omenatge al seu president l'epn h escultor Josep Clarà Ayats, per
?t.!ffl\ebrar l'èxit que ha ?btingut en
,. ce va darrera exposició i per a
u l'afecte i l'ad~iració
la tÍ~onlar
1
tes1 seva obra, que marca mdllba ~ment una fita en la vida. r rtab e a de la nostra terra.
ti.SLt!~omeoatge consistirà e.n un soue 11 serà ofert el d1jous, dia
pard~ corrent mes, a dos quarts de
:u de la vetlla, al Restaurant de
deU Llibre. Han ofert la seva asCa~1 cta eminents personalitats del
~is re món artlstic 1 inteHectual.
n~~r a invitacions cal adreçar-se
la secretaria del Circol Artístic o
a la sala Parés. El pre-J. del tiquet
:erà de 20 ptes.
HOME NA TGE A JOAQUIM

;a

TEATRE I e I N EM Al' ::~m~~·=c:~a~~:n~s-

Emissió Ràdio Barcelona

FIGURES DE HOLLYWOOD

PROGRAMA PER A AVUI 1
DIVENDRES
20: N otlciari Esportiu de ~La. Pa·
raula», diari radiat de RADIO BAR.
CELONA. - Discos.
8: Senyals horaris. - Lllcó de
gimnàs radiat, a càrrec de la F&deració de Gimnàstica.
8,20: Segona edició de t:La Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: senyals horaris.
Servei
11: Senyals horaris. Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
MI G O I A
12: ....enyals horaris. - Secció F&men.ina. - Música. selecta en dia-

... que a primers d'abril es presentarà en un popular teatre madrileny Manrlque Gil.
.. .que la primera estrena serà «La
equldad ante la ley», dels novells
auton José Madrid I Eduardo Ordóftez, aquest darrer ex-jugador de
futbol

•••

.. .que a Madrid, 1 davant un grup
de literats I crltlcs d'art, foren 11&gldes, pelS seus autors, tres noves
comèdies que sembla que seran estrenades aviat.
...que les obres 'Són 1 uLa última
pena», de José Antonlo Balbontln;
«Fan)), de J. A. Sànchez>>, I «La can·
clón del mar», de J. P. Ubleta 1 s. P.
Bojart.

EMISSIO DE SOBRETAULA

I

•••

... qua «La Rambla de les floristes)), ta nova obra de Josep Maria
de Sagarra, serà estrenada t l Pollorama el pròxim dia 22.
•.. que, o sigui al cap de gairebé una setmana de l'estrena de «fruita
verda>>.
... que, a aquest pas, aviat no qu ..
darà autor a Catalunya que no ha·
gi estrenat, aquesta temporada, al
Poliorama.

I

I

I

Va- ¡

l

•••

DOROTNY

d'Art

Galeries Laietanes

--------*:--------

•

SYRA

RADIO CORPORATION OF AMERICA
presenta els seus meravellosos

APOTEOSIC

i el

Queda ajornada la inauguració de la temporada
d'Oiympia
Degut al complicat muntatge dels
grans espectacles que anuncia aquest
teatre, un d'ells a benefici dels Hospitals 1 Asils, la comissió organitzadora. de dits !estivals benèfics
conjuntament amb l'empresa de les
funcions de nit, han acordat inaugurar definitivament el dia 21.
Aix:I és que en aquest dia. a les
deu de la nit amb gran solemnitat
Olympla obrirà. les seves portes al
poble de Barcelona per tal que pugui admirar «Revuc~Rè.dio-Reclam»,
el mera vellós espectacle dinàmic de
propaganda excèntrica dividit en dos
folletons, original de Joaquim Mon~
tero, Baldomer Xifré i Salvador
Moya, música de Jaume Mestres.
com s'ha anat lent públic, l'entrada és per invitació, les quals poden adquirir-se gratuitament a diferents establiments de la ciutat, 1
seran bescanviades a la taquilla del
teatre per localitats 1 segells Pro
Hospitals valorats en 20 cènUms 1
passarà la recaptació integra 1 diàriament, als Hospitals 1 Asils.
Totes les tardes tindrà lloc aquest
espectacle dedicat als esmentats establiments benèfics I a la nit «El
mundo de la luna», preciosa opereta arrevistada traduïda 1 adaptada a l'espanyol per Joan Diaz Algarra. S'espera amb interès aquesta
estrena que s'efectuarà el dia 22 a
les deu del vespre i quedarà. al cartell totes les tardes de dies festius
1 totes les nits.

Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur

per a "ondos" curtes, nor-mo ls I llargues.

Heua ac! oom ha quedat integrat:
Prel14mt, IJuil Maartera: vice-preslden' primer, Pclmpeu Crehuet;
Jooep Ma.rla
nce-PlW'Idlll\ Poleh I 'l'oneo; ...-etart, Claudi
Pemàncleo; no.-retart primer, MI-

E.
S. I.D' C.
OBAÇIA,

'P~SSEIG

3f

LES ESTRENES
SU MAYOR EXITO, film de
Marta Eggerth, al cinema
Fantàsio i un dibuix en
colors de Walt Disney

EL CONSELL DIRECTIU DEL PRE·
SENT EXERCICI

·•Demani proves I dolollo o

•••

MISS-THERY, original d'Enric Casanovas

OCEANIC 1935
R. 118, 5 vàlvules. - R. 122 I R. 128,
6 vàlvule1 l"ondos" curtoo I normals~
R. 141 E, 8 vàlvules (rotes leo "ondas").
R. 143 • «CEREBRO MAGICO~t, 8 yc}J,
vules (rote• los "ondos").

MoLIAN

... que la oompanyla Montiam-Rosas debuta demà a I'ApoHó.
... que encara està freso el naufra·
gi de Mellà·Cibrlan en aquell tea·
tre, I, naturalment, ela auguris no
són massa optimistes, que diguéssim.

... que Zaoconl es presentarà al
Romea 11 dl:a t dl maig.
... que reprenntari. «El rel Lear»,
PRINCIPAL PALACE .
«Hamleb, «El cardenal Lambertlnl» I «La mort clvlh>.
.. .que 61 possible que torni més
tard a Barcelona, on representaria
«Espectres» I «Els afers són els a·
No recordem qui ens he.vta sugge- teressant que el de ~lladres 1 ... fers >>.
•••
rit la idea que cMiss-Thery» era un renas» dels contes de l'a.ntigor. Un
... que Enrlo casanoves, autor dl
intent de producció avantguardista, gèner. el que.!, al ., deoenvolupat
si més no, una obra construïda amb amb cert& habilitat, ertéal'a mal no aMiss Teryn I Lluls Ellea, han acoro
nous materials, estructurada segona ha falla~ pel'QU• sempre ha exd- dat escriure una obra en coHaborales modernes normes escèniques. No t:.at la. curiositat dels Públ1C5 ingenus, oló.
... Que alxl, almenys, ho afirma un
recordem com e~ havia estat feta saturata d"un candor -un xic ma- coHep.
semblant suggerència, però, el cert lalti&- ¡¡&!rebé infantil.
•••
és que en nosaltrea havia arrelat
En «Mi3$-Thery» b1 ha tots els ele••. que a Puerto Rico ha mort l'ex·
semblant convicció, remarcada, pot- ment& neceuada per a éeer una
José Ollveros.
hispà
actor
ooUent
ser, pel c:nUstert» que l'Empresa dol bona comèdia de mal!actora I d&... que el seu enterrament consti..
Principal Palace havia envoltat l'o- tectius. Hi ba. trucs inespera.ts, prestul una sentldhisima manifestació
bra fins el darrer moment. O bé tldlgltaclooo da molt e!eot.e, intri- do
dol.
&llò de la mova modalitat es- ga, embollo I un desenllaç imprevist.
•••
que anunciaven lea carte- Tot el n~ . );>er a aootenlr !"In·
.. .que, contra el que es deia, Feterèa del pdbllo ~ueU públic que lisa Herrero no es retira del teatre,
I bé: Hem assiStit a. l'estrena de aba.na esmentàvem- 1 tot 1'1nd1spen..
.. .que ha estat contractada per a
«Miss-Tbeey» I hem pogut constatar sable per tal que l'acció en cap mo- Interpretar dues pei-Ucutes, I això
I& inex&etltud de IN nostres poc !<>- ment no decaigui. Lea duN horeo se- ha motivat aquest rebombori que
namentades suposicions. No és aques.. guides --senM entreactes- que du- deixava l'escena.
ta obra ea.p producció ava.ntguar- re. l'eepect&cle, les passa l'especta.•••
dista. ni molt meny15 -nl. tampoc dor -aquell eopectador simple del
... que és possible que Josep Sant•
creiem que l'autor hagi pretès fer qual parlà"t•em- sense ~rairellé ado- pere, que, com se sap, és a València,
tal cosa- no h1 ha en ella res de nar-te'n. fix& l'atenció en el que a no torni a Barcelona fins a dOSoo
nou, res de modem, cap lnnovacló. dalt do l'e.scena ea desenvolupa. I prés d'una temporada molt llarga.
Es senzillament una CQ.mèd.ia del gè- el saber despertar l'inter~ d"un pú... que es parla de sl I'E'Spanyol,
nere policiac. L'exhumació d'un gè- blic, sigui ll<I.Uest de 1a. mena que de Barcelona, serà convertit en olnere que crèiem ja arreconat 1 que sigui, oempre s un mèrit que cal nema.
assoli tot el seu esplendor a les pri- reconèixer.
•••
meries de la post-guerra..
... que Cèlia Montalvan segueix a
L'obra perfeotament ...ajada I
«Miss-Thery» é5 a.ixò. Una mena presentada amb tot decòrum, !ou la disposició de les empreses.
de fulletó peHiculesc. de detectius 1 aplaudida pel nombrós plibliè que
... que ella diu que descansa.
lladres. Sherlock-Holmes 1 Rafnes assistí a l'eetrena..
•••
tot- d'una peça. Les intrigues trucu...que a Londres s'han fet, darreLa interpretac16, més que- excellentes de Oonan Doyle portades a lent. Amb rara intell!~ncia va sa- rament, oent deu representacions de
l'escena. catalana. Sense, però, que ber dulc1!1car Mar!tr VUa la duresa a Hamleb a teatr&; pla.
... que algú ho ha comentat aixh
aixè vu!mli dir .o ue l'autor de «M:iss- del seu penone.tge sense, però, treuThery> hagi plagiat el cèlebre no. r&-U rea del .seu caràcter. El senyor a¿O 'alxò en -'lluen un èxit? RecorveH.i3ta anglèa.
Da.vt, admirable de na.turalite.t 1 deu-vos de la representació de cc las
Es el eèn '*'e d'abans l potser, tam- sbbrta poettut'&. I tot-<> ela altres. bé. Corsarlas», l'any p&S'S8.t, a Madrid,
de la qual obra es feren dues-centes
bé, el d1 .sempre. Gènere de lladrea molt bé, sempre a to.
representacions.»
de !rae 1 pollc!eo, molt méa in·
LLUIB SOLER
... que alxi està el teatre a la penfnsula.
------------:*:--------~-•••
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ISales

Entreactes
Es diu ...

cos.

13: Senyals horaris. - Programa
VANCELLS
Iniciat per un grup de P!"t~rs de discos variats.
«Passió d 'Olesa», per la
13~35. •organitza un homenatge a 1 artlSJoaquim vancells, que té aquests Companyia dramàtica d'Olesa.
13,55: Secció Cinematogràfica.
dies una exposició a la S:J.la Parés.
14: «La Paraula». - Emissió de
Es per aquest motiu que amb gran
nanimitat s'organitza un banquet les d;_tes de la tarda. - Informació
~'homenatge. el qual es celebrarà al de Barcelona. - Actualitats teatrals
Restaurant Catalunya el dimecres i musicals.
14,30 : «Butllett Oficial» de la Gedia 20 del corrent mes.
neralitat de Catalunya. - Sumari
LA t~ROPERA EXPOSICIO del nUmero publicat avui.- «El fet
del dia», per Joan Alavedra. - ConDE FRANCESC GAL~
El gran pintor Francesc Gall farà tinuació de les Actualitts. - Borsa
La. seva exposició a la Sala. ~arés ! de Treball de «E A J·l».
la vinent quinzena. Serà la prun.e~a 1 15: uLa Paraula». - Em1ssió de
ve ada. que Gall fa una expostcló les tres de la tarda. - Directament
pútlica després de vint-i-vinc anys.. des de Madrid. - Ministeris. - ReUnicament es reuniren, fa W1 parell sum de la «Oaceta» i Consell de Mid'anys. algunes obres seve~ en una nistres. - ~essió Radiobenèfl.ca. 61lleta particular. L'expostcló. Gall Discos escolhts.
TARDA
serà sens dubte un esdeverument
co....'-ló d
rtistlc ja que per a molts l'art de
e
16: «La Parau 1a». - ~
a0811 sèrà una revelació, mentre que
a altres serà 1a constatació que les quatre de 1 tarda. - Infonnació
per tsta. ha arribat al punt de major gener~l. - Informació del Consell
l'art
cos Mmistres. - Programa. de dis-maduresa en la seva interessant tra- de
horaris. - Música
Ú3: Senyals
jectòría artística.
SOPAR D'HOMENATGE «Da Carnera»: Terdet núm. 1, op
· l' ! t 1 1 im 49, en R e menor, F. Mendelsohn.
Per a. testimoma.r a ec e a. 5 - a) Molta Allegro agltato; b) Anatla amb què compta en el món
ge l'art el se1~yor V. Ga~cia Simon, dante; e) Scherzo; d) Fina1e. - ·Rodirector de Ja Sala Barcmo, alguns saura Coma, piano; Juli Jarque, viodels artistes que exposen en aques- li; Ferran Pérez Prió, violoncel.
18,30: Suplement de «La Parau1 li olereixen d 1ssabte vinent
t
u~ ~~;ar d'homenatge, el qual, mal- la», dedicat a la Secció In!anttl do
at el desig de l'homenatjat que RADIO BARCE~ONA. - Rondalles.
f.~cte tingui caràcter d'íntim, pro- contes, cons~lJ.:S utils, etc. - Prograt reunir un bon nombre dels ~a del Rad101ent. - Discos a petiics que el senyor Garcia c1ó de senyors subscriptors de RAmel!
OIO BARCELONA.
mo s arn
19,15 : «La Paraula». - Emissió
Simon ha sabut gu,anyar-se. ~ sopar es celebrarà a 1 Hotel Ma.rma. . d'un quart de vuit de la tarda. LLU IS M. GOELL Informaci.ó de l'estra:nger, Barcelona, Madr1d i proYinc1es. - Obertut
.
Aquest delicat Pmt?r està ac ual- 1 ra de la Sessió de Corts. - Continuació del Programa del Radlolent.
ment a.cabant uns paiSatges del
19,45: Cotitzacions de monedes.
llès, els quals, conjuntament amb alNIT
tres del Penedès, figuraran en l'exposició que pròximament inaugura- raula». - Emissió del divendres, a
rà a Syra. Es molt notable la su- càrrec de la Unió Catalana de FecQuart
peració de valors en l'actual pintura deracions Esportives.
de Güell 1 ofereiX per tant un gran d'hora de l'Esport Català», a càrrec
tnterès les obres ciue suara 'exposarà. de la. Federació Catalna d'Esgrima
i del Comitè Nacional de la Veloc1ALFRED OPISSO P~ica Espanyola. - Programa de
gale d1scos selectes.
.
- ~ 20,30: Resum de Premsa. - Noaques ts d leS a 1es"
,
ExhibeiX
ries ? art Syr~ les se~es. re~ent., pro- ticiari comentat per J. Navarro Cosducc!Ons de pmtures 1 dtbmxos, molt tabella.
personals, que el situen en un lloc ¡ 20,45: Noticiari des de ta Redac-preeminent dintre les nostres arts. ció de «La Publicitat». - Cotitza..
I clons de mercaderies, valors i coHOMENATGE A J. FOLC tons.
20,50: «Excursionisme». - EmisI TORRES
L'Associa,...~ «Amics ~els Mu~~ sió dedicada a aquest important es.
de catalunya» adverteiX el _pubhc port en co~bpr_a.c:ió amb la ~ede
que l'acte d'homenatge al Director raciÒ d'Entitats Excursionistes de
dels Museus de Barcelona, senyor Catalunya.
21: Senyals horaris. - Servei MeJoaquim Fol11 i Torres, que ha de
c~lebrar-se diumenge vinent. dia 17, teorològic de la Universitat de Bar.al Museu. de les Arts Decoratives de 1 celona.
21 .05: Act;.¡ació de la Companyia
Pedralbes, no tindrà caràcter p;.íblic
t es desenrotllarà exclusivament en- de Margarida Carvajal.
21,30: Recital extraord.lnarl, per
tre els socis de l'entitat esmentada.
El lot de porcellanes d'Alcora, que la sopran lleugera Pilar Duamirg,
ha estat adquirit pels Amics dels la qual interpretarà: «Madrigal de
Museus de Catalunya i que amb Primavera» (cançó), T. Petraua.-car.
aquest motiu serà 111urat a1 Museu. ducci; «Manon Lescaut» <romança),
el formen set notables exemplars. ¡ Auber; «llusión fué no màs!Jt (canQuatre dels quals estan reproduïts çó ), J . F . Pacheco; «L'elisir d'amoen els millors tractats sobre la ma- re» Cària), C. Donizettt.
40,22: ceLa Paraula». - Emissió
tèria.
Aquests exemplars són els se~ de les deu del vespre. - DirectaUents: Dues plàteres policromades ment des de Madrid. - Sessió de
daurades a mà, que formen part I Cor.ts. - Resum de les informacions
d'un joc que posseeix el Museu Ar- . radtades durant ~1 .~la.
22,15: TransmlSSlO des de la
queològic de Madrid; un plat de la
'm ateixa classe. pertanyent a una Granja Royal. - C<?ncert pel «SexToldrà. - FestiVal Beethoven:
tet
espe'iaixella que va fer fabricar
clalment l'aleshores propietari de la «P~ometeu~» (obertura), «Sonata J?B.rnanufactura Senyor Duc de Hijar; tèttca_ (pruner temps). I Ad~g¡o;
un plat policromat 1 daurat d'un Il Mmuetto (del Septet); «Fidelb
aervel de cafè; dues figures reober- «Cla~ de lluna» .. «Egmont». . .
24 · «La Paraala». - EmiSsió de
tes d'un bany metàHic. signades per
l'artista. Josep Ferrer, i una escriva- les do~ de la nit. - Darreres inp.)a acimada per un bust de dama. fonnaclOns.
·La datació de totes elles oscilla en- EAJ-ag
tre el 1783 I el 1800.
Ràdio Badalona
Avui, divendres. - A les 12: Obertura; senyals horaris; música variada en discos. A les 2: Música selecta. A les 2,30: Fi de l'emissió. A les
J 7: Obertura; senyals horaris; música simfònica. A les 8: Cotitzacions.
A les 9: Noticies locals. A les 9,15:
Inauguració dei Concurs d 'Orquestrmes locals. A les ¡0,15: Noticies de
Premsa des de Madrid. A les 10,30:
«JaZZ». A les 10,45: Fi de l'emissió.
Corts. 613
Senyora Balmas
Pintura
.Josep Mar1a Monner
»
NOTES POLITIQUES
Antoni do Ferrater
»
Agudo-Ciarà
»
Conferència. - El Centre RepuAlexandre Creixams
blicà Democràtic Federal del DisEltst Melfren
»
tricte Vll ha organitzat un cercle
Fins el dia 22
de conferències polltiques, la primera de les quals, a càrrec de l'advocat Abel Vel illa, sota el tema :
«Moment politic actual», tindrà lloc
al seu estatge social (Riego, 44
demà, dissabte, a les deu
(Sants),
Diputac1ó, 2ti2 · Telèfon 18710
de la nit.
ART I ORNAMENTACIO
Conferència ajornada. - El Centre Obrerista d'Esquerra, «França
OBJECTES PER A PRESENTS
Xica», fa avinent que, per causes
Bodegons
Plde!aserra
Pintures i dibuixos alienes a la seva voluntat, ha ajorA. Opisso
nat la conferència d' Angel PesFins el 22 de març
taña.

5

quel

anmer:

Manuel

Reca:

un Interviu amb Matilde Rossy.

... que el més transcendental que
ha dit la Interviuada ha estat que

és «profundament& católlcall 1 que
per alxb no és amiga del divorci
«pues la lgle.ata no lo admite "·

________*________
EL TEATRE FRANGES,
A BARCELONA

Els assa:gs de «La - ~·~: .le fatal»,
la xamosa oomèdia. que serà estre-

nada. per la companyia de Teatre
Frances de Barcelona, el dilluns. dia
18 del corrent mes aJ Teatre Stu-

dium, s'estan ultimant activament.
Sota l'acurada direcció de Pons

Désalbéres, els joves 1 simpàtics artistes que formen l'esmentada ~tron
pe», treballen amb entusiasme a f1
que Ja interpretació sigui digna de
l'obra. de M. André Birabeau, creador, segons la critica. parisenca, del

teatre còmic modern francès.

---------*:---------

contrari, producte d'aquesta, com
pot suposar-se, interpretant Marta
Eggerth el paper d'una cantant.
Té el film també alguns moments
de bona comicitat contra d'altres
que semblen allargassar-se una. mica. innecessàriament.
Les cançons, que hom assegura
e "' T"'''JO~des expressament per a Marta Eggerth, són de dolça i bella melodia.
Es tracta, doncs, d'un film molt
agradable 1 entretingut que proporciona a Marta Eggerth un nou
triomf.
En el mateix programa es projecta també un nou dibuix en colors de
Walt Disney.
Es dificil <le dir sl aquest dibuix
és mU.lor que els anteriors. En cada
un d'ells hi trobem nous 1 agradabllissims trets del fecund enginy 1
deliciós humor de Walt Disney. El
que si podem assegurar és que ningú encara, volent imitar-lo, no ha
aconseguit igualar-lo.
«La deessa Primavera», que aixl
es titula el nou film, és una. petita
1 meravellosa obra d'art que hom
visiona admirat. Model de colorit,
de gràcia 1 d'enginy, aque3t dibuix
fou celebradissim 1 aplaudit per la
selecta concurrència del Fantàsio.
J osep SAGRE
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La més recent creac1ó de

ShirJey Tem ple
Estrenada a Nova York
el passat mes de gener
Producció FOX

Les estrenes, a Madrid

«El MAGO DEL BALON», Al
CERVANTES
cAhora» parlant d'aquesta nova
comèdia. d•Antoni Paso, diu ;
«El sa.inete estrenado anoche en
Cervantes ea obra para reír, Y el
propósito se logra en buena parte.
Mas el sainete empieza por no responder exactamente a su cla.siflca.ción genérlca. Andan mezclados en
la obra elementos muy dispares, que
unas veces apuntan al Juguete cc>mico otras a. la comedia risueña, Y
en ~lgún caso muestran ~mbién.
siquiera esté un tanta desvtrtuada,
su sustancia sainetesca.
Alguna de los tipos ofrece perfiles legitimes de personaje de sainete.
En determinados momentos el ambiente se colorea asimismo con tonalidades auténtlcas de ambiente.
No obstante, el a!àn incoercible de
mantener a la asa.mblea en constante hilarldad, frustra el salnete en
conjunto, sin compensación suficlente en lo que atafie a la. fuerza còmica de las situaciones, premiosamente concebidas y demasiado reiteramente desarrolladas.
El públlco acogió con aplausos los
tres actos de la obra.»

A l'Espanyol, .de Madrid

HOMENATGE AGARCIA LORCA
Amb el teatre ple h& tingut lloc
a l'Espanyol, de Madrid. la 101 representació de «Yerma», la magnifica producció de Garcia Lorca, esdeveniment que fou aprofitat per a
homenatjar l'autor de la comèdia.
Margarida. Xirgu i Garcia. Lorca
recolliren, una vegada més, els ?llds aplaudiments de la. concorrencia, 1, en acabar la representació,
el poeta llegí, per primera vegada,
un nou poema seu, que fou entu~
siàsticament acollit.
Enric Borràs cooperà a la festa
llegint poesies de Garcia Lorca.

A MAL TEMPS...
ASPIRINA
No

- Per tal de prendre part al Congrés especial d'Associacions d'E6ta.
dants que se celebra a Madrid del
15 al 20 d'aquest mes, ha ::;oi'tit en
direcció a l'esmentada caPitàl el senyor Conrad Pérez Aznar, directorgerent de l'Associació de Veïns i Estadants de Barcelona.
«La Previ3i6 Ferroviària», SOcietat de Sooors Mutus, celebrarà
demà, d11\ 16, un festival a benefici
pròpia al teatre de
de la. c11r·
la Sala Capslr. Dit acte començarà a les deu en punt de la. nit.
- Avui, divendres, a les deu de
la nit, tindrà lloo al Centre Excur.
sionista de Catalunya. la primera
conferència del cicle organitzat, sobre temes muntanyencs, per la seva
Secció d'Esports de Muntanya. a càrrec del soci senyor Albert Oliveras
i Folch, sobre el tema cNoves escalades des de St. Maurici (Campa.ment de la Secció - 1934)».
- L'Agrupació Excursionista Ta.gamanent el diumenge farà. una visita a !"«<nstitut Nàutio de la M&o
diterrè.n1a». Lloc de reunió, a tres
quarts de deu a la font cent-:- ""' ! de
la Plaça Palau.
- Davant la 1rnm1nència de les
negociacions que es van a entaular
entre el nostre Govern 1 el de Iugoslàvia, el COnsell Espanyol del Qo..
merç Exterior (Via. Laietana, 32),
ha pres la iniciativa d'obrir una. informació, a la qual prega que h1 concorrin per escrit, les &s30c1acions 1
particulars interessat& en el desenvolupament de les nostres relacions
comercials aml1 aquell pals, en els
quals escrits poden aportar quantes sug)lerències i observacions ~e
guin úU.ls per a l'esmentat fi.
- Els amics dels animals cel&
bra.ran el seu !estival anual el proper dima::-ts, dia 19, a dos quarts de
cinc de la tarda a la. Sala Mozart

A Muñ.oz seca, el monàrquic conreador de l'animalada. 100 per 100,
U han suspès l'estrena d'una diguem-ne obra: «Ciudadano de honon, primer; després, cEl gran ciudadano». Segurament s'estrenarA,
però convenient retallada.. I pensem
com debia estar carregada• de sal
i pebre monàrquic quan una autoritat republicana, tan tolerants s'ha
atrevit a la. prohibició.
Referent a l'obra (?) del monàrquic senyor Mu.fioz Seca, ens plau
reproduir el següent comentari de
«La. Voz»:
«-...De ese modo, sln vict1mas,
habrA comprendido Mufioz Seca
que hoy no se puede jugar al teatre
tendenciosa, entre otras razones
perque a la hora del tropiezo no
le ayudan n1 sus compa.neros de
idea. ¿Ha leido usted, a este propósito, lo que dice hoy «El Debate»?
-No. «El Debate», a mi...
-Pues esto tiene gracia de verdad. «El Debate» da la suspensión
de «El gran c!udadano», antes «El
ciudadano de honor», y añade:
«Esto nos recuerda un caso parecido que ocurrió en Madrid barà. cosa
de veinticinco añ.os. Sometida a la
jurisdicción de D. José MUlàn Astray--entonces comisario general
de policia-la decisión sobre el estreno de una obra francamente re~
cusable por su tendencia descarada,
no hubo modo de autorizar la representación. eLa. obra.--dijo don
José-es inmoral por subversiva, por
plebeya y por mal escrita».
-¿ Y eeo le recuerda a «El Deba te» la prohibición de «El gran
ciudadano»!
(Canuda, 31) .
-51, señor, eso.
El Grup Cultural 1 d'Esbarjo
.-Pues, en el !ondo, es todo un
juicio critico para. la. obra suspen- de la «.Asociación General de Emdida. ahora .«Subversiva, plebeya y pleades de b..:;critorio», inaugurarà el
mal escrita». A nú, la verdad, no proper dimenge, dia 17, diverses dese me babria ocurrido nada menos pendències del seu nou local social
amable.»
instaHat al núm. 496 del carrer
Esperem veure l'obra representada lea Corts Catalanes.
a Barcelona per a donar la raó a
El diumenge, dia 17, a d06
«El Debate». Que, en aquest cas, quarts
d'onze del matf 1 al saló d'acsegurament ha de tenir-la.
tes del Foment del Treball Nacional (Via Laietana, 34 pral.), tindrà
Els actors del Poliorama torna- lloc la junta general ordinària de
ran a passar moltes hores a la la Mútu<:t Fiveller. societat r" t.alana. de socors mutus per a casos de
rambla.
No us alarmeu: no és que s'acabi defunció 1 invalidesa.
la temporada l es dissolgui la comeL'Associac1ó Da vici» posa. a
panyia. Es que J. M. de Sagarra ja coneixement de tots els seus assoha enllestit «La rambla de les n~ ciats i ex-associats, que tinguin re..
ristes».
buts de la cGuàrdia Civil» pendents
•••
de cobrament corresponents a viatefectuats durant l'any 1933~34
ges
Es d'esperar que, després de l'estrena de cM1ss Thery», cEl jutge es- La Junta Directiva d'aquesta Enti~
tà. malalt», de Fages de Climent ea tat prega. a tots aquells associats
que estigum interessats en l'esmenposi bo.
tat assumpte, es serveixin passar immediatament per les oficines d·aquesta entitat a fl de donar curs al
cobrament d'aquests .
PROXIM DIMARTS, DIA 19
Otlcines: Avinguda del 14 d'AbrU
ESTRENA
3~, baixos Centre Passeig de la _ae:
ai
pubUca 1 carrer de Roger de Flor)
tots els dies hàbils de 9 a 1 1 de 3

espereu

--..tan
treaorer,

oe¡¡on,
l"lorencl

Oom.t; comptable, Joan Fernàndu;
bi.bUoteee.lt, Joeep .Art:Sa; arxiver, Se¡lmon Roo"flra; -.Ja: Leandre Vllaret. Ramon Juri. Joan Manuel
Esperança, l4art1 Soler 1 Ramon

Ram<ln.

Marta Eggerth, la gran actriu de
«Vuelan mis ca.nciones:., reviu en
aqueet film interessants passatges
de la v:lda de la gran actriu Teresa
Krones, que, a principis del segle
passat, fou l'idol de Viena 1 era ~
neguda amb el qua.lificaUu de «El
rossinyol vienès».
El film vol mostra.r-nos com aquella dona bella 1 encisadora pas3à. de
l'anònim al elm de la. popularitat.
La seva gran afició al cant la portà
a una sèrie d'aventures que l'obligaren a ésser acomiadada del taller
de planxadora. en el qual treballava, però ensems la casualitat féu
que la descobris un gran tenor, cèlebre en aquell temps, que 11 féu
de Mecenaa.
Els somnis de glòria, de popularitat 1 àdhuc d'amor de la gran cantant són reviscuts d'una manera en~
cisadora i agradab1lissima en aquest
film que ens porta des del debut de
la Krones fins a la seva consagració. D'empleada en un taller de
planxadora la cantant passà. a ésser
la. figura. popular de Viena, la casa
de la qual arribà a ésser el lloc de
reunió de l'aristocràcda vienesa. Als
seus salons hom es dona va «rendez-vous:., es feia música, i àdhuc
es malparlava d'uns i altres ...
L'argument d'aquest film deliciós
proporciona, com és natural, a Marta Eggerth múltiples ocasions de
lluir la seva. meravellosa. veu. En els
moments que, com a senzilla. aficionada, ca.nta en el taller per a divertiment de les seves companyes.
Després en la preparació del seu
debut. Seguidament el seu triomf,
la seva consagració ...
Tot el film. és ple de la veu de
Marta Eggert.h. En pocs films aquesta actriu ha cantat ta.nt 1 amb tant
de gust 1 sentiment oom en aquest
«Su mayor éx.ito». I el més agrada.ble és que les ocasloM que se 11 donen per al cant no trenquen pas la
continuïtat de la trama. Són, pel

•..que un diari glronl ha pubil-

Oli

slma representació de c:Yerma», la
bella obra de Garcia Lorca.
Cent representacions són algnna
cosa. SObretot aqui on tan sols
triomfen la bajanada 1 la poca solta. SObretot pensant la guerra incivil, estúpida que la gent de dretes han !et a l'obra 1 a la. intèrpret,
la nostra. Margarida Xirgu.

Noticiari

---

• 7.

- L'Assoc1aci6 d'Enginyers 1 Tècnics de Catalunya ha. organitzat un
cicle de conferències de divulgació
cientffica la primera de les quals
tindrà lloc al seu local social de la
Plaça de Catalunya, 4 pral. el dia
17, a lea 11 del mati Anirà a càrrec de l'eminent orador doctor Francesc de A. Bergós-Ribalta sota el
tema eL& Indústria en la Pau per a
la guerra. quJmtca:..
La Junta de Govern de l'Acadèmia de Jurisprudència 1 Legislació de Catalunya, en la seva darrera
reuntó va prendre l'acord de celebrar la Sessió Inaugural del Curs
del 1936 dintre la rropera setmana.
Aquesta. inaugura de Curs serà
d'una solemnitat extraordinària per-què coincidirà amb l'acte d 'imposar
les medalles d'Acadèmic de Mèrit
ala senyors Ramon d'Abadal 1 Calderó, Oriol Anguera de Sojo, Antoni
Maria Borrell i Soler, Ramon Coll
1 Rodés, Lluia Duran 1 Ventosa Santiago Gubern 1 Ft\bregas, Affiadeu
Hurtado i MirO. Joan Maluquer 1
VUadot, J oan Mart1 i Miralles. Fran·
cesc Maspons i Anglasell. Antoni
Par I Tusquets. Josep Roig 1 Bergadà.

La Justícia
*

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO

Estafada. - Acusada d'anar a la
Presó Model 1, fingint-se advocada,
demanar diners ala presos, lsa.bel
Barceló i Pa via, comparegué ahir
davant el Tribunal d'aquesta. secció.
El fiscBJ 1t demanA tres mesos 1 un
dia de presó 1 l'indemnització corresponent.
El defensor, no cal dir-ho, demanà
l'absolució.
SEGONA SECCIO

Falsos Inspectora de Sa.,Jtat.
Ocuparen el banquet dels processats
Antoni Carrión, Vicenç Marcobal 1
Joan Toha els quals, segons el sumari es fingien inspectors de Sanitat 1 cobraven uns rebuts a diversos industrials.
La pena que el fiscal demanà a
la sala par a cada un dels processats
fou la d'un any, VUit mesos 1 21 dies
de presó.
TERCERA SECCIO

Robatori. - El processat Antonl
Morales 1 Majó, junt amb un altre
que s'ha declarat en rebeHia, entrar en com a hostes en una casa del
carrer Francesc Layret, 1 en una
ocasió que estava absent la serventa
de la casa, forçaren la porta de la
seva habitació, hi entraren i s'apoderaren de 155 pe<>setes.
El fiscal demanà al Tribunal que
condemnés el processat a la pena
d'un any i un dia de presó correcclona.l.

NOTICIARI
Abundància de divorcis. - Ahir, a
les diverses dependèn cies de l'Audiència, es veieren set judicis per
divorci.
De l'atracament I assassinat d'un
joier de Gràcia. - La vista de la
causa que s'havJa de celebrar davant
el Tribunal del Jurat per l'atracament 1 assassinat de Felicià Gonzàlez. propietari d'una joieria de Gràcia, I que fou suspesa per malaltia
de l'advocat senyor De Miguel, ha.
estat assenyalada per als primers
dles del pròxim mes dr maig.
A disposic ió del Presldsnt de l'Audiència. - La policia. ha posat a Ja
disposició del President de l'Audiència Antoni Vici::ma, processat per 1:n
dellcte contra l'honestedat i que no
es oresentà a 1'a('te del judici oral.

•

la humanitdl
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La Música
*

SEGONA SESSIO DEL CI•
CLE BEETHOVEN

L'Associació Obrera de Concerts,
prosseguint el Cicle Beethoven (dedicat a l'~ud1ció integral dels Quartets de Corda), tan memorablement
inaugurat diumenge proppassat 1 en
el qual un nombrós aplec de devot6
de la música beetboven!ana aplaudiren entusiàsticament la reeixida
lal>or a.rt1st!ca del Quartet de Corda de Barcelona, detalle. a oontinuació el programa de la vinent
sessió, que tindrà lloc al Palau de
Projeccions, ct.e Mcntj11ïc, a les onze
en punt del mati de diumenge.
dia 17. Les obres que seran interpretades en aquest<~. ¡;egona sessió
són els Quartets op. 18. nfun. 8;
op. 130 i op. 59, núm. 8.
ELS CONCERTS SIMFO·
NICS POPULARS DE LA
BANDA MUNICIPAL DE
BARCELONA

El programa d'aquesta audició, integralment format per obres del
gran romàntic francès Hèctm Berlioz, é6 com segueix:
I . «El carnaval romà». obertura..
cLe. damnació de Faust», suite. a)
Minuet dels follets; b) Vals de les
snt!des; c> Marxa hongaresa.
Il. «.Simfonia fantàstica». L Somnis, pa.sstons. n. Un ball III. Escena e.l camp. IV. Marxa al suplici.
V. Somni d'una nit de Sàbat.
La. «Simfonia fantàstica» serà interpretada per primera vegada per
la Banda Munictpe.l.
El concert començarà. a un quart
de dotze en punt.
L'ingrés serà lliure, com de costum, i l'accés del públic al gran
saló de festes del Palau de Belles
Arts s'efectuarà per la porta prindpal de l'edif:lc1.
Es reéord& al públic que les portes del gran saló de festes restaran
closes durant l'execució de les obres
1 es prega a les persones que arribin després de començada l'execució d'una obra que, per :respecte als
oients 1 als artistes, s'abstinguln
d'intentar entrar a l'esmentat saló
t1ns l'acabament d'aquella.

Diumenge vinent, dia 17, la nos·
CONCERT ESCOLAR
tra OrqUt'.$tra Municipal d'instruOrganitzat per l'Associació d'Estuments de Vent donarà al Palau de
Belles Arts el seu 86 concert simfò- diants de l'Escola Municipal de Múnic popular, segon de la tanda de sica, es celebrarà. el propvinent dia
19 de març, a les onze del mati, un
Primavera.

•

DIVENDRES, 15 DE MARç

El Trofeu 1934 per Espanya, ha estat concedit a
Ramon Torres

ELS · ESPORTS·
l
FUTBOL

PING-PONG

REM
EL CAMPIONAT DE LLIGA
El Campionat de Catalunya El Concurs d'Hivern del Club
per a equips d'enguany
Marítim
¡Una jornada difícil per als
La Federació Catalana, en la seva
Diumenge
passat,
al
matf,
tingUeI equips catal,ans, en la ~ual e~
darrera. reunió delegà al popular
Club de 7 a 9 l'organització dels ren lloc al nostre port les anuncta.. ¡ Barcelona JUga a OvJedO I
primers Campionats oficials de Ca- des proves de velocitat, en un recor- l'E
talunya per equips.
regut de 500 metres en Unia recta,
spanyoI, a Can Ràb'13,
El Club de 7 a 9, per tant, b.a a la Dàrsena. de Sant Bertran.
'
amb el Madrl'd
Degut al ma.l temps, l'assistència
lniciat ela treballa necessaris a fl

de donar a l'organització d'aquesta
competició oficial el caire de solemnitat que requereix, vt.st el nivell
actual de l'esport de la petita n.queta a catalunya.

interessant concert clAssic de vent
1 plano. El programa d'aquest concert estarà !ormat amb obres de Beethoven, N. Carbonell, R. Lamote de
Grignon 1 Ludwig ThuUle.
Per a lnscripcions de soci a la
sala Mozart, Canuda, 81.

de públic fou molt migrada, cosa
que fou contrarestada per l'entusl.asme dels vogadors, la moral 1 disc!plina dels quals foren tothora exceHents.
L'equip verd (comandat Del eenyor Joan Brossa). guanyl fes proves d'esquif, Iols a quatre, outr!ggers a dos remers i timoner.
L'equip vermell <comandat Del
senyor Jaume Giralt) guanyà le:s
proves de iols a dos, outrlggers a
quatre 1 a vult remers; per tant, els
dos equips quedaren empatats & 115
punts.

Els partits corresponents a la
jornada de diumenge són els se-

¡Uents:

PRIMERA DIVISIO

Espanyol - Madrid, Sàncbez Ordu.fla.
Oviedo-Barcelona, Stelmbom.
Atlètlc de Madrid-Arenes, Medina.
Donòstla-Betls, Iturralde.
Atlètic Bllbao-Ràcing de Bantander,Escartin.
Sevilla--València, Torres.
SEGONA DIVISIO

. .--~................~~~-El qoe diuen els guarits

Cura
Dlera vellosa
En Franoeso Vich Martí, resident a Palma

Cal que els lectors i simpatitzants de la Ideologia
d'un diari, procurin adquirir el que necessitin
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu ajut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT
I elèfons dP

LA HUMANITAT

16.11 I& Dlftdó elda malalta cleeesperate

~

l lleJLte COJill)roJD11 rebrl YM6
llibre que
"'A mae~t.
Hedlclna laVecetal",
• - - - - - - - · an\
Dr. Sabin.
manera del
de
¡uarlr lea malaltlea per mttJt. de plant. l el Boletln Mensual..
"Lo que dloen las curador', que reprocluelx IM eartea dem~

~'=:"~

.,

-~

l'tnte~

Gratuíf

~)
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MSell de doc ~ntlma
I, Bonda de la UD.lnr-

a LABORATORIS BOTA.NIC8 I
alt.'\t, 6, BARCELONA.

~

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Ttl. 13651
~

APARELLS
FOTOGRAFICS

Quan Ja es donava. per segura. la
vinguda de la selecció de Ginebra
per a jugar contra. la catalana en
partit a benefici de la Mutual, heus
acf que la Federació Catalana de
Futbol ha reb;.¡t un telegrama. de Ja
Federació SuYssa. Aquest telegrama
diu que, degut a la grip l a les lealons que ao!reixen la majoria dels
jugadors que havien de formar la
selecció, la Federació Suissa es veu
obligada a renunciar a la vinguda
a Barcelona, tota vegada que l'eQ"..úp que es veuria preclsa.da. a for-]
mar no respondria Paa a la vàlua
del fUtbol su1s.
Aquest contratemps lmposslbllita
doncs. la celebració del partit
profit de la Mutual, 1, per tant, deixa aquesta modèlica 1 benemèrita
institució obligada a tancar les seves portes, sl l'assemblea convocad~ per a dissabte no pren l'acord
d obrir tot seguit una subscripció
per a reUnir els cabals suficients,
per tal que la Mut-..1al Esportiva de
Catalunya pugui sortlr, momentàniament, de la. ettuac!ó ruYnosa en
la qual es troba.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANJS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
Carrer de Sant Pau, 8
<prop Rambles>

Tel. 14ts7

8 AR C E L O NA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més ...... 0'30
HABITACIO p, matrtVIAT..AHT ADMETRIA
mont o 2 amica. Rocafort, a comt.sató per ruta. Lle124, Ser. 2a.
vant artlelea tarmàcla,
perfumeria, dro¡¡uea. E&cl'iure: 9723. Ver¡ara, 11.
CA 8 A PARTICULAR. DIVERSOS
Desltja 1 o 2 Joves a. tot
VIAToiANT
a'oteret.x
estar, lnlitU sense bonee
DESPATX complet venc per a Catalunya. ram
refer. Kllaabeta. 6. Ser.. a. preu molt reduit per de
telxlta
l ¡ènerea de
primera.
tras.llaelar·me a tora. Ea- punt. Amb bones reiacr1ure a L.A BUMANI· Clona clientela.
EscriuCASA PART. D. MAT. TAT nú..m 636.
re a LA HUMANITAT
núm. 160.
o 2 amics, tot eat. PeXALET moaern, eepa..layo, 46. Ser
106 Jardl 1 borta, a ~6
MODES, conieccló acu..
mtnuts Plaça Catalunya. rada
de vest1ta l abrtce
BONA FAMILIA, 11ealt- Venc lmmlllorables con- per a ~enyora l nena. Ja ¡ove tot est.ar, prop diciona. Olrl¡ir-ae a L.A Preua moderata. Roc&de la. Plaça Cl'Espanya. HUMANITAT nú..m 16:!
tort., 164, pral., la.
Tracte famlllar. Esc. LA
LLOGARIA dos pl8o8
HUMANITAT. num 79.
COMPRO mAqutna toen una mateixa casa, m~> to¡ràllca
per a placa e l
derna I cèntrica. tlne a 1/:l per 9 1 accesaorta. Ka
HAB. 25 PTES. senyor 90 ptes. Escriure a LA crture
preu
1 marca a LA
AVInyó 34. 2on.. la.
HUMANITAT nú..m. 169. HUMANITAT
ntlm. '79.

HOSTES
I PENSIONS

--------

VENC AUTO d'ocasió
PER POCI DINE
S OFEREIX bonlca baHP. bon estat 1 eonRI
l>lt.acló carrer Vliadomat. 10
dlclooa Immillorables. • venc o traspasso tenda
't3. Ser .. la.
Escriure a. LA ROMAN!- de quevtureai per no poTAT núm. 161.
der atendr~ t.. Bac. LA
HUMANITAT ntlm. 168.
PEHSIO fAMILIAR.
AHGEL MARTI . raller
Jraplend. hablts.c .. o. bll.ll.l'
1 telé!. Consell de Cent. ct'enquademacló (Martl- OFERTES
nez de la Rosa., 17. Te:ISB praJ.. 2a
lMon 76352 · Barcelona). i DEMANDES
CASA

PARTICULAR.

----.JOVE valenclt.

MOSSO O COBRADOR.
vol teeorreapondéncla amb deettJa I)OC)()C&Ctó f6 &nTI

desitJa hoste. Roger de nir
Flor, 164, pral. 2a.. peu senyoreta catalana. Dtrltramvia 4 1 60.
¡lr-ae a. Guzmàn, Cuart.
24 • València.
CASA PARTICULAR,
de&HJa hosus a tot esBOTIGA, S h&b. 70 ptea
tar o eola dormir casa Bal.x011 c. Jardi, 66 ptea.
nova.. Paria, 126, ler. Sa.. Monturiol. 25 (Clot R.
PEHSIO: Pelai, llt Ser. núm. 8 lnt.)
lla. Ornn contort, o~ .
VIAT.SANT AMB COT·
ascensor. Telèf~
XE admetria a com!IISió
-LAÏETANA.- 5-1.- 2-on. articles tarmt.cla, perpu•ta. per a l o 2 persones merla, d.rogUea per a Catot ~!!>tar. mag. babttació talunya. I Balears. Escrlcal. oany, asc. 38 dni. Ylu núm. 98:13. Ver¡ara,
núm. U
me!< fel. 22952.

l bones reterénclea. ~
crture a L.A HUMANITAT núm. 634.

MADRW: Passeta cte la. Ca.neuana.. H. - BARCELONA: V1a. Laietana. i
LI NIA RAPIDA Dl QRAN LUXE BARCELONA· CADIZ ·CANARI ES
Sort1<1ee Mtma.n&la ela ~btes, a les 1.:1. Efectuaran el servei lee motonaua
LI NIA

• CIUDAD DE SEVILLA» I • VILLA DE MADRID»
RAPIDA DE QRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA

Sortides cada c11a (lleva.t tll dlumenae&l Cle Barcelona 1 Palma, a lee
19 boret, per lea motonaua

aCIUDAD DE BARCELONA• i •CIUDAD Dl PALMA•
IERVEI6 REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
Dl MALLORCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA ·IIVIIIA

LlNLA COMERCIAL AMB ESOALES A TOTS ELS PORTS OB LA .WZOl·
TERRANIA. NORD D'AFRICA 1 CANARIES. - Sortides qutnzenala de Barcelona ela d1Joua. LINlA COMEROIAL Bn.BAO- CADIZ- OANARlES. AMB
J:BCALA A TOTS .ELS PORl'S DEL NORD D'ESPANYA. - Sort.ldes Qu1n&enala de BUbao ela dljoua. LINlA RAPIDA REGULAR .ENTRE .ESPANYA
1 TEB.RlTORJB DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). - Sortides el dl& 17 de cada mea, amb esca.lee a V&l~ncla, Alt.cant (tacUltatlva),
Oartaaena (tacultat19a), Ct.dlz, LM Palmas, Santa Cruz de Tenerlte, Rio
do Oro (tacultatlva), Monròrta o Freetown (tac:Ultattya), S&nta Ieabel de
Pernan<1o Poo. Bata (facultativa.), Ko¡¡o 1 Rio Bentta. (facUltativa.) pela yapora
uPLUI ULTRA» t •LEGAZPI»

LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA

6ort1dea de Barcelona ela dllhma 1 d1loue. a lee 20 borea
•CIUDAD DE VALENCIA•
Prtu a ooberta: 1'00 pesaet... Bitlleu d'anada I tornada a 9reua rtduJte
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANI A· CANTABRICA
amb eec&la a. tota ela porta de la Pentnsula.. Sortides de Barcelona ela dimecres
LINU. RI:GULAR ENTRB BARCELONA - ALACANT - ORAN - LfEI,n,r.A
VILLA ALHUO&M.A.S • CElJTA 1 VICB-VERBA
Sortld• c1e Barcelona cada dlumen¡e. a lea 8 bores; d'Alacant ela c11..ma.rt11
d'Ort.n ela c11mec::ree. d'Oran cap a Alacant ela c11mt.rt., 1 c1'4laoant cap
sarwona. ela dlmecrea
•

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAJ'XFS DE
CABALS, WAQUINI:B D'J:SCRIURE I DE 00.
Sm. liü.LI:'l'&S. DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
~14

MODISTA e'oterelx a
casa 1 a domicll1. Preue
econòmics Rocafort, 164
pral. 1.a

Telèfon 30422

BARCELONA

SENYORETA t.qutme-

can(l¡¡:ra!a amb coneb:ements d'oUctna dOl!lln•nt
catalt. l caatellà, a'oterelx.
J:lcrlure a LA HUl4ANI..
TAT núm. 1112.

Els encontres internacionals
que ha de disputar Alemanya
durant la present temporada
Relació dels partits que durant la
present temporada disputarà Aie
manya:
a IJ~. març: Alemanya • França,
B 28 d;~bril: Alemanya. • Bèlgica, a
russe..es.
maif g:
Alemanya - Irlanda
a ~e
......nc ort.
•
a ~o~~:alg: Alemanya • Espanya,
2 6de maig: Alemanxa - Txecoslovàqula, a Dresden.
27 de juny: Alemanya - Nor..1ega
a 0 slo.
•
Es~~~fm~uny: Alemanya - Suècia, a
18 d'agost: Alemanya • Finlàndia
~~emanya, ciutat no fixada. PrO:
ement a Hamburg.

AVIACIO

a

CORT.$ CATALANES,

Sebastià de Campmajor, per a visitar la muntanya 1 M~a del Fa.ren, eot& el eegüent itinerari:
La sortida serà de la Plaça Univel'51tat, a Iee &ls en punt del mati,
en dlrecc16 a Sant Andreu, Montcada, Mollet, Mon tornés, Vilanova
de la Roca. Granollers 1 Canovelles,
esmorzar a la. Font de Ca.n Duran,
seguint d esprés en direcció a Cal.des de Montbui 1 Sant Sebastià..
El retorn s'efectuarà per Palausolitar, Montcada 1 Sant Andreu, amb
un total de 102 quilòmetres.

Festivitat
de
Sant Josep

El millor
present.
Conc..slonorb:
COMI'I.NYII. MLCANOGUPKA

Guillem Trúniger, S. A.
Balmeo, 7 • BARCELONA

De venda a les bones
llibreries I papereries

a

CAMISERIA

L!l!~~~~~P~REUS BARATI SSIMS

La Comissió organitzadora de l'bomenatge a Josep Gironès activa els
eeul! treballs per al !estival esportiu
que, & base d'un partlt de futbol.
es celebrarà a Lee corte el dia 25
del corrent mes
La. aelecc!ó B · la !ormaran els I&güents jugadors·
·
Ploren%a (Calella); Borràs <Duro>;
Bartomeus (Terrassa); .Al.miftana
(Europa): Ma.ria.ges (Duro); Bolanas
CHorta); Folch (Sants) ; Vllaseca
<Martinenc): Blay (Sant Andreu>:
Rub!es (Granollers) 1 Soler (Mollet).
L'equip de vells valors el formaran els següents jugadors, molts
d'ells en actlu:
Llorenç, Saura, Mas, Amau, Castulo, Carulla, Piera, Sastre. Gual.
Samitter t Bagl.
Gironès presl.dlrè. el matx l llançarà el «klck-off».

I la Mutual es queda sense
partit I sense recursos

PEL•LICULE8 - PATHE • BABY • MAQUINE&
PONOQRAFS Dl TOTES MENES· DISCOS, eto.

Especialitats - Camises &
mida - Adam t model RAGLAN <patentada)
MITGES «FERRO»
<de garantia)

Demà a la. nit es celebrarà, a l'Iris Park., la segona jornada dels
Campionats de Catalunya amateurs
d'enguany.
En aquesta jornada han de ferEls equips del Barcelona I se les eliminatòries dels pesos galls,
les quals es presenten veritablement
el Sabadell per a la jornada interessants, tota vegada que són
bastants els minyons, ben preparats
de diumenge
els quals ja fa temps que s'entre=
Aquest mati, surten el Barcelo- nen amb el mlllar entusiasme, en
na 1 el Babadell, per a jugar el pro- vistes a la intensa campanya pro
per diumenge a Oviedo I Alacant, boxa amateur que es projecta.
respectivament.
L'equip del Vallès, per tal d'aproCICLISME
fitar el desplaçament, actuarà el dia
UI a València, contra el Llevant, amb
Proves del S. C. C.
motiu de les festes de sant Josep.
L'equip que desplaça el Barcelona
El diumenge, d1a 24, aquesta en~ el següent: Nogués, Rafa, Arana, titat celebrarà les seves proves o!iPedrol, Berkessy, Lecuona, Vantolrà, cials de 60 quilòmetres, reservades
Ra!ch, Escolà., Truj!llo i Pagès. Els als seus associats, pel trajecte de
acompanya l'entrenador 1 el directiu Pedralbes a Garra! 1 retorn.
L'F.sport Ciclista Català avisa als
senyor Bargufíó.
L'equip del Sabadell el formen: seus socis que pensin prendre part
Massip, Morral, Blanc, Argenú, Font, en aquestee proves del pròldm dia
24 que passin a Inscriure's abans
Cast1llo, Esteve, Ca.lvet, Gual, Bar- del
vinent diumenge, dia 17, per a
celó 1 Parera L Són acompanyats poder presentar
la llista amb vult
pels senyors Forns i Retors.
dies d'anticipació, segons preveu la
nova reglamentació.
DE L'HOMENATG E A .aOSEP
Les ínscr!pc!ons poden fer-Ee tots
GIRONES
els dies, de set a nou del vespre. a
la Secrotarla de l'estatge soc1al.

TAMPOC ELS SUfSSOS NO
PODEN .JUGAR A BARCELONA

PRISMATICS • BINUCLES • CINEMES

CASA BAGUES

Campionats Amateurs de
Catalunya

d'ahir

Contra un barber
Clot pel suposat de~el
t~ d.' encobridor d'ec.
c1tac1ó a la rebe~~

Ahir, al mati, al Saló d'A
l'Edifici de Dependències ~~ ~
va tentr lloc el Consell de
per a veure i fallar la ca ~
truida pel comandant Jutg~ 1ll$
Balvador Vila Andreu
¡ St:nya¡
delicte d'encobridor d'èx&~~
rebelhó. Pres1d1 el Tribuna} el a la
nel senyor Fermi Esp~ <:oro:
tuà de ponent l'audttor def'¿, I ac.
senyor Martínez Lage 1 de de~~
el lletrat senyor Dídac z~l!Sot
De l'apuntament es despr, ra.
el dia 2 de novembre darrer~ que
Ucla va fer un escorcoll en a ~
barberia del Clot, de la
~
propietari el processat i ~Ua.l ~
1a re.
botiga es van trobar uÍl.s p
!ulls clandestins excitant aqu~ta de
belhó. Es llegeixen les d~· re.
del processat en les quals consta lOae
aquells paquets els hi haVia Que
un individu desconegut 1 que P3~
mana que els guardés, que torn
a recollir-los, però que ignorav:rt'
que contenien.
el
El FIScal q uallilcà els fets com
un delicte d 'encobriment d'exc1 ~
a la rebeHló 1 demanà per al Pro.
cessat la pena de dos anys de p-•
correcCional
•...,
~ dctensor senyor Zamora rellq
les acusacions del Fiscal 1 d!u Que
el seu patrocmat és IDDocent del
delicte que se l'acusa per Quan\ leo
norava què conteruen els paquefa
allà diposttats 1 acabà demall&llt
la lllure absolució del seu de!t!Q.

-u""

sat.

Ei Tnbunal es reuneix en Sel!IJ4
secreta a deliberar 1 dictà seutèoel&
condemnant Salvador Vlla And
a la. pena de quatre mesos 1 un :
sentènc1a que no serà ferma. r~
que l'a'J>rovt l'Audltor.

la

ATLETISME

La celebració dels Campionats masculins de Catalunya
Impremta: 14440
de Cross, ell Femeni d'Espa·
Redacció : 22122
nya i l'homenatge als gua·
Ha estat formada la selecció
.
,
nyadors del Campionat
que serà acarada a l'equip de Excursió de I E. C. Català
d'Espanya de Cross
Aquesta entitat celebrarà. una exVeterans
cursió de tot el dia al poble de Sant
Avui, divendres, a les nou de Ja

LES 20 CURES ~~
DE L'ABAT HAMOH

.-....

Guerra

I

Hèrcules-sabadell, Melcón.
Valladolld-üsasuna, Vallana.
Celta ~~úrc la, Valès.

~~~~~.aa.~~

Els Conse lls de

Potser per conviure entre nosaltres i per haver-se fet aeronàutlcament als nostres aeròdroms, Ratnon
Torres no havia assollt, encara que
l'aflció esportiva. i el públic barcelonf el coYoquesstn al lloc preeminent que pel seu magnffic vol al ·
Sahara., havia conquerit.
Tan avars de lloances i llorers als
nostres homes, com generosos quan
d'estrangers es tracta, la consagració
de Torres com a pilot de classe internacional ha. hagut de venir de
tora., i ha. estat la Lliga Internacional d'Aviació que, en concedir-li el
Trofeu 1934 per Espanya, l'ba classificat a la prlmerlssima categoria
que 11 correspon.
Es aquesta la primera vegada que
Catalunya es veu honorada en els
annals de l'aeronàutica mundial
Fellc!tem-nas d'això 1 fellcitem el
pilot meritfsslm per la merescuda
distinció que li ba estat atorgada.

BOXA

DEL

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

L'Aero Club de Catalunya ha
traslladat el seu local social
L'Aero Club de Catalunya, vist el
gran increment que ba pres l'entrada de nous 30Cis a l'entitat 1 el desenrotllament de les seves actiVitats
~~!u-esr~vesl. e'ba vist obligat
ulta
e. oca IIOC.Ial, ja que reva extremadament insuficient
que fins ara venin ocuoant al car
rer de Clam, 19.
·
•
Amb aquest motiu ha traslladat
les seves oficines de Se<ntaria 1 10
cal eoctal al Passeig de C:rqcfa, 82.

La Junta Consultiva de la
«Unió Catalana de Federa. cions Esportives»
Al «Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya» ha aparegut un
d~ret en el qual ha. quedat constttutda la Junta Consultiva de la
Uni~ Catalana de Federacions Esportives.
Formen dita Junta. Consultiva els
senyors Francesc Florit Ricard, Joan
Roca Alcanyiç, Josep M. Valon Carbonell, Galo Mus:Jns Mallofré Joan
Coll Macià, com a. representants
efectius de la Junta Directiva de la
Unió Catalana de Federacions Esportives; 1 els senyors Josep Guà.rd1a Riu, Lluls Dupré Cuyàs, Joan
Boronat Llenas, Francesc Deulofeu
Sampere 1 Francesc Fàbregas Vehil
com a representants suplents; Jo~
sep Llufs de Prat 1 de Lazcano 1 Josep Vila Miravitlles, en representació de la Genetalitat de Catalunya·
el senyor Lluls Nicolau d'Olwer
re~resentació del Consell de CÚ!tura, el senyor Manuel Salvat Espasa en representació de l'Acadèmia
de Medicina, 1 els senyors Antoni
Amat Comes 1 Llufs Mas Torres
com a representants efectius de lea
Assoclac¡ons EsiJ:Ortives, 1 els ::.t.'uyors
~_121est FontdeVIla Claveria 1 Jull
uvnfaus Ma~. com e. suplents de
dites AssociaciOns.

en

!t

Els vols gratuits de l'Aero
Club de Catalunya

Cl~dal Pròxim diumenge l'Aero
u

e Catalunya. anuncia la aego-

na sèrie dels vols gratu!ts d'aquest

mes, amb els quals aquesta entitat
obsequia els seus 80Cts. La Primera
se celebrà el P&ssat diumenge al
camp del Prat, la qual, 6 pesar del
mal temps, va estar DlQlt oonco~
gud&.
L'Aero Club de Catalunya com de
costum, té disposat per a traslladarse e.l camp un esplèndid servei d'autoòmnibus, que aortiran de la Ronda Universitat, xamfrà a Balmes, a
les <leu en punt del mati

I

EXCURSIONISME
E1 Centre Excursionista dê
Catalunya organitza una ex·
cursió al Tirol

DIVERSOS

r

nit, es tanca la Inscripció per ala
Campionats de Cross que s'han de
diSputar el diumrnge vinent al Prat
de LIo brega t. Els atletes locals Inscrits podran passar a recollir ela
braçals de cursa demA, dissabte, de
vult a dos quarts de deu de la nit,
a l'estatge de la F. C. d'Atletisme
(Sant Honorat, 7, principal). S'ad•
verteix que solament es reservaran
els con·esponents als clubs 1 atletel
forans, que els seran lliurats el ma.
teix diumenge fins mitja hora a~
de la sortida de les curses.
La Federació Catalana d' Atletisme fa present que, salvades contlno
gèncles que poguessin presentar-M
l tenint en compte que les cursee
s'iniciaran 1 fluiran al camp d'atBra.tge de l'Aeròdrom Civil, cald!i
adaptar-se a certs factors que no poo
den ésser previstos aoticipadamen\,
ha. fixat l'hom de sort!da de la pro.
va de neòfits a. dos Quarts d'onze I
la de seniors. sl al:xò és Viable, a
les 10'45. I.A prova femenina s'efectuarà després de l'arribada de 1tw
curses precedents.
Encara que manquen diverses lnlo
cripclons d'importància, b! ha la seguretat que prendran la. sortida a la
prova dr. sen;. rs t
ccmpor:;mts
de l'equip català, que tan brillantment lluità a Donòstia 1 que es dlso
posen a rebre l'homenatge popular
que la F. C. d'A. els dedica Junt
amb el preparador Jaume Angt>~ el
mateix dia, després de la cursa eu un
local del Prat. Per a a$S:stlr a aquest
acte caldrà. recollir a la Federadó
el corr~--,.,rnt tiouet.

El Centre Excursionista de Callo
lunya ha organitzat una excursió al
Tirol, amb sortida de Barcelona el
13 d'abril 1 retorn el dia 22 del mateix mes.
Aquesta excursió seguirà un In~
ressant itinerari !lns arribar a l'objectiu final, Obergurgl, el poble més
a.lt dels Alps.
Es cosa sabuda la Importància que
ha assolit l'esc,la d 'esqul d'Obet·
gurgl; per aquest motiu tant els ~
bituats als esports de neu COl? o;::
Cf..le s'hi Inicien tindran ocas16 ...
conèixer direci....ment les seves n<tmes, per a l'ensenyament de lel
quals es compta amb un professcl
tan competent com el senyor Fel!'
der, un dels primers alumnes d'Rall'
nes Schneider St. Anton.
El preu d'aquesta excursió, ~
comprès, és de 675 pessetes.
Inscripcions poden fer-se al cen~
Excursionista de catalunya- Esll~"
Club Català. <Fnradis, 10; tel. 19385).

Grup Excursionista
Coll Formic

Aquest Grup efectua, per al~

¡;u <iiumenge, dia 17, una. exc

sota el següent itinerari: Molit:o:
Rel, Corbera, Esglés!a de Sant ~
Pont del Llndoner, Cims d'0. i
Puig d'Agulles, Castell de Ge~d~ge
Gelida. Punt de reunió, a l'e~erl
social <Sant Andreu, 178, pr, ·"0!:
a les ctne del mati. vocal, 1\•'-"'
Preu, 4'30 pessetes.

=---

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS
El millor servei a

Servi ce Station, S. A.
A, agó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 11550 i 11559
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tiA
MORT L' IND IVIDU
Q UE FOU FER IT PER LA
POLIC IA AL CARRER DE
BASCONI A
·.uospital de sant Pau, on fou
, ld t despr~o d'haver-lo ssslstlt
~p!nsllli do Sant AndrJU, DaLlirlfiO ROdrlguez, mbs"' ahir,
de la ferida que rebé, al pit.
c•~e ls persecució d'uns lndlvln s'ba vien apoderat de diners
us d~'!: bOtigues del carrer de Ba&

--·-

CART A DE LA uUN ION FEDE RAL
DE ESTU DIANT ES HISPA NO S» A
LA F. N. E. Ç ,
La junta de govern de la F.N.E.O
ha rebut de la. uUnión Federal de
Estadlantes Hlspanos» una atenta
comunicació d'adhesió a la campanya de defensa de l'autonomia de
la UniverSitat de Barcelona.
La
F.N.E.O., que ba agralt profundament aquesta mostra d'adhesió dels
estudiants de llen~a castellana, es
complau a fer·la publica per tal com
representa una valuosa cooperació
en aquesta moments en què són dls.
cuttts, no solament la vigència de
la legalitat estatutària, slnó també
els drets més Intangibles del nostre
idioma.
La carta diu aix1:
«Sr. Presldente do la «Federació
Nacional d'Estudiants do Catala-

~nlJLtego tenia 26 nnys d'edat. VI·
;¡,ara! gruP de esses Barates do
a ta cololll&, 1 era marbrista d'oct. s•tgnoren més detalls de la. se• personalitat.
AT RO PELLAMENT GREU
uel FernA.ndez Valdivieso fou
).{an
r l'automòbil número
tro:J:.t matricula do Barcelona,
.o
r pel carrer de COrts. Ren1t~b ferides de pronòstic greu.
u les quals tou ssststit al dl.spens.a·
6 municipal del carrer de Bepúl· ny&>.
Querldos com pa fi. eros:
e<fa,
En nombre del COmitè Ejecutlvo
,
EL TRE N AT ROPELLA UN de esta Unión Federal de Estudtantes Hlspanos, me dtrljo a vosotros
HOME
A primeres bores d'ahir a la tar- para saludaros en representaclón
el combOi 2.231 de la Companyia de los estudiantes espatioles que se
~ Nord aconsegui, al pas a nivell agrupan en nuestra. organtzaclón
gel pass~tg de Fabra i Puig, a Sant No tgnoramos la dolorosa situación
A dreU un home anomenat Em111à que esta Federaclón Nacional atraviesa en momentos en que tan gra.
"'.n
Marti. de 57 anys.
P~tt.,t a1 dispensari de la relerl· ve rtesgo corre la vida de la Uni·
~ barriada 1 reconegut pels !acul- versldad Autónoma y la labor de
tatlus 11 rou apreciada la fractura su Patronato.
Aunque las relaciones entre esta
-de la. 'pelvlS, ferides al cap i a altres
llOCS 1 gran coiDIJloció. En greu es- Untón Federal Y esa Federactón no
tat rou portat a l'Hospital de San- ba.yan sldo lo lntensas q-.1e extgfa
la cotncldencta de la mayor parte
ta creu.
de los puntos fundamentales, c.o
EXPULSI O I DET ENCI O hemos olvidado los vinculos que nos
Ha estat expUlsada per la pollcls unieron. La Un1ón Federal. en su
1
la
portuguesa Germinal de SOuza.. Congreso Extraordinàrio de 1931, al
Ha estat detingut per la pollcla, que a.slstió representaclón de la en·
~ súbdit estranger Helnrich Bier, el tonces d". U. E. de Catalufia Y Baserà proposat per a l'expulsió. learês•. aprobó la autonomia de las
Unlverstdades espafiolas, la ense'
Ull QUE BEU I NO PAGA f'ianza en las l "nguas vernàculas, Y
un tndivida a.nA. ahlr, a un caba- otros puntes de vista coincidentes
et dels molts que hi ha. al Parallel. con vuestro crtterio. Hechos posteJ' empès per l'ambient, es senti l'a- riores sobre los que no q-.J.eremos
o de la situació I convidà tots els volver, produjeron vuestra separa·
clón del movimiento estudiantil esui allà. h1 ha via.
.. El moment més dolorós per al pafiol, y la constttuclón de esa Fe- ent eufòric fou el de pagar el deracl Ón NacIonaI ; Per 0 h oy ls_
ompte, i cqn que no duia prmm di· coincldencia de criterios, la comu
els pollcles que el propietari de nldad de lntereses y la simpatia h3-'alludlt estsbllment cridà per a la cia la labor de la Universidad Auva protecció, el portaren a ls <Jo. tónoma. nos mueven en este mo-iss&rta de les Drassanes, on enca- mento a ofreceros nuestra solidarideu estar cercant la fOI'IXll\ d'e,.. dad en defensa de la Universldad
egulr dlners per a poder esbar· catalana.
Con este motivo esperamos que
-se.
Ias relaciones entre nosotros se acenCOM QUE TENIE N P REs- túen guia.das por una obra. común.
SA ELS DEIXAREN ANAR En esta se¡urldad queda cordial. &blr uns tndlvtdus estrangers r&- mente vuestro. Por el Comlté Ejeegueren tots els establiments de cuttvo de la U. F. E. H.» Signa «:1
gudes existents a. Barcelona. Tan- Comtasari general.
i tantes libacions dugueren a
p, que ja no s'hi velen. Uns poll~
AHIR A LA UNIVERSITAT
les els acompanyaren ftnB a. la De.
egacl6 do Pollcla, I allà, els comls'arts, delegats, agents de primera,
e segona 1 de tercera, no aconsegu1· Una disposició del Comissari
·
entendre el 9ue delen.
general...
Finalment. algu indicà que an~
al consolat de Grècia, car allà,
El Comlssari General de l'Ense-·
ent hl hauria algtl que els
ntendria. Efectivament, un empleat nyament a Catalunya. ha con!erenM
ciat,
per telèfon, amb el Rector ac-.
l'esmentat consolat tradut el que
eten. o sta. que eren mariners i qae cidentai. doctor Mur, 1 11 ha coma1 seu vaixell estava a punt de sor- nicat el que segueix:
1er. - Que, acceptant el proposat
No cal dir que, no essent d•aci, la per la Coml.ssaria, es dictarà, d'acl
llcla els donà tota mena de !&el- a pocs dies, pel Ministeri, un detats, 1 els alliberà Immediatament, eret equiparant l.l Secció de Pedagonse tenir en compte res del que gia. de la Universitat de Madrid a la
creada pel Patronat a la Universitat
, \1& passat.
de Barcelona.
2on. - Que dlntre breus dies ts
EN LLI BERTAT
Han estat alliberats Gregori Ro- lliuraran les quantitats necessà.ries
ez Perezagua l Peltp Parrot 1 per al pagament del mobiliari del
oves, que, acusats de detenció nou edifici de l'Institut Maragall.
I atemptat a l'autoritat en la Aquest afer es trobava pendent de
que es celebrà per detenció solució des de tela temps, amb tot
èlel ftscal senyor Ba.ncho i Sanchp, I haver-se interessat per a la ràpl·
habilitació de l'Institat, en visi\oaren ésser absolts pel Tribunal da
tar-lo personalment, l'anterior coit'Urgèncla.
mls.sart. senyor Prteto Bances. el
HOME MORT PER LA qual féu trametre-ht una partida de
taules
procedents d'un concurs de
POLICIA
Al carrer de Rosselló hl hagué, m.atert&l del Mln1ster1. No havent;..
ahir prop del migdia, una forta se aconseguit la resta del materla.I.
, a caasa d'haver·se sentit al- no podia habilitar-se el nou edlftcl.
i per això hom espera. que aviat se-.
trets.
Hom diu que l'ocorregut fou que rà un fet la seva inauguració.
Ser. - Que el senyor Alvarez Viindividu entrà a l'escala. del carde Rosselló, núm. 460, segons llamil autoritza el doctor Mur per
bla, amb el propòsit de robar la tal que pagui interessar del Go\'era del terrat. Aquest individu fou nador General de Catalunya el lliu·
per la veïna, la qual es posà a. rament de les quantitats necessàries
per a atendre els havers que es decridar demanant auxili
Immediatament acudiren a aquell uen. des del primer d'any, al pe~
Ioc parelles de la. guàrdia eivU 1 nal adminlstratiu 1 subaltern.
Finalment, afegf el Comissari Gedlvldos de ls poll<:ls, que procediren - segons ordres rebudes de la neral que es proposa resoldre amb
tota
rapidesa. els assumptes que ln·
uperlorltat - a disparar contra el
teressen urgentment a la U ni ver·
fugltlu.
Una parella de la. guàrdia clvll, sitat.
que es trobava al carrer de Marina,
,'Per creure que el qui corria era. un
CONFERENCIES
,~n delinqüent, més sl hom té en
,compte que data a la mà una cosa
Societat de B iologia de Ba rcelona
,.que ala guà.rdJes els sembla una pis- (Filial de l' Institut d'E&tudls Cata·
~la,dll,_engega.ren un grapat de trets tans). - Aq-..testa Societat celebrarà
1• ~-· e~ quaJa el colp! al pit 1 el sessió c1enti!lca avut, a les set de
........ exàill!ne.
la vetlla, a la Sala de Ciències do
El recolliren i el dugueren & la· l'Institut d'Estudia CStalaos (Palau
~ de SOCOl'B de la Ronda de Sant de la Generalitat, carrer del Bisbe).
.,:¿re, on eb facultatius de guàrdia
m seran llegldes les comunica'fi pogueren fer res méa que certl- cions següents:
car la seva defunció.
A Valls COnforto: cvarlants OH
Segoos Informes de ls pollcla, a del bacil d'Eberth>.
~el ":•tuca bl dula un paper, que P, esrtafià: <Estudi de la torm"'
a· «Me llama Amadeo cartada lest1bosanareacci6 i de la tormoge..
~t, con domtclllo en la calle de lificacló en la lel.sbm.a.nlost canina».
A. Oriol Anguera 1 J. SOlduga: cEl
lllen~ núm. 19~ Vestia decentdoL
aparentava una 30 anys d'e. rB de la sang dels tuberculosos».
H. E. Hlmwlcb I J. PI I Sunyer:
«Nota sobre l'ellmlnació de cretina
en la diabetis !lorbldzlnlcao.
A SANTA COLOMA
DE GRA MAN ET
MAGISTERI
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,flabotatge contra un autobús
Ahir. aJ. mati, es va cometre un
r:ootatge contra un dels cotxes de
cle ~ompanyia General d'Autobusos
Oliat 11nia de la Plaça de ls Univera Santa COloma de Gramanet.
'Pe~ona les referències facilitades
l'~ a PQllcla 1 les noticies que de
fet rre¡ut bem recollit nosaltres, el
nora ~egué de la següent ma-

~· al ma.tt, a les sis aproximade ~nt, arrtbà. l'autobús número 205

!Genera~~ 8-C, de la Companyia
"'>
d Autobusos, a la parada

laro:neuada de Santa Rosa, on pu.

!Jan~al veblcle tres Individus 1
llalllabl n uns sarra!a de llquld tn-

e dintre del cotxe el qual
¿rendre f~ seguidame~t.
Olnptea":"·se n els sabotejadors, els
foisun t , ajudats !>els passatgers I
l'en a. ~O:unt que acudí. procedl1,..; es
r d'exttnglr el foc, mende l'ljraven l'attibada de perwnal
1de Gra=ment de Santa COloma
i '"korregut, et, al qual avisaren de
\'a

.S

aque~-~~extlncló

d'Incendia
unw:uuent aconseguí su:t~
e era oc de l'autobUs en qUesttó
¡l'la¡ i que'!~~ cotxea amb lm~
~ bnl>Ortàncta. esperfectes de r egu.
el

~

t

~a PDllcla 1 la guàrdia civil

eU u

sut, es !JerSonaren

en

COo OC I Iniciaren les dlllgèncles
~Cló
~~~'&<:ooaegulr la d&-

de':

-~Jsdoq,
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AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

11
11
*
En
votacions
de
·
q
uòrum
foren aprovaEn defensa de l'Autonomia

~

ex·

la humanitat

RES 15 OE MARÇ DEL 1935
•

des defi nitiva ment les lleis d'arrendaments
,
rushcs •I d 'a ugment del preu d e ls diaris

.

Madrid, 14. - A lea no 11' ls
taróa tJ'obre la sessió. PrèS1de:ii el
seb:)'ór Allie..
Hi ha una dotzena de dlputats als
escons l l'animació a les tribunes

ç~ra qu~e no s'identUlca va completa- aquest n¡a.tl. ha donat una prove
ment amb el nostre prograttl.J:!.. En de respecte al Parlament, ja que
la líel'a redacció primitiva la Llei e... en realitat, no es pot rectificar una
perfectament viable. En aquest r~ llet fins que aquesta no ex1stelx1.
gtm de transacció en què vivim, diEl senyor DOMINGUEZ J\.REVA·
ficultats que no han sorgit d'aquest1. LO: Això és pitjor 1 a més no és
é8 escassa.
El senyor PEREZ MADRIGAL fa minoria, han modificat el prrmitiu seriós. (Rumors.)
ús de la paraula per tal que ea por- projecte del ministre, al qual ha viem
El OAP DEL GOVERN: El Go.
ti a la Cambra d'una veaada 1 sen· defensat sempre nosaltres. Hawiem vern portarà. un projecte per a mise retard l'afer del contrattl.n d'ar- volgut votar aquesta IJel amb com. llorar aquesta Llei 1 aleshores serà
pleta satisfacció, però això no ha es. el moment de jutjar·la.
mes.
El senyor ALBA: La Presidència tat alxJ.. L'hem votada, primer per
El senyor NAVAJAS de la minoria
assumeix la responsabUitat que li disciplina i segon perquè. amb tot 1 agrària, intervé i es produeix un moels
seus
defectes,
millorarà
aquesta
pugui tocar per aquest retard de
ment d'inquietud entre ela Beus comanaJ:Q.uia en què viu el camp.
la qüestió del contraban d'armes.
panys de minoria.
Acaba
Insistint
que
no
11
satisfà
El senyor PEREZ MADRIGAL ln·
Diu que parla en nom propil mos-aquesta
!Jet
que
es
vota
per
les
raona
ststetx en lea seves apreciacions.
tra la seva disconformitat per la
exposades..
MARTINEZ .ARENAS, lnetlcàcla que tindrà aquesta Llet.
LA QUEST IO DELS AL• deElla senyor
El senyor Bollvar es mostra dis.minoria cmlServadora, diu que
COH OLS
per allò vist el partit radlcal s'ln· confonne amb la Llei en nom del
El MINISTRE DE FINANCES dlu cllna per la teoria del mal
menor 1 partit comunista.
que el preocupa la situació del mer· per la del bé possible.
El senyor DEL RIO (senyor CIcat vinícola. Afegeix que amb el seu
Jo vaig presentar una esmena que rila): Diu que ha de cegar les maprojecte es produirà un gran bene- la Comissió prometé recolUr i que no nifestacions del senyar OU Robles,
!tel per al v1 1 els seus negocis.
obstant no ha recollit. Aquesta vo- ja que no és cert quo s'hagi modltlDiu que aquest mati ha informat tació, que és una maniobra, no diu oat un xic el projecto del ministre
davant la. Comissió de Finances 1 molt a favor del Parlament. tota v~ d'Agricultura., sinó que el oontre.rt,
creu haver convençut la majoria. dels gada que s'ha votat una llet sabent ha estat totalment mod.,i..t1cat.
seus components de la bondat del que per endavant anava a ésser recEstudia cada una de les mod.lfl·
seu projecte.
tificada.
cacions que s'bah introduït en el
Diu el ministre que no persegueix
El senyor OOICOECHEA explica projecte per a treure la oonseqüèn·
cap finalitat polftica 1 posa de relleu el seu vot en nom de la minoria ela que eón fund.e.mentab!. El cert
que, home disciplinat, té el seu càr- de «Renovación Espaftola».
és que la COmissió s'ha imposat al
rec sempre a disposició del cap del
Avui. s'ha produït un ret greu. car ministre 1 l'estrany és que les ma.
Govern.
al Consell de Ministres celebrat sota d.ificaclons introduides en el projecAcaba dient que els que veuen al- la presidència. del cap de l'Estat s'ha te, no ho han estat per dl.terències
guna cosa polltica en la seva acti· acordat portar a la Cambra un pro- amb altres partits, amb la lnino.
tud estan completament equivocats. jecte de !Jet refonnant prect.sa.ment ria radical per exemple. la qual s'htl
El senyor MANGRANE intervé a aquesta Llei que acabem d'aprovar, mostrat
cdll!orme amb el crltert del
fl de defensar un vot particular. Es 1 at:xb no delxa d'ésser un fet ln· m.ln1stre. slr)ó que les modificacions
dirigeix al ministre de Finances i sòllt.
han
estat
m.trodu'ides }>ela vocals
El senyor LERROUX: Sembla
u diu què està completament equipertanyents a1 mateix partit que el
vocat en enlocar com ho ha. fet l'a· mentida que S. S. ara;umenti a base mlnistre,
els que s'han mostrat en
fer dels alcohols. Es queixa de la d'una. bipotesi el fonament de la qual contrsdlccló
amb això.
Ineficàcia governamental 1 parlamen· no em consta.
El senyor CASANUEVA: Això no
El senyor GOICOECHEA: Totes
tària., i diu que pertany a la Coml&exacte.
-~
sió de Finances i que en ella, des de les referències particulars i fins les és El
DEL RIO (Cirllo):
fa molts mesos, no es tracta més que oticials, coincideixen amb el fet que ¿M'ha &enyor
de dlr s. s. que la Llei que
d'assumptes sense importància 1 ara, jo he assenyalat. I ja quo teulm ls
prect.sa.ment, bom vol resoldre un fortuna que estigui present el se- s'ha. votat és de la completa satisnyor Lerroux. jo voldria que ens con- facció del ministre?
problema de l'enorme importància testés categòricament st és o no cert
Anuncia que DO persegueix finaUdels alcohols amb precipitació.
que es presentarà aquest proJecte de tats polltlques, 1 s'estranya que vlnInsisteix que el mJntstre de Finan- IJel al qual m'he referit, reformant guln unes dlspoolclons addicionals en
ces està equivocat. COm a persona, 11 el que
acabem de votar.
les qual figuren casos particulars.
El senyor VENTOSA explica la po. Diu que s'ha prétès evitar una crimereix els màxims respectes. però
com a ministre no dóna ni una al sicló de la IJlga que s'ha abstin- st. 1 assegura que Jo Llei DO serviclau. Havia d'haver fet uns pres- gut en la votació.
rà per a. rea.
•.
Ahir quan sorgiren certes dltlculsupostos i s'ha¡ué de concedir-U una
El MINISTRE D'AGRICULTURA
pròrroga t en acabar·la ens trobem tats entorn de l'aprovació d•aquesta manifesta que ha. de recollir dlver·
que tampoc no hf ha pressupost. llei, j& es conelxla el propòsit de ses al:luslons. Es cert que
llet no
L'impost sobre la renda fou un abso- portar un projecte de llei modi!iM el satt.s!à plenament, l que la
ha. hagut
c&nt la d•Arrendaments de finques
Iut fracàs.
El senyor MONDEJAR, per la Co- rústiques d'una manera fonamental de sotmetre's a. les modl!tcacions que
missió. rebutja. el vot particular del I dic d'una manera fonamental, per· han tntroduit els partits que tenen
què sl no foo atx:f no valdria la pena representació al Parlament, 1 això
senyor Ma.ngrané.
de portar la modlflcactó n1 d'haver ba canviat part del projecte.
El senyor MANGRANE rectlf1ca.
El ministre d'Agricultura continua
El vot particular del senyor Ma.n. pres un acord tan immediat sobre
grané és rebutjat per 134 vots con~ aquesta. modificació.
dient que el projecte preparat pel
Sens dubte s'ha. pres aquest acord Govern no és detall de tanta tmpor.
tra 35.
El SENYOR ORlA DE RUEDA, per tal d'evitar una crisi. Però a· aàncta, ja que afecta a un projecte
de la Derecha Nacional, expUca el quest Govern, no pot demanar a les sddlclonal I això bo diu perqu~ es
Cort:B 1•aprovactó de!inltiva d'una
vot d'aquesta fracció.
Llei en el mateix moment que té vegi que el Govern no pretèn el que
algd ba Insinuat.
LA VOTACIO DEFINITIVA et¡;~){..~~ ~~~Tiet·laq, ne s'•••El mlnfstre d'Agrlculteoe,alaLlha
DE LA LLEI D'ARRENDA•
MENTS
El senyor Jlménez Femàndez
ba d'aprovar,
una lJei amb la
Es posa a votació deflnltlva la llei qual no estan conformes n1 arren- agraeix a la minoria radlcal l'ajut
d'Arrendaments rústics, per a la qual dataris n1 propietaris.
que ha presentat al dictamen en v~
s'havia demanat el quòrum.
El senyor LARA d~n16 Republl· tar.lo.
Resta aprovada per l89 vota en cana expllca. el vot de la seva mlCOntesta el senyor Goicoechea 1
pro t 38 en contra.
norla. Diu que aquesta llei encara
que 11 ha dlrtgit una frase pu.
El quòrum necessari per a la. v<> que sols estigui vigent uns dies, per- diu
nyent, de què és partidari de l'estació, tenint en compte els 15 que torbarà el camp.
perit social cristià. però no del ca.s'han abstingut 1 que són els que
Aaeaba preguntant al Oovuem sl nònlc agrari. Això em
demostra que
soHicitaren l'esmentat quòrum, és de és veritat que es va a portar un el
senyor Golcoecbea no és soctal
200, d'acord al nou reglament. i per nou projecte modificant aquesta Llei cr1st1è., més que quan U c:onvé.
tant la Llei resta aprovada definltl- de la qual cosa es congratularien.
vament sobrant 27 vots. puix que en
El senyor MARTIN: En nom de
ES APROVADA LA LLEI
pro 1 en contra ban votat en con- la mlnoria agrària, es mostra con~
D'AUGMENT DE PREU
junt 227 diputats.
forme amb la IJei.
DELS DIARIS
Han votat en contra les minories
El senyor GIL ROBLES: Intervé
Es procedeix a votar defin1tlva·
tradicionalistes 1 de «Renovaclón Es- per a dir que no és cert que estiguin ment el projecte de
Llet, elevant
paftola>.
dlsoon!ormea amb el projecte. La el preu dels periòdics.
EL COMTE DE RODEZNO, en re- minoria d'Acció Popular està comEn començar la votació aband()presentació de la minoria tradiclo- pletlament d'acord a.mb el crlteti nen la sala les minories
d'Unió Renalista. explica el seu vot.
sustentat amb els seus representants publicana, Esquerra, trad!clonallates
El senyor GUERRA DEL RIO ex· al banc blau. El projecte no des- 1 diversos independents.
pltca. el vot de la minoria radical. El vlrtua el fonamental del criteri del
S'aprova la Llei per 228 vots a
fons d'aquesta Llet, de la prtmlttva ministre d'Agricultura.
favor i cap en contra.
Llei, estava en els punts de vista 1
El CAP DEL GOVERN: El Goen el programa del partit. No obs- vern entén que el projecte que aca.LA LLEI MUNICIPAL
tant la llei tal com ba vingut a la ba d'aprovar la Cambra té defeeEs reprèn el debat relatiu aJ proCambra, després de les modificacions tes com tota obra humana, 1 en· jecte de Llei Municipal.
en elles tntroduldes, no ens satlsfà. cara més després de sortir d'tm Par·
Es llegeix la base 19 novament re·
De totes ma.neres, hem acordat vo- lament de coalició com aquest, en el <lactada i !ntenenen ela senyors
tar-la. Vull fer constar que quan el qual s'han de cercar coincidències Rodrfguez de V1guri i Irujo.
Consell de Mlnlstres aprovà el prt~ entre e13 diversos grups, Són qUesSs suspèn aquesta discussió 1
mitiu projecte del miniBtre d'Agrt· tions de detall que necessiten la. seva s'aixeca la sessió a les nou menys
cultura. el trobàvem acceptable, en- correcció. El Govern, amb el fet deu minuts de la nit.
""'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!!'!!!'!'!'!'!~'!'!~'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!!!l'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!!
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Reunió de la minoria La situació política
EL SEN YOR LERR OUX
DIU QUE AVUI TORNA·
catalana d'esquerra
RA A REUNI R•SE EL CO N·
Una nota oficiosa dels
acords presos

SEL L
Madrid, 14. - Avui han seguit els
comentaris sobre la situació politlea.
A primera hora de la tarda s'ha. as.
segurat que, per tal de retardar en
el possible el plantejament de la crisi, s'havia ajornat el Consell de Mi·
nlstres citat per a demà. Això ba
donat lloc a nombrosos 1 apassionats comentaris. Preguntats diver·
sos ministres aquests han respost
que no sabien res. A les 6 de la tar·
da el senyor Lerroux ha dit que s1
que es celebraria el Consell. Després
s'ha sabut la decisió presa aquest
matf sobre el cas de Gonzàlez Peña.

Madrid, 14. - En una de les sec-clons del Congrés es reun1 aquest
mati la minoria d'Esquerra Catalana.. 1 el senyor Mascort, secretarl
d'ella, facUltà ls següent nota:
«La minoria ha estudiat els ~
sumptes més lmporta.nts pendents
de dictamen a les Comissions. Acor·
dà designar el company senyor Fer·
ret per tal que intervingui en el
debat sobre el contraban d'armes;
EL SENYOR
LUC IA, DE
interessar al ministre d'Hisenda. per·
L A sCEDA », DIU QUE LA
que respecti l'«Statu-quo» a la Borsa
CRIS I CON T l NU A LA•
de Barcelona, t canviar impressions
T ENT
amb els representants d'altres miMadrid, 14. - Pregunta .. el senyor
nories republlcanes sobre els assump. Lucia sobre la situació polftlca ha
tes de major Interès polltlc I ~ dit que, al seu judici, la crist plantenòmlcJ
jada .quan es va intentar la reorga·
nltzació del Gabinet, continuava latent. Per això. no seria res estrany
ha dit - que en un moment de·
Saccló Admlnlst ralin da Primer El
dictamen denegant el -terminat
pog-J.és prendre nou LncreEnsenyam ent de Lle1da. - Es retorna per a subsanar el !all de serveis suplicatori contra el senyor ment.
~ 11'f'~t~:~'Estem d'Aneu, senyor
Sunyol i Garriga
Per la reaparició dels diaris
- Igualment es fa amb el mestre
Madrid, 14:. _ El dlctamen de la
d'~tlla. senyor Amadeu Pagès
suspesos
- Es tramet a la Dlreccló Gene- Comissió de Supllcatorls denegant
Madrid, 14. - Diversos diputats,
ral de Primer Ensenyament l'expe- l'autorització sollicitada per a prodient de «permutaJ de les mestres· cessar el diputat senyor Josep Su- entre ells els senyors M a s e or t,
ses senyora Maria Teresa Bardajf i nyol 1 Garriga, pel suposat delicte Marc Miranda I Ramos han visitat
senyora Maria Teresa SOler, de IJel· de rebellló m1lltar, diu el que se.. el senyor Vaquera, per tal de pregar-li que autoritzi la reaparició dels
da I TBellbé-uoc. rtespecttlvamlaennt'
Ió gu~: Comisión de supllcatortos ha diaris «El Socialista», «El P.J.eblo»,
am
es rame a
uecc
estudiada con detenlmlento el eleva- ~undo Obrero» i «C. N. T.».
General de Primer Ensen~ent
l'
edt t d
ta d
do al Congreso por el sef'ior juez esEl ministre els ha respost; que de
exp en
e «permu 1 e mes· pecial mUitar de Barcelona sollcltan moment no els podia prometre res.
tres de Las Bayas (Alacant)
1 SOleràs. senyor Josep Encuentra Pé- do autorización para procesar el di- I ha demanat un termini de 15 dies
rez 1 senyor Jaume Verdú SOler.
putada a Cortes don José Sunyol per a resoldre.
- Al mateix centre es comunica Garriga, por el supuesto delito de
el
d ls
t
ròxlm
REUNIO DE LA MINOR IA
adhesión a la rebellòn mllltar. y desnom e mes ~·es P
s a 1'as- pués de haber otdo al 1nc:· 1 psdo, do
RADICAL
cens a 4.000 pessetes anuals.
"""'
conformidad con lo que prescrtbe el
- Es trameten a la Secclú Adml- articulo 45 del Reglamento de la Cà,..
nistratlva de Girona els expedients ma, estima que no hay razones que Acorda votar la llei d'arren·
personals 1 fitxes dels mestres se- justifiquen el que se acceda a la pe- daments si bé el senyor Guer·
güents: senyor Moreno Pallf, se. tlclón formulada.
nyor Joan Ramló Bosch. senyora
En cons1deractón de ello esta e~ ra del Río no hi està conforme
Marta
Surinyach Suñé, senyor mlsión tiene el honor de proponer
Madrid, 14. - SOta la presidència
Francesc Campis Feliu, senyor J o- al Çongreso de que se deniegue la
sep Ortoneda Budi 1 senyor Ramon petición elevada para decretar el del .senyor Em1llà Igleslas es reuni
Sanz Montserrat.
processmlento do dlcbo sefior dlpu- aquest mati la minoria. radical.
S'acordà designar al senyor AntoUn telegrama. - Els estudiants tado.
ni Tuñon de Lara per a la vtcedel Grau Professional de la Normal
prestdència que ba quedat vacant
do IJelda ban tramès a l'Excm. a lea Corts.
nyor mlnlstre d'Instrucció Pública el
El
general
Goded
cap
a
les
S'examinà el confllcte plantejat
segUent telegrama :
pel projecte de llei sobre arrendacA!umnes Pla Professional d e Lleimenta rústics, 1 s'acordA que la mi·
,Balears
da demanen a V. E. exacte campll·
noria. voti per dl.sciplina a favor de
m ent del Decret 29 de setembre del
Msdr!c!, 14. - En l'expm de Bu- dlt projecte de llei. s1 bé W1 membre
1931, protestant enèrgicament com- oelona ba msrut amb direcció a d 'ella, el senyor Guerra d el Rio, expanya Mestres IDtlma categoria per Balears, per tal de reintegrar..., al pressarà a la Cam bra que no era
teulr dlversoe drets sdllutrlta legal- OO!llands!JleDt d'liquens divisió or- aquesta la. Del d'arrendaments que
ment.»
l_ènlca ,¡_¡enera! .Qodet.
~·..., ls minoris radicaL

, po l'1t1c
• de
L'interes
l'expedient Alarcón

AM PLIAC IO DEL CONSELL

-

. .

La reform~ constitucional
. ocupà la ma]or part del Con·
.1ve de 1a v pàgina> sell - També va parlar-se
Blas CAAtalsp)lldra, Pere ~cacjp, VI- de la sentència de Gonzàlez
cenç Tolrii," Riifae1 E~a.. Ígnac1
Villalonga, etc. Segueixen les stg- Pella, sobre la qual no s'ha
nature:o fins 93.
pres encara cap decisió
L'A CUSACIO DELS TRA·
DIC IONALIST ES
Madrid, 14. - El dlvutat senyor
Esteban Bilbao ha presentat també
l'anunciada px:o~ta d'acUsació. Es
basa en els mateJxos motius de la
propoololó do la Ceds, 1 acaba opinant que són directament responsables, entre altres, el President del
COnsell t ministre de la Guerra d'a.
quell Govern, senyor Manuel Aza.
ña, 1 el ministre de la Governació
senyor Santiago Casares Qulroga.
Signen Esteban de Bilbao, Tomàs
Domingo Arévalo, Antoni Golcoechea, Andreu Amada, Santiago Fuen·
tes Pila, Ramir do Maeztu, Oo.slmir de Sangenfs, Josep Lamamlé de
Clalrsc, Josep Sabuoedo, Josep Lluls
d'Oriol, Joaquim Manglano, xavier
Rauúrez, .Miquel de Miranda, Xa.vler Martlnez do Morentln, Domè.
nec Tejera, Gtnés Martínez, Manuel
Sierra Pomares, Jesús COnún, IJuis
Arellano, etc., fina 45.

Madrid, 14. -

rò, les deliberacions no han arribat

a un acord sóltd per a poder-se fer

púQJ.tques.
S'ha. aprovat l'autorltzacló per a
llegir a lea Carta el projecte de llei
reformant la d'Arrendaments. tan
aviat com aquesta hagi estat promulgada. Per tant, serà slmultànla
a la. «Gaceta» la publ1cac16 de la llel
I del projecte que la reforma.

Un agent de policia es fereix
Ahir !ou assistit al dispensar!
d'Hosta!ra.ncs l'agent de policia Ri·
card Cepeda, el qual presentava una
ferida per arma de foc amb orUicl
d'entrada I sortida " la regió Inferior de la cUiXA dreta, de pronòstic
resena t.
Passà a la Cllnlca de L'Allança.
La ferida se la va causar ell mateix en anar a efectuar una detenció
en un bar del carrer Novells t en
treure's la pistola se U disparà.

DELEGA CIO
D'HI S EN DA

*

PAGAMENTS P ER A AV UI
Manuel Adell, 6.354.18 pessetes;
Ramon Bardia, 169'40; llde!ons Ca.sares, 7.461'16; Damià Cardech, pes.
setes 18.091'02; Joan Coll, 4.143'69;
Josqulm Gulssdo, 6.082'31; De!!ies,
S. A., 1.000; Francesc Oonzàlez,
13.202'35; Francesc Gómez, 16.106'62;
Francesc Krumhuei. 13.566'54; Miquel lJopts, 592'20 ; Pere Mercader,
6.431'93; Josep Naranjo, 246"15; Ignasi Aygua.vivas, 6.192'92; Ernest orenseny, 11.317.41; Marià Pujades,
'138'75; Margarida. Prat, 17.200; Benet
Pérez, 15.496'66; Josep Talaverón,
Francesc Torres. 264; Joan
Visites al President I 6.750'63;
Urzàlz, 7.794'31; Joan Rublo, 1.355'20;
Gerard Rovira, 2.229'87; Manuel Soex-consellers
rlano, 3.000; Enric Clsla, 18.380'36;
Madrid, 14. - Han visitat a la .Admlntstració Loteries número 9,
Presó Modél el President 1 ex-conse- 5o.IOO.
llers de la Generalitat, els diputats
senyors Calvet, Barjau, Marcoa M:l·
randa. Mascort i l'ex-ministre senyor
CSsarea Qulroga. També han estats
visitats per diverses comissions de
Catalunya I diferents representaclons d'agrupacions republicanes.

La unió
dels republicans
UNA REUNIO
Madrid, 14. - El senyor Albornoz es reuní avui amb els senyors
Martfnez Barrio, Botella Asensi Marial 1 J\raud, d'Unió Republi~ana.
Esquerra Radical Socialista 1 Par~
t1t Federal, respectivament, únics
representants autoritzats dels seus
partits a l'acte celebrat en el perilld ic «La IJbertad>.
El senyor Albomoz donA oompte
de les gestions que a l'esmentat acte els !oren encomanades a prop dels
altres partits republicans per tal
d'arribar a una unió.
En vista dels resultats obtinguts
pel senyor Albornoz, va acordar-se
celebrar una nova reunió en un ter·
mini molt breu, ampUant la convocatòria ala partits de lzqulerda Republicana, nacionals republicans 1
Esquena Republicana de Catalunya.
Els reunits expressaren la seva con·
!lança que s'arribarà aviat a una efl.
caç lntelllgència republicana.

Un in~ent crin:'inaJ contra el
ràpid Madnd-Barcelona
Saragossa, 14. - Un part oficlal
rebut de Casp al Govern civil dóna
compte que moments abans de passar el ràpid Madrid·Barcelona. fou
coHocada sobre la via una gran
quantitat de grava. Gràcies a la potencialitat de la màquina 1 a la ve-locitat que portava l'obstacle quedà
desfet i no es registrà. la catàstrofe
que pretenien els que bavten collocat l'obstacle a la via.
Ccm. a presumptes autors d.e la
salvatjada han estat detinguts els
germans J oan 1 Francesc Domtnguez
que han estat posats a dlaposlcló
de l'autoritat militar.

Pel que fa referència a la retorma constituclonal, el senyor Dualda

ha donat compte als seus companya
de la ponència que hom l'encarregà
que redactés. Després d'un ampli
canvi d'impressions, en el Cfo.lal han
pres part tots els ministres, s'ba

L'ACUSA CI O DE «RE NO·
VACION ESPAAOLA»
Madria, 1 ·l. - També «.rl.euovaclón
Espu llo:a
pt -~u tat la seva anunciada qualificació jurldlca. COlncldeix amb les altres acusacions, quant
als fonaments 1 acaba presentant la
segUent proposició de llet:
cArticulo únJco. - A lo3 efectos
prevenidos en el e.rtfculo 92 de la
COnstitución, y en el 77 de la ley.
de 14 de jurúo de 1933, el COngreso
acuerda querellarse ante el Tribu·
nal de Garantfas contra D. Manuel
Azaila, com ex minlstro de la. Ou~
rra y ex presidente del Consejo de
mlnistros, como autor de hechos
oonstitutivos del delito previsto y
penado en el articulo 134 en su caso,
en el 136 del v1gente Código Penal,
preceptos que son reproduddos de
los artfcul~ 147 y 149 del anterior
Código.»
Signen aquesta proposició: Antoni Goioechea, Alfred Serrana Jover,
Ramon de Carranza, Pere Salnz RQ..
drlguez, Romualdo de Toledo, Fre.ncesc Estévanez, Josep IJ~ Zamanlllo, Josep M.• Peman, Víctor Lis,
Miquel Martínez de Pln1llos, Enric
lzquterd.o, Honori Maura, Joan PuM
jol, J osep Calvo Sorelo, Ferran Suà""' de Tàngll, Ramir do Maeztu,
Josep M .• Albtñana, Esteban de Bil·
bao, Joaquim Manglano, Fre.noesc
Roa de la Vega, Santiago Fuentes
Pila, Josep Babuoedo, Lluls Arellano, Joaquim Bau, Josep COmin, Ginés Martinez, Miquel de Miranda,
Domèneo Te}era, Josep M .• Lamamie d.e Cla.trac, Xa.v1er Ma.rtlnez de
Morent!, Joa.n J. Palomlno, Josep
IJuls de Orli, Andreu AJnsdo, Manuel Sierra Pomaré!, Dlonlsi Cano,
Xavier Ramírez, Joan Gra.nell, To.
màs Dominguez Arév:tlo, Jo.sep del
Moral, Joan Antoni Perea. Edue.rd
O'Shea, Josep Caro, :na.tmond Osr·
ela. Agustl VIrgili I signatura llle.
gt ble.

•

El tema que ha

ocupat la major part del Consell d'a-quest mat[, ha estat la reforma.
constitucional. De totes maneres, pe-

acordat que els mateixos quatre ml·

nistres que formaren la primera po..
nèncla. consultin els respectius grupa
per tal que, una vegada evacuat
aquest tràmit, es pugui deUberar n~
vament, en Consell, 1 dectdlr Ja concretament quJ.n ba d'ésser el projecte que ha de presentar en el seu
dia el Govern.
En el Consell també s'ha examinat la situació de Menor, per bé que
no ha recaig-.Jt cap acord sobre la
qüesttò, perquè abasta diversos de-partaments.
S'ha parlat del proJecte de reforma electoral. El senyor Jtménez Fernà.ndez ha rebut les millors impressions sobre la vlabliitat del projecte. El senyor Jtménez creu que a la
Cambra no trobarà majors obstacles
El Consell amb el Cap de l'Esta~
ha estat molt breu, puix que el Pr&o

sident s 'ha Hmttat a donar compte
dels afers lnternacionals i del cura
dels treballs parlamentaris.
En la reunió s'ha tractat, lleug&rament, del cas de la sentèncla de
pena de mort contra el diputat socialista senyor Gonzàlez Peña, esa
que ha de decldlr-se. definitivament,
en el Consell de demà o el dimarts
de la setmana que ve. COm que les
posicions continuen dividides sobre
sl la sentència ha de passar o no al
Suprem, s'ha acordat avui que passi
a estudJ del mlnlstre d'Instrucció
Públlca, el qual, com a ponent, Informarà sobre la procedència d'U.sar
aquella facultat constltucionRl. Per
tant, hom creu que encara no s·~
xamlnarà la qUestló en COnsell 11ru1
d'acf uns 10 dies.

REFERENCIES OFICIAlS
Segons els metges militars, el
secretari del C. A. D. C. 1.,
hospitalitzat al Clínic, est~
bé de salut
En vista de la solllcltud feta pel
defensor del processat Joan Ferrer
Alvarez 1 del certificat per dos metges de l'Hospital Cllnlc on es troba
hospitalitzat, el Jutge Instructor d'aquesta causa, senyor Enric Bibiana.
ordenà segtñdament el reconeix~
ment del procesaat per dos metges
mllttars per tal que si el seu estat
de salut ho requeria fos traslladat
on les autoritats judicials disposessin, però reconegut Joan Ferrer pela
esmentats facultatius militars, a.quests han emès dictamen dient que
no sols no es troba. sense la grav~
tat que es deia per part del defen·
sor, sinó que el trobaren en perfecte estat de salut 1 sense malaltia
pulmonar de cap mena.
Aquesta és la referència oficial.
Per la nootra. part només podem dir
una cosa. Sl tan perfecte és el seu
estat de salut. qu~ hi fa al Clln1c?

CAMBRA OFICIAL DE COMER Ç I
NAVEGACIO DE BARCELONA

Crèdits bloquejats al Brasil
La Cambra Oficial de Comerç 1
Navegacio d'aquesta. ciutat recorda
als comerciants exportadors que
mantenen relacions comercials amb
el Brasil que el termini fixat per a
declarar els crèdits bloquejats en
aquell pals, als efectes de la infor..
mació oberta pel Centre Oflctal de
Contractació de Moneda, expira el
dia. 20 de l'actual mes.
En la Secretaria de l'esmentada
corporació, Casa Llotja de Mar, durant lea hores d'oficina, es facllita.ra.n als interessats que bO sollicitln
tota mena d'informacions r elativea
a la forma en què han de fer-se ler
declaracions.

ULTIM A HORA

•

BOXA, A L' OlYMPIA

---

Xavier Torres abandonà en iniciar·
se la setena represa del seu combat
amb Freddie Miller
El ràpid desenllaç ·del darrer combat entre el campió mundial Freddie
Miller i el nostre campió Gironès,
féu que la sala. de l'Olympia registrés un ple a vessar.
Tot 1 les menys possibilitats de

res. A partir d'aquell moment fou
evident la superioritat de Mllier, auperioritat que anà en augment &
mesura. que el combat avançava, fina
arribar al començament de la setena represa, que fou quan Torres al·
Torres davant l'americà, aquest es l xecà el braç en senyal d'abandona.
va veure precisat a emprar.se a fons ment.
sl bé en el combat d'anit la seva ac-.
No podiem esperar una millor actuació no respongué a les anteriors. tuació de Torres; durant tot el com
Veiérem en Miller un home indub- bat féu gala d•una ¡rran valentia,
tablement superior a Torres, però la qual cosa U va. permetre man
no aquell Miller que dies enrera.. da- tenir a raWa l'americà en diverses
vant de Gironès, actuava segur. ocasions; més tard, les seves con
àdhuc amb elegància, convençut de dicions flsiques anaven minvant da.la seva superioritat sobre el seu ad· vant la contundència dels punys de
versari.
l'adversari, 1 es revesU, finalment,
El seu trlom!, tot 1 l'abandonament d'w1a gran voluntat i moral que U
de Torres, fou w1 triomf brillant; valgué poder continuar la lluita en
de no haver abandonat aquest en les dues últimes represes.
començar a disputar-se la setena re·
Miller, per la seva part, féu una
presa, Mlller haw1a obtingut la vic- bona actuació i es desplaçà. amb gran
tòria. per K. o.; però la forta re· agUitat esquivant meravellossment,
sistència que li oferi Torres féu que però els seus cops no feren t.an pr~
b
clsos en el començament de la liut
el desenllaç no ea produJs am an- ta, davant la movilita.t del seu ad
terioritat.
versari; després d'haver col:locat e
Torr es, coneixedor de les caracte· cop a l'estómac que Torres a.cuaà, Mi
rlstiques de l'americà, tractà, sem· ller s'anà confiant; amb gran segu
pre, a la més m1nima ocasió que retat, segui colpint el rostre i nano
aquell 11 donava, d'entrar al cos a de Torres fins obligar-lo a l'abrandocos, tàctica que Miller defugia, llan- nament; el püblic que se¡ui l'encon
çant diferents cops d'esquerra 1 de tre amb ¡ran atenció, acolli a am.o.
dreta. al cos del seu adversari. La dós boxadors amb una forta ovaCió.
mobilitat d'aquest. però. féu que l'aEn els altres combats, Esteve i
mericà. no arribés a precisar els seus Diaz feren matx nul; P rats v~
cops., 1 T orres s'enardta i castigava Romero als punts ; F enoy l i venc6
Miller 1 l'estómac 1 a 1& barba.
Vàzquez per aba.ndonament d'aques*
Però a 1& tercera represa. vingué el en el t ranscurs de la cinQuena. ~
cop que méa tard tal vegada bavia
eé R iera .....d'1nllulr en l'abandonament de Tor. presa; Sa.ntandreu ven
........
K.
o.
al
primer
round,
I !lnalme"*
res ; en anar a. entrar aquest al cos en un com bat molt disputat. cuset l
a cos, fou ~ per una potent con·
trv. a l'estómac, cop que acusà Tor- Fenoy I feren matx nuL
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SEGUINT LES CONVERSES DE LONDRES
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PER ALS AMICS EMPRESONATS

Berlín

•
I

a Moscou a darrers

----mes

DESPRES DE LA REVOLUCIO GREGA

Sòta l'estat
La nostra subscripció Çondylis es manifesta partidari de guerra
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
d'un règ im fe ixista
RECURS
DAVANT
SUPREM

Ptes.

Julià F .................. .
1'Nurla F ....... ........... .
0'50
S uma anterior ... ... 48.349'- Francesc A.................. .
1'TOTA L'ESQUADRA REBEL
Existeix discrepància a nomenar xèrclt, l'Armada l entre els !uncloUna catalana i un trancès
Anneta M.................. .
1' A SALAMINA
la persona que ha de portar la coro- na.rts públics, l ha suspès d'empleu
d'esquerra ... ... ... ... .. .
6'60 EmUla P.................. ,
5'Un dibuixant. d'esquerra .. .
2'- Frnncesc O.................. .
2'Atenes, 14. - El Ministeri de Ma- na, ja que mentre uns assenyalen i sou tots els venizelistes. Avui s 'ha
Vult catalans a la memòria
x. x ........................ .
0'50 rina comunica que tots els vaixells l'ex-rel Jordi de Grècia, uns altres publicat un decret declarant en side l'AVI ......... ........ .
8'- M. M .......... ........... .
1'tuació de retirats quatre generals.
J. Petit (segona vegada) ... .
25'- E. Estapé ................. .
2'- de guerra rebels han retornat a la parlen del duc de Kent, el qual va També han estat retirats obligatòJoaquim Rnuli (vuitena vecontraure matrimoni amb la princ. Tarrés ... ................ , ..
0'50 drassana de Salamina.
riament
nombrosos oficials l funciogada) .................... .
1'- J. Serra .................... .
0'60
També comunica que han apressat cesa. Marina de Grècia.
Adcllua Serinyà. (!dem) .. .
1'naris, mentre que d'altres són trasJ . Q ................... ..... .
1'En
certs
cercles
hellènlcs
esperen
A B. Compnnys (quarta veJ. I,Tallverdú ...... ........ .
0'50 dos vaixells mercants que portaven
lladats a. exercir les seves funcions
gada) ............... ... .. .
que el futur rel de Grècia. serà el a llocs molt apartats d'on havien
1'- Eduardc~ Petit.............. .
0'50 a bord oficials rebels.
2'Palú ... ................ ..
Bonaventura Mnsana ..... .
1'A tot Grècia continuen celebrant- duc de Kent i preveuen que les re- residit fins ara.
Torres .................... .
2'- Dolors Costa . .. .. . . .. .. . . ..
1'lacions econòmiques i politlques greMatrimoni Federal .. . ... .. .
0'80 Rosn Saivadò ... ... ... .. . .. .
Els monàrquics ¡recs augmenten
1 ' - se actes religiosos 1 patriòtics per
Matrimoni Baola • Cornell
Antoni Costa ............. ..
1'- tal de celebrar l'acabament de la re- ca-britàniques experimentaran una els seus esforços per tal que sigui
volta.
ct.ercer.> ve¡,ada) Cornell .. .
2'- Julla Salvadó .............. .
millora considerable.
1'celebrat
un plebiscit perquè el poVda. Olivè 1 filles ........... .
10'- Rosa Cartró .. . .. . . .. .. . .. .
0'60
ble grec es manl!estl a. favor de la
011 Traverla .. . .. . ... .. ... .
2'- Claudi Salvadó ... ... . .. . ..
0'60
CONDYLIS TORNA A ATE· continuació del règim republicà o
COMBATS A LA FRONTE·
Uns nac1onallstes de B. B.
15'- Apolònla Tomàs . .. . .. .. . ...
1'NES PER TEMOR ALS MO- de la restauració monàrquica. SemRA DE BULGARIA
Sal v-.èor Coma . .. .. . .. . .. .
2'- Maria Cnmpà, a la memòria.
NARQUICS
Pere Dalmau 1 familia (setede Macià ...... ... ........ .
1'bla. que el general Kondylls és tamS
ofia,
14.
Noticies
que
es
reben
na veg..da) .............. .
3'- Antoni Sabaté ... ... . ..
Atenes,
14. - En els cercles poU- bé partidari
2'de realitzar aquest pleUn grup del cBar Elèctric,
Martl Arenas .. . .. . . .. . ..
1'- de Petzch diuen que a la frontera tics estrangers d'aquesta capital es
dc Sants ............ ... . ..
'7'75 3osep Segura .. . ... ... ...
1'- greco-búlgar s'ha tomat a trencar el declara. que sl el generalisslm Con- biscit en data la. més pròxima pos·
S. Trlndo Prats (vuitena vesible.
Evarist Palos .. . •.. . .. .. .
1'- foc entre les forces lleials i rebels
dylls ha retornat tan ràpidag .da) ................... .
2'- Francesc Vlllegas . .. . ..
1' Segons una informació del Govern,
heHèniques.
Les
esmentades
forces
Isidre F'euer .. . ... . .. .. . .. .
1'Josep Flores . .. .. . .. . •..
ment a Atenes, quan encara es tro1'Vic~or Rh•s . .. . .. .. . ... .. •
1'- Ramon vauesp1 .. . .. . ... ...
1'- rebels, segons les informacions de bava viva la rebellió a Tràcia i a la les baixes sofertes pels rebels han
estat
150 morts i 500 ferits.
A. Hamonacho ...... ...... .. .
1'- Ra.!ael Andreu .. . . .. . .. . .. .. .
1'- referència, han presentat una vioPer Catalunya ...... , ....... .
5'- Cristòfor Pipo ... ........... .
El periòdic «Prola», d'Atenes, ha
1'- lenta resistència armada 1 s'han opo- Macedònia, ha estat pel fet de témer
Fnmllla Boix. seg(J'.¡J, vegada.
que els monàrquics exaltats aprofi- obert una subscripció pública, que
25'- Jaume Moral .. . ... ... .. . .. .
1'Dolors del Oulnardó . .. .. .
1'- Joan Ralch .. . .............. .
1'- sat a la capitulació I es troben dis- tessin la seva absència per a lnten- encapçala amb el producte de la
Eu¡¡cnl Gultart (segona veIsidre Mayné .. . . .. .. . ... .. .
1'gada) .................... .
25'- Frnncesc Lleida .. . .. . .. . . ..
0'50
T1·es nacionalistes d'esquerra
8'25 Lluís Julià. ... .............. .
0'50
Una e&querrana recordant ...
1'Andalet Cots ... ... ... ... .. .
0'50
Un nen d'esquerra, a la meJosep Sànchez .............. .
0'60
mòria de l'Avi ........... .
0'25 Manuel Oascón ... .. . ... .,.
0'60'
Joan! Torn, de Badalona .. .
3'- Joan Alarcón . .. . .. .. . .. . . ..
0'50
J osep Oliva, de Figuerola .. .
1'Una !nmilla esquerrana... .. .
6'- ¡ Orup de !errovlarls de Sant
Joan Soler .............. .
6'Andreu <Nord):
M. T. C., admiradores de
Francesc Sferra.,. .. . ... . .. .. .
0'50
Companys .............. .
2'- Miquel Onbardós ........... .
2'Dos dependents mercantils.
s·- Joan Lll¡oil.a .. . ... . .. .. . .. .
2'Famllla. Corasa ........... .
6'- Josep Oblols ... .......... ..
1'Un mntrlmont català ... .. .
1'- J nume Ca.mpruj)! ........... .
1'Un altre nmtc del President.
1'- Lluis Serra ................. .
1'Josep Batlle Baus .. . .. . .. .
li'- Jonn Coronel ... ... ... ... .. .
1'M. P....................... .
2'- Josep Torrens .. . .. . . .. .. .
1'Familia Aloy S. .. . .. . . .. .. .
6'- J. P . ...................... ..
1'Fermi Colldeforns, de l'HaIsidre Sala .... :............ .
1'vana .................... .
6'- Leone! Dlez .. . ... ... ... .. .
2'Antoni Collde!orns, de Bue1 Miquel Casamort ......... .,,
0'50
nos Aires ................. .
15'- Josep Oallur ............. ..
l'Valentí Collde!orns, de Sant
Ble! Pa.scual .. . .. . . .. .. . . ..
1'Andreu ..................
6'- Valent! Pujol .............. ,
1'Clara Colldeforns, de Saba·
Josep Rosselló . .. .. . .. . ·••
1'dell .................... .
6'- Lluls Alberic ... .. . . .. .. . ...
2'Maria Colldeforns. de La.
Josep Bartoll .. . ... ... .. . . ..
1'Llagosta. ................. .
5'- Climent Remolins ... .. . . ..
1'J. Colldeforns, de Bnrcelona .
25'- Mart! Planas ... ... .. . .. . .. .
1'Rnmon Ramos .. . .. . ... .. .
1'- Josep Serra ... ... ... ... ..;
1'Joan Imbe1·t .. . . .. .. . .. . .. .
¡•:..
s·- Oregor! Ml net .. . .. . .. . .. . .. .
Dues aragoneses d'esquerra
2'- Salvador Jordana. ......... .. .
0'60
Ferran Fomos .. . .. . .. . ... .. .
1'- Cosme Plana ........ ..... !':'
O'oO
Maria. Serra . .. .. . .. . .. . .. . .. .
1 ' - Josep Picola ... . .. .. . ... .. .
l'Dues catalanes I una de
Ramon Marco ............. ..
1'Cnravaca .............. ... .
1'- /Isidre Espert .............. .
1'Un grup de vefins del disJosep Llopart ............. ..
1'tricte quart ............. ..
6'- Rnmon Novell .............. .
1'M. T. Travesset .. . ... ... . ..
1'- JaUDle S{l.nchez .. . ... .. . .. .
1'Bonaventura Pijoan ........ .
1'- J osep F{l.bregas .. . ... .. . .. .
1'$milla. Sublrana Urqulzu .
4' J. Sau, a la seva. memòria.
~:Un
grup
de
veïns
de
CenteJ . A ................... . ... ..
5,-¡ lles:
Bartoll ......... ........... .
1'10'- j Pau~.................... .
Familia Olbert . .. ... ... .. .
Joan Doménecb , .. ::.......
1'Antoni Carreras ... ... ... .. .
1,,
Joan
Tanyà ................. .
0'50
Per Catalunya ...... ........ .
2 50 Josep Banyeres ........... .
1'Una admlrndora de Com,_
Josep
Bretxa
...
...
...
...
..
.
0'50
panys .................... .
1
1'Pere
Font
.................
.
Una de Iee baterlee Oti general C ondYIII, que ha pres part tft tl bombardeig de lea J)CMICions ,...... a Un que no ba annt a la
0'50
,_ JaumeSoSldalva ns ........... ,
la Macedònia
(Foto Keystone)
Rua .................... .
1
Joan
ev 11 a ... , .......... .
0'50
Maria Oels, admiradors de
Josep Puig ..................
0'50 posades a lluitar fins a perdre el
Companys (quarta vegada)
tar la restauració monàrquica, la qual es construïrien vaixells nous per
1'- Un republicà ... .. . ... ... . ..
1'Tres amigues del Mercat de
,_ Un catal{!. de cor ......... .. .
0'50 últim home.
qual, segons sembla, és ajudada. pel a la marina grega. Aquesta subscripla Boquerla ... . .. ... . ... ..
3,_ Joan Garcla ... " ;. ... h........ .
0'50
general Metaxas, antic cap de l'Es- ció ha engruixit ràpidament, l s'es·
Enric Alvarez .............. .
2 ,_ Jaume Pu1gdom.,nec ... .. .
0'60
ITALIA NO CONCEDIRA tat Major del rei Constantí.
Franclsca Amorós .. . .. . . .. . ..
2
pera que aconseguirà una quantitat
Salvador Portet ........... ,
0'50
L'EXTRADICIO
DE
VENI·
Un grup de mecànics de «La
S'assegura que els dirigents del respectable.
Joaquim Font ... ... .. . , ..
0'50
ZELO S
Hispano Sulza)), de les secAmadeu Escudé .. . .. . . .. .. .
0'50
monarquisme heHènlc consideren el
clons l·M., 14-M., 4-M. F.,
M. Berneda .............. .
Roma. 14. - De font fidedigna
0'25
LA DIVISA GREGA NO HA
4-M. B., 4-M. bis, 6-M.,
Bartomeu Devesa .. . .. . .. .
0'25 hom sap que si es fessin gestions per moment actual com el més propici
SOFERT
Josep Molera ............ , ..
8-M., 3-M., 2-M., 10-M. i
0'25 tal de soHicltar l'extradició de Veni- per a la tomada a Grècia. del rel
F.-M. (cinquena vegada) .
J ordL
64'10 J. Clurans, socialista ... . . .
Atenes, 14. - El ministre de Fi·
0'25
1'- J. M., un que no vol ...... .. .
Baptista Solé .. . .. . .. . .. . . ..
0'50 zelos, el Govern d'Itàlia es negaria
Ha cridat poderosament l'atenció nances, Pesmazoglu, ha. dit que la
Enric Rodriguez (segona veSeglmon VIla .. . .. . .. . .. . .. ,
0'75 a concedir-la.
el fet que durant les manifestacions divisa grega no ha sofert gens malgada) .................... .
1'6' - E. Muns, d'Aiguafreda ..... .
A judici d'Itàlia, Venlzelos és cul- patriòtiques d'aquests dies, a Atenes, grat els fets revolucionaris, i ha dit
Una nacionalista catalana .
2'- Plus Puerta.s .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 pable
d'un
delicte
polltlc,
1
en
aquest
R. Marco ..................
1'- Un d'esquerra ... ... ... .. .
0'50
exhibissin els manifestants molts que no serà necessari establir nous
El meu gra de sorra .. . .. . .. .
sentit donaria la seva resposta al re- retrats de l'ex-rel 1 nombroses ban- Impostos per a sufragar els perjudi1'- S. Sunyer. a la memòria. de
Mnclà .................... .
Una simpatitzant ... ... ...
1'1'cis causats per la. revolució.
queriment.
deres amb els colors monàrquics.
Uns de Palafrugell . .. .. . .. .
3'- J. V. VIsca la República .. .
0'30
La Borsa d'Atenes ha reprès les
Venizelos, la seva esposa, dos seUn recaptador de contribuJ. F., a. la memòria de Macià
1'seves operacions i el Govern anuncions. d'esquerra ... ... .. .
1'- nadors 1 tres diputats que l'acompa1'- Jaume Vila .. . .. . .. . .. . .. . .. .
KANEMOS, MALALT cia severes mesures per a aquells
F. Andreu ................. .
2'- J. F., a la. memòria del 1No1
nyen, han quedat installats a Rodas.
sona, 14. - El general rebel grec que intentin aprofitar-se de les cirUn matrimoni republicà
del Sucre» .............. .
1'Més de cent refugiats han estat Kamenos,
d'esquerra .. . ... .. . .. . .. .
que, com hom sap es tro- cumstàncies.
6'- Joan VInyes . .. .. . .. . ... .. .
0'60 traslladats
a l'illa de Scarpanto.
Un republicà d'esquerra. ...
A. B., a la memòria de A.
0'76
ba refugiat
Bukharia, sofreix una
Guimerà ................. .
Entre les personalitats afectes al forta afeccióa renal.
Dos germanets de 6 I 3 anys
2'A més, es troba
REUNIO DEL CONSELL DE
a la memòria de l'Avi .. .
J . C. I B .................. .
1'- senyor Venlzelos, es diu que aquest
60'MINISTRES
molt desmoralitzat, fins l'extrem que
Un grup d'obrers bancaris .
1'35'26 Un que ha lle¡lt ..... .. .... .
amb
la
seva
esposa
es
traslladarà
Un ¡rup de catalans .. . .. . .. .
1' 13'60 Un d'esquerra .............. .
és vigilat estretament per tal d'eviAtenes, 14. - El President TsaldaUn grup de dependents de
6'- probablement a Parts i aill establi- tar que cometi algun disbarat.
Pere Serret ............ ... •:.
rls ha celebrat avui una llarga reComerç ................. .
1'- rà la seva residència definitiva, junt
34'- Un republicà catnlà ........ .
unió amb Metaxas. El President conA. S. I A. E. (1.• vegada) .. .
2'8'60 Jaume Burgès .............. .
LES MANIOBRES MONAR· vocarà per a demà els ministres del
Josep Recasens.............. .
0'50 amb els seus fills.
0'50 A la memòria de F. Layret.
El
submari
rebel
continua
encara
F . M. M . ................. .
1'QUIQUES
0'50 Un català d'esquerra . .. .. .
seu Gabinet.
Un deYsta ............... .. .
0'60 a. l'illa de Patnos, pel fet que els
0'50 Un slmpa.tltzant ........... .
Atenes, 14. - Eis monàrquics porAls cercles politics, hom té la imUn de l'cAllança Obrera» .. .
0'25 tripulants estan discutint amb l'ofi- ten a cap una gran activitat. La nit pressió que Tsaldaris i Kondylls esUn ¡rup d'esquerra del car2'A la memòria de Mac!{!.
cialitat arran de la tripulació que de la magna manifestació a honor tan decidits a consolidar la calma
rer Villarroel:
Suma 1 segueix .. . ... 48.986'45 hagi de formar-se per a retornar de Tsaldaris es veié que grans grups interior però sense recórrer a mitJosep F ................... . ..
2'Lydla. S..................... .
1'el submarl al port grec més proper de monàrquics ostentaven retrats de jans extrems.
l'ex-rel.
per tal de rendir-se.
D ECRET DE PRESO CON·
En els cercles Informatius estranTRA ELS CAPS R EBELS
ELS MORTS R EBELS SON gers d'Atenes circula el rumor que
Abans i ara
UNS 150
Atenes. 14. Els Tribunals de
els monàrquics grecs es proposen
Atenes, 14. - Contràriament als oferir el tron de Grècia al duc de Justícia de Candia han publicat ordres
de
presó
contra
Venizelos l els
càlculs establerts fins ara, el Govern Kent, quart fill dels rels d'Angladeclara ara que, aproximadament, terra, el qual, r ecentment, ha con- seus coHaboradors en la revolució.
Els acusen d'incitació a la guerra
uns 150 rebels ban resultat morts tret matrimoni amb la princesa Ma- civil
1 armament dels ciutadans coni uns 500 ferits, en les lluites de Trè.- rina de Grècia..
tra l'Estat constituït.
cla 1 Macedònia.
En els cercles oficials desmenten
De part de les tropes governa- aquesta noticia r otundament i la
Diu el senvor Gil Robles que li
CONDYLIS ADMIRADOR DE
mentals resultaren cinc soldats morts qualifiquen d'absurda l declaren que
HITLER
1e'ls nega el Poder «iremos al puel
s'han
perdut
dos
aeroplans
millha estat posat en circulació per eleblo».
Copiem d'un diari de Madrid
Berlin. 14. - Els diaris alemanys
Ja coneixem el truc. Uns ~¡:;ants aquests paràgrafs autoritzats per la tars.
ments venizelistes per tal de tractar publiquen una interessant Interviu
censura:
Els majors danys els ha sofert la de desacreditar el Govern.
autocars i ctnqu.anta incondicionals.
celebrada pel general Condylls amb
«Sólo el desastre de Annual costó ciutat de Cavalla, on vint-1-cinc ca•••
un representant d e l'agència oficiosa
Francesc Pujols segueix essent un diez veces mà.s victimas que la. revo- ses han sofert grans desperfectes a
REBELS QUE ES REFUGIEN alemanya D. N. B.
humorista. Ahir, parlant de Pep luclón de Octubre. Del desastre de conseqüència dels bombardeigs dels
A TURQUIA
El ministre de la guerra el qual
Ventura, es refer! a la sardana Por Annual conocemos a los responsables. avions del Govern.
Ankara,
14. - El Govem turc ha s'ha distingit en la. repressiÓ del moSabemos que fué a.lgún general que
t1 lloro.
rebut diverses comunicacions de les viment revolucionari, fa grans eloEl dia que ens parlt d'en Bou al- no cumplló con sus deberes, algún
TAMBE HI HA LLUIT ES A autoritats de les zones costeres, en gis de la figura de Hitler l posa de
ministro de la Querra., algún monarluclirA a El aaltlto del jllguero.
LA
FRONTERA
AMB
TUR·
les quals s'anuncien que han arribat relleu que «gràcies al FUhrer noble
ca que saltaba alegremente por en•••
QUI A
i amable la nació alemanya, ajudacima.
de
la.
Constltución
para
a
elles nombroses embarc~~octons a da
dar
Els consellers de la Generalitat
per la voluntat de la nació, ha
Sofia,
14.
Comuniquen
des
de
órdenes
que
no
podia
da.r
legalmenmotor
1
a
vela,
pesquers
i
d'esbarjo,
han recusat els vocals del Tribunal
realitzat veritables miracles en la.
Petrik,
a
la
frontera
greco-turca,
que
te.
Sabemos,
tamblén
que
el
general
que
porten
gran
nombre
de
rebels
de Garanties que s'han manifestat y el ministro
y el ex monarca siguen encara s'està vessant sang en la llui- grecs fugits del seu pals davant el nova organització del Reich. Nosmonàrquics.
paseàndose tranqullamente por las ta entre les forces governamentals temor de les represàlies. Molts d'ells altres, també Intentarem animats
El poble 1a els ha recusats ta calles, cuando debleron ser puestos
per la confiança del poble' grec insgregues 1 els contingents rebels retemps.
delante del plquete de ejecución sl calcitrants, els quals es neguen a han efectuat la travessia fins l'Asta tituir una. nova vida nacional 1'nous
•••
Menor
a
bord
de senzilles barques de Ideals en l'ànima del poble.t
sus culpas se hubleran juzgado con parlamentar a r endir-se i encara conEl Siglo Futuro, amè l'excusa la severidad que mereclan.
rems 1 han arribat extenuats pel
- Per tal que la nostra obra slgul
tinuen
lluitant
a
la
zona
muntad'honorar els que en diu Màrtires
fred. la gana 1 la fadiga. Tots els fructífera - ha seguit dient Condy¿Cuàndo pldló la. Prensa. monàrquide la tradlción, adreça uns grollers ca, la que tanto chilla ahora, el nyosa.
que han efectuat el viatge en aquesés precís que en l'esdevenidor
Insults a les tropes liberals que fe- castigo de los culpables del desastre
Diuen de Petrik que s'ha desen- tes condicions l altres molts dels llsdesapareguin en absolut les dissenr en impossible la vergonyosa r es- de Annual, de la matanza de Monte rotllat un viu combat a la regió de refugiats han estat recollits
als hos- sions. Podem dir que el nostre protauració d'en Carlets.
Arrult, de la derrota de Xau en? la ciutat de Drama. Es desconeixen pitals.
Rrama no difereix de molt del que
El diari ultracatólic demana que ¿Cuàndo clamó porque los crimenes de les pèrdues hagudes per ambdues
Els que es troben en condicions dirigeix Adolf Hit ler, el gran conses respectin els morts... sempre que Barcelona. fueran juzgados y casti· parts 1 el resultat de la lluita.
d~ parlar han dit que els dirigents tructor de la nova Alemanya.
aquests siguin carlins.
gados? ¿Cuàndo exlgló que con los
Les forces rebels que encara manKondylis agrat vivament al perio•••
responsables del 10 de Agosto se tenen la. rebeHió es troben consti- de la revolució els portaren enga.
nyats a. ella 1 els parlaren que a dista el to mesurat 1 objectiu emprat
A la Lliga torna a notar-s'hi eufò- cumplieran las sentenclas que dictatuïdes
per
contingents
del vigèssim ~rècla es tractava de proclamar la per la Premsa a lemanya en referir·
ria. Les cares són més rialleres. En ron los tribunales de justlcia ?».
segon r egiment d'infanteria.
dictadura. monàrquira I que per tal se al moviment revolucionar! 1 deParpal fins ja acudits...
No h1 afegim res.
I pels rotllos dels conspicus hom
d'evitar-ho estaven al costat de la clarà aue en l'esdevenidor fn.rà tot
SERA
ABOLIT
EL
SENAT'l
1ent a dir:
revolució l'aviació, la marina ¡ ~tal el possible per tal d'intensificar les
Atenes, 14. - El ministre de la rebé tot l'exèrcit. Declaren que, d'ha- relacions de bona. amistat que hi ha
-Si ens aproven les bases...
Guerra, general Condylis, ha anun- ver sabut que l'aeronàutica estava al entre Grècia 1 Alemanva I ha estiQ1¿è deuen voler dir?
ciat la celebració d'un plebiscit per costat del Govern, no s'haurien mo- mulat al mateix temps' les relacions
•••
a decidir sl procedeix o no abolir gut, ja Que saben la gran eflcñcia. comercials greca-alemanyes.
La Nación publica un Dietario del
bucn elector. I en eu figuren co- Conferència del diputat a el Senat.
de l'arma aèria..
l es tan divertides com ctJ1uestes:
Resulta. interessant deatacar que
Corts
senyor
Rubió
i Tudurí, el 75 per 100 dels membres de l'ac«Dia y noche, acuérdate de las
COMENCEN LES EXPROelecciones.
Visita d'un periodista
tual Senat són venlzellstes.
PIACIONS
a
Reus
Diariamente, contribuye a la unión
Atenes.
14.
Les
aut'~ritats
han
americà
Organitzada per l'Associació de la
de las derechas.
SE RA RESTA URADA LA començat a complir o a !er efectives
Dia. por dia, Iee y propaga el pe- P remsa de Reus, dissabte, dia 16, a
MONARQUIA?
les ordres dictades sobre expropiació
Ahir ens visità a la nostra Re·
riódico que mantenga el fuego sa- un quart de vuit del vespre, tindrà
Berlin. 14. - Diversos periòdics dels ~ns dels líders de la darrera dacció el periodista americà. redaclloc al Centre de Lectura de Reus
grado. (La Nación, naturalment.)
revolució.
tor de <:El Diluv:o» de S11n .J11:m de
Cada d1a. busca a un elector adicto. una confer~ncia sobre «L'Estatut de d'aque.;t mati publiquen interessants
Solament els b6ns moble.-;. immoEspera cada día el dia de la elec- Premsa:~~ a càrrec del diputat a Corts informacions, que són trameses pels bles i efectiu de la família Venlzelos Puerto Rico, senyor Armando A. Miranda, que es troba a Barc.::ona en
seus corresponsals a Atenes, en les
senyor Rubió 1 Tudurl.
dón.
a Grècia, tenen un valor de 500 ml: viatge d'estudis.
Aquesta conferència és la segona quals anuncien que en els cercles !ions
y ese dia... ¡ ¡ vuélcate, de cabeza
de
dracmas,
equivalents
a
prop
Que l'estada entre nosaltres li sii darrera. que l'esmentada .Aasociació ben informats d'aquella capital es de 40 milions de pessetes.
en la urna, contra el bienio!!»
gui agradosa i que s'emporti un bon
¡Aquesta gent confon l'urna amb ha organitzat &Obre aquest interes- considera probable la restauració
El
Govern
està
procedint
a
una
record de Catalunya, és el nostre demonàrquica a Grècia.
sant tema.
una menjadora/
escrupolosa tasca de selecció de l'E- Qa.

PER QUE CALLAVA LA PREMSA MONARQUICA QUAN EL
DESASTRE D'ANNUAL

_________*____________

L'Estatut de Premsa

-----------*:-----------

DE
EL

CASSACIO
TRIBUNAL

L'auditor de la Divisió ha elevat
al Tribunal Suprem amb recurs de
cassació, per diSSentiment en la sentència recaiguda en la vista, la causa. mim. 319 que es va seguir contra
Joan Josep Gómez Serrano, ex-comissari de policia de la Generalitat
a Girona, 1 altres.

EL GOVERN ALEMANY HA
VITAT OFICIALMENT EL G~·
VERN ANGLES PER Al DIA ~~
La invitació oficial d
~
Govern de Berlín al G
~
vern anglès

BerUn, l t . - L'Agència D
Nachrichten Bureau ha d eutscn~:~
publicitat el següent com~at a Ja
cial:
cat or¡.
MOVIMENT DE CAUSES
«Després d'haver comunicat
Per trobar-se absent, ahir a la 1út, sabte últim el mlnJstre d el dJs.
els informadors no pogueren ésser Estrangers del Reich a l'a~b~:gocta
rebuts per l'auditor. A la secretaria britf!nic en aquesta Sir Erta"'a<liJr
els fou facilltada una. nota que d1u llps que la visita. del ministre e PIU.
que es sobreseeixen les causes ins- de Negocis Estrangers llOdriaa~~ès
truïdes contra Miqual Costa i Bar- lloc dintre d'una. quinzena ..:na
tomeu Garcia i les número 189, 233 menys, l'ambaixador britàntlllés o
i 241 d'enguany per ésser descone- proposat al Govern alemany ~ ht
guts els autors dels fets que moti- data per a dita visita el di m•
varen la instrucció dels correspo- corrent mes de març.Í
a 28 dd
rents sumaris.
A DISPOSICIO
Dl TOR

DE

L'AU·

La policia posà ahir a disposició
de l'auditor de Guerra els detinguts
Eduard Bent Padrosa, de 16 anys,
Josep Estruch Fausto, de 17; Albert
Summers Jiménez, de 19; Ricard
Fernàndez, de 18. Aquests detinguts
el dia 12 de desembre van prendre
part en un atracament a una magatzem del carrer de Comerç.
- També va ésser posat a disposició del jutge militar de guàrdia que
ho era ahir el comandant Rodriguez
Polanco Ull paisà anomenat Gabriel LÓpez Canajal, el qual agredí
un carrabiner a les immediacons de
«La Maquinista.», a la Barceloneta.
EL FET D'AHIR AL CARRER
DE MARINA

El jutge comandant senyor Rodriguez Palanco, que estava ahir de
guàrdia, va començar a instruir les
primeres diligències amb motiu de
l'home que resultà mort ahir per la
guàrdia civil al carrer de Marina..
Martínez Valor, de 17 i Enric Prats
ELS FETS QE SANT P~
RE DE RIUDEVITLLES

~
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p

e
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El viatge a Berlín i a
Moscou
Londres, 14. - S'anuncia oflcta¡.
ment que han estat acabats ,
acords per a la visita del «Lord ~
Segell Privat», Mr. Anthony Ed..,
a Moscou.
...,
Després de la conclusió de les con.
verses que Sir John Simon i Mr Èden celebren a Berlin amb el Goveru
alemany, Mr. Eden sortirà de la ca.
pital alemanya,. en tren, la ntt del
26, per tal d'arribar a Moscou el ma.
ti del dia 28.
Mr. Eden romandrà quatre dies a
Moscou, durant els quais celebrart
diverses conferències amb Stalin 1
Lltvinov i altres personalitats so.
viètiques, amb les quals tractara de
la situació europea i de la declara.
ció franco-britànica del 3 de febrer
darrer. Mr. Eden sortirà de Berlin
la. nit del 31 de març, en direcció
cap a. Varsòvia. El programa definl.
tiu de la visita de Mr. Eden a var.
sòvla no ha. estat encara detenn~.
nat; però hom creu que romandrà
dos dies a la capital de Polònia, dedicats, com a Moscou, a entreviste¡
amb el Govern polonès.
.

El jutge tenyor Fernàndez Gordón
ha tramès a l'Auditor, enllestida, ia
causa instruïda pels fets ocorreguts
el passat mes d'octubre a Sant Pere de Riudevltlles, per tal c¡ue passl
a assenyalament per a la seva vista --~------~*--------en Consell de Guerra. IJs processats
en aquesta causa són Antoni Parella- Unes paraules interessantís·
da Pagès, ex-caporal del sometent
simes de Gabriel Alomar
d 'aquella localitat ; Enric Ramirez
Isarc, secretari de l'Ajuntament de
l'aHudida localitat, 1 el vei de Sant
Sadurní d'Anoia, Pere Raventós Galimany.
Ultra aquests, estan pendents del
veredicte que s 'esçalgul l'ex-alcalde
de l'esmentada. població, senyor Josep Crelxems Montserrat; ela regidors senyors Enric Alegre Estadella,
Ignasi Gumà Miret, Jaume Romeu
Un diari de la nit publicà alú
Esteve i Antoni Valls Arús, 1 el jutge municipal, senyor Jordi Gri.cla un interessant interviu amb l'iHru.
Fu¡uet, tots els quals foren sobrese- tre escriptor 1 ¡ran republicà, a.
guts en el seu dia.
briel Alomar, l'anunci de la. conre.
rència del qual tanta expectació 111
SENTENCIA FERMA desvetllat.
Ha estat aprovada en ferm, per
Reproduün a continuació algun¡
l'Auditor de la Divisió, la sentència. fragments de la conversa d'Alomaz
recaiguda en el Consell de Guerra amb el periodista:
que tingué lloc el dia dos del mes
«A Catalunya, no tinc cap dubte...
que som, i que era absolutòria., a favor de Josep Briq-..tes l Aml\<leu l Catalunya. conserva aquell mateiJ
esperit de la República del 14 d'a·
Josep Soler Saceres.
bril. I sobre Catalunya poso jo to~ATRACAMENT DEL D~ tes les meves esperances. Perquè tal
com Espanya., en aquell momen~
MEC RES
Ha estat designat el tinent jutge, podia ésser el nucli reconstructor
senyor Alfons Font, per a lrustrulr d'Europa, Catalunya, ara. pot ésser
la. causa derivada de l'atracament el nucli reconstructor d'Espanya. Per
del dimecres passat a la nit, a Sant a això, n!l.turalment, cal que es d~
Andreu. L'esmentat jutge ahir co- prengui de tot impuls separatista.
mençà a instruir les primeres dill- El separatisme és un moviment negèncles.
gatiu 1 eminentment reaccionari. Es
A PLENARI l'exaltació conseqüent a tots els naHa estat elevada a plenari la cau- cionalismes 1, per tant, xovinista. I
sa instruïda contra Lluis Codina l Catalunya ha d'ésser el centre d'lr·
altres. Encara que no hem pogut radiació del liberalisme republicà pe!
confirmar-ho, segons sembla, aques- tot Espanya.
ta causa és la que s 'instru1 amb m~
-¿Vós continuareu lluitant din·
tlu dels fets ocorreguts el passat
tre els partits d'Esquerra de Cats..
mes d'octubre a Canet de Mar.
lunya?
-Com sempre. Mal no me n'be
mogut. He estat dues vegades di·
PREMSA REPUBLICANA
putat per Barcelona: l'any 19U f
l'any 1931.
-¿Què us sembla la situació del!
«PO LITI CA»
partits d'esquerra espanyols, en
Amb aquest titol aparegué ahir a aquest moment?
-Ara h1 ha més motius que 114
Madrid un nou setmanari republicà
h1 havia a. finals de 1•any 1930 pèl
d 'esquerra.
a.
el Front Unic d'EsQUer·
«Politica» assumeix la defensa dels res.formar
Tothom ha de comprendre q:;;l
principis fonamentals de la Repú- és el seu deure. Jo opino que
blica. del 14 d'Abril, els quals consi- el Partit Socialista 1 els altres ,...,.
dera com a punt de partida per a Uts d'esquerra d'Espanya no hi
nous avenços.
ria d'haver cap solució de con tJt
Es un periòdic vibrant, de polè- tat. No pot ésser alxò que ~~
mica l de critica, que dedicarà una aquest partit, que és el més ~
atenció especial a la politlca espa- rós de tots els partits d'esqu un
nyola., sense oblidar altres manifes- d'Espanya, 1 els altres, hi hagi 1
tacions ---e.rtlstiques, socials econò- abisme de diferències ideolègiqu~.
miques, literàries, etc.- de la vida. tàctiques. Com que dintre del denacional ni el comentari als fets tit Socialista hi ha la banda que ·esmés sobresortints de l'actualitat es- tensa, pur!lment 1 estrictamen~a~ds
perit de classe 1 una altra
ut
trangera.
Dirigeix «Politlca» l'insigne escrlp. republicana extremista, jo J~ecre~U·
r.;.
tor Lluís Bello i coHaboraran al set- l'aproximació amb els par
no hauria d'ésser. cos:'satoAA
manari les signatures més prestigio- !Jlicans
tablerta
aquesta. gradació e gran
ses del republicanisme d'esquerra.
Manuel Azaña. podria ésser~ esSaludem amb simpatia l'aparició figura conservadora dintre
pr!edel nou periòdic, al qual h1 ha el querres e3panyoles 1 Indaleclo rese~!'
propòsit de convertir molt avlat en to podria. ésser la figura rep bersl
diari.
ta.tiva de l'extrema esquerra~rrad~
Això determ!naria que, es 5·all·
aquestes diferències, la gent aP'
llés als partits segons les
mes
tituds econòm1qu~ 1 politi:!!!perceP'
Una pregunta
que no pas per qüestions ~
tibles de e11.ràcter ideològic. meni
-Quan va esclatar el :movi doO'
del 6 d'octubre, ¿vós on éreU,
tor?
-A Palma.
-Quin concepte en teniu?
erJ
Llegim a «El Liberal», de Sevilla·
-Jo crec que a Catalunya no celll
«Calvo Sotelo le ha reprochado úl: pas un moviment separatlst~es~l"
tlmamente a Gil Robles su con!usiovolgut fer creure perCat;altlllí'
nlsmo politico, la pellgrosa fórmula. s'ha
del <<.sea como sea». «Hay que resta- tuar-lo interessadament. 1 aprtlllet'
blecer la autoridad «como sea». Cop. ha. estat sempre, des de da reptlbll·
quistaremos el Poder «como sea». La Republlca, un ferment e
fórmula es .disolvente y demagógica. canisme.
ustaJ
Quant al moviinent soc!ae 11q
Un ¡zquterdJsta no hubiera hecho mejor la detin!ción del jefe cedista de me l'explico pel desencant qu en ¡.(.?
cuyo programa de salvación nacional partit ha~ué d'expe~!".entar accePtat
nadie sabe nada toda vía. Has ta ahora re que el seu sacnf1c1 e~ve¡'ll ¡:q
sólo conocemos al Sr. Gil Robles la coHaboració amb U!l
res. p<!'
como destructor de la obra del ble- proletari no havia sel'Vlt 1e paiit!c$
nio ; en eso es tremebundo, aunque un què anava a triomfar a. cc'ó CJ
poco lento. Pero cabe preguntar sí, que representava la de3tn¡ 'Coll>'
destruido el bienio, es decir, Jas re· les poques conquestes <J.ue 11
!ormas que republicanes y socialistas boració els havia produtt.
till~
pusieron en pie durante las prime·
¿Quin resultat creieu qu:lllP~
ras etap<u; de la Republica, las de- la - campanya
que aneu a
a d-1
rechas van a retornar a la edenica
csP 11
edad q1.1e según ellos precedió al dre els homes d'esquerra
nuevo régimen. Recuérdese que en- turar la marxa de les cirC
ooses q~
tonces estaban de acuerdo los Sres. Poder?
- No ho sé. Hi ba dues el r~
Gil Robles y Calvo Sotelo; ambos
trabajaban juntos en la Dirección em fan por a Es¡:Janya,ò a ca~,
de la Administración Local bajo la me 1 el vot femew. Perrn re.n ,v
églda patriarcal de Martfnez Anido.» nya. ambdues coses no e

«CONTINUARA LLUITANT DIN·
TRE ELS PARTITS D'ESQUER·
RA DE CATALUNYA»
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Què faran quan ho
hagin destruït tot?

l:J

i

e
f

¡

t
(

t

~

¡

e

•e

