EL TEMPS. - A Calalunya al cel asl~ cobert o gairebé cobert,
excepció feta de la conca de Tremp, riberes del Segre I comarca da
Bages, on està serè I el Priorat on hi ha pocs núvols.
Boires a la comarca d'Igualada i pla de Lleida.
L'espessor de la neu és de 2.50 m. a Envallra¡ 0'70 m. a Ang~
laster I 0'22 m. a Escaldes.

Ndm. 951 -

Preua 10 cèntims

Fundador• L L U I S

Barcelona, dissabte, 16 de maro del 1935

COMP AN y S

LA INTERESSANT REU N; O PLENARIA D'AHIR DEL T. DEG.

Ha·quedat conclús el sumari de la causa contra el G. de la Generalitat
o

Guió ·del· moment
POSICIONS
Dimecres passat es produ! a la Cambra un debat d'evident Interès
polltic, que va.! I& pena de recollir I destacar. La polltica del futur, dintre

l'òrbita de la. democràcia republicana, haurà de mantenir-se sota el slgne
primordial de la claredat. Claredat en els programes, en la tàctica 1 en la
conducta. dels homes. Dies enrera b1 fèiem allustó des d'aquest mateix lloc,

1 ens rerer!em- me.xtm exemple catat{l i espanyol, en el sentit republicà
del concepte - als homes de Catalunya que es troben a vut a la Presó de
¡,!adrld en espera del judici i del !all dels Tribunals. Heus ac!, eu els

bomes que presideix Lluís Companys, un suprem exemple de claredat, portat a totes les conseqüències 1 a tots els extrems. Al seu davant tothom sap

• què atenir-se. L'equivoc no és possible. La trajectòria de la seva visió

poHtica de la. realitat, de la seva conducta davant dels fets, ~e la seva
reacció davant els esdeveniments, és absolutament diàfana. Es decidl en
altíssimS llocs de responsabilitat, es produi al mig del carrer l espera

avui, entr• les reixes d'una presó, 1a sanció de roplnió publica.
Mereix aquest preàmbul el debat al qual fem referència al comen-·

çament de J& nostra crònica d'avui, amb motiu cte la denegació del supiicatori pex a processar, a instància del senyor Martfnez Barrio, el director

Va adoptar acords
.

b

relacio~

,

Ruiz 1 M. Sabater. Es el segUent:

•

Passen a informe del Tribunal Suprem
onze sentències de mort, entre les
quals hi ha la de Gonzàlez Peña
HA ESTAT PROMULGADA LA LLEI D'ARRENDAMENTS
0 !""!!""!!""!!!i!!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!""!"'!i!"'!i!

(Passa a la pàg. 7)

·~a~tr

.<Per Bartoll)

D. An2el OS&orlo y Gallardo, D. Au
~rusto Barcia, D. Luis Jlménez de Asúa
y D. Marlano Ruiz Funes, a.bogados
defensores de los Excmos. Bres. Presidenta y Consejeros de la Generali·
dad de Catalufta, exponemos: Que
con los mlramientoa mà.s escrupulosos
venlmos a llamar la atenclón del Tribunal sobre la dtficU sltuaclón creada en esta proceso, por el ejerctcto
Que vlenen haclendo de aus convlcctones política& al¡unos seftores Vocales de este alto Tribunal.
Comenzaremos por aleaar los antecadentes de hecho, ori¡inarios de la poslción incòmoda para todos, QUe va.
mos a sefl.alnr en es te escri to.

Pradera
(Crònica del nostra redactor
a Madrid, Alard Prats)
Calmats una mica els nervi~
sismes de les darreres hores, ar¿u~
ctadors d'esdeveniments que es vénen ajornant, la Cambra lla aprovat en votació de «quorum». la
Llei d'Arrendaments rústics. La
qüestió dels alcohols í vittvinicoles que ve suscitant actituds tan
apassionades, no s'lla agreujat com
es pressentia. Amb notdria disciplina s'ha votat la Llei d'Arrendaments i després la de l'augment de
preu dels periòdics. Quant a la
votació de la primera ja és CO·
negut el singular i rarísstm cas
a què ha donat lloc. Després de
molts torceigs i d'atemperar molt
les gaites que desafinaven en el
concert governamental, va assa.
Zir-se la sotmissió dels díscols al.menys en l'apariència d'!lCatament
d'una disciplina forma! El preu
de la sotmissi6 p-a u11 esdeveniment original en la història deL
parlamentarisme d'Espanya t, {tns
i tot, del món.
En efecte, una vegada aprovada,
-salvant l'abstenció de les torces
genuïnament repuOHcanes-s'ar.;·es.
saren a pronunciar-se contra la
llei que s'acabava de votar. Moment d'estupor uque:l en què el senyor Lerroux anuncia amb vehemència des de la capçalera del
banc blau que el Gover·n presentara un altre projecte de llei per
mitjà del qual la llei aprovada
serà millorada notat!cm-ent. Millorada per a qui? Per als propieta.
ris o per als arrendataris i masovers ? Es¡:;erem.
Injusta i catastròfica i a més,
arbitrària. Així qualificava ta s"
lament dos dies «El Dabate» la
llei aprovada. Es clar que després
ha vingut a presentar-la com l'alcaloide del bé f de les realitzacions més ¡y•rjectament assolides.
Sembla que la contradicció acmnpanya aquesta llei, des de l'origen
en les intencions dels q.. 3 la pronwgueren, des del seu naixemen ·t
fins a la vigê?!::ia. Se la va votar t
se li torça tot s~?uit el coll amb mà
forta. Se la ja objecte de tota
classe de demostracions de la pitjor mena. Fins el carlista senyor
Domíngue2. Arévalo es permet exclamar davant de la situació una
mica estranya - posem només
això- que l'aprovació de la llei
ha crea t:
- Això és negatiu, pueril f a
més no és seriós ...
La mateixa afirmació jeien els
mir..tstres i, de segur, el sen yor
Lerroux. Ja hi ha llei d'arrendam e11ts -es cosa d'alegrar-se- despré3 d'ésser anunciada com una
mena de panacea universal i i~
jaUible. Ara bé: els propietaris s'at-.
xequen contra ella (els sembla demdgògica), els arrendataris t masovers ,encara que per motius ben
dijerents i contraris, posen el crit
al cel. El Parlament la desautoritza,· el cap del Govern lí posa una
fe d'errades i contradiccions; el
Gbvern en ple la repudia i més
que ningú el ministre d'A gricultura. Dos mesos de pat~eram. d'es.
menes. de discursos. Sessions matinals, del vespre i nocturnes. L'¿.
.xit ha estat gran. Com per a sorprendre la mateixa empresa. Perd
quelcom- s'ha salvat: uns dies més
per a seguir vivint. Es r ef''lmanava la urrrència de la Llei, però ara
no corre pressa. D'altres coses urgents apressen f inquieten.

La conterència
de Gabriel
Alo mar

~-~·-=-=---------------------------------~-~-~~

TRIBUNAL DE GARAN·
TIES CONSTITUCIONALS

gloriO y se gloria. Sln rebozo a.lguno
nos contO la Prensa y lo corroboraran
los cronlstaa, que en la empresa estaban juntos republicanes de todo
ma.ttz, soclaUstas, comunJstas, anar·
qulstt\.8 y comunistas llbertartos... Y,
stn embar¡o, ctodos ero.n unon. Pero
moque toclos eran unos, no todos almzo.ron Jdéntico destino. Companys
> Presldente de la Generalidad. Los
.ue con él hace tres a.O.os eran cunos•
oy se ven oprlmtdos por Companya.
1den libertad para. llevar a cabo
..·uanto tué aceptndo por todos los que
eran cunou. ¿Qué cosas habrll. oldo
el actual Presidenta de la GeneraUdad, de los Que con él colaboraron ai
trlunro de la Revoluclónh
21 junlo 1934. - Articulo LAS DOS
ESPAÑAS ~ «ASL>lra el catalanlsmo a

Els articles del senyor

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

Un «quòrum»

L'escrit de recusació dels advocats defensors contra els Vocals
del Tribunal Srs. Pradera, Ruiz del Castillo i Martínez Sabater
Maddd, 15. - Es coneix el contingut textual de l'escrit presentat pela
o.dvocata defensors del Govern de la
GeneraHtat, senyor Ossorto, Ruiz Fu·
nee. Asúa. 1 Barcia, recusant els tres
vocals del Tribunal senyors Pradera

AL CONGRES

\

INTERESSANTS DETALLS DE LA REUNIO D'AHIR

nats am Catalunya pero,
segons parau-es
del M··n•"stre
j
d e eomuniCaCIOnS,
. .
I h.
no
n
I
ha p er a Ia t m a r-s e
AL

de «lnformaciones» l diputat, senyor Pujol. Aquest diari, amb motiu dels
fets d'octubre, publicà una determinada. noticta. en la qual s'afirmava la
Madrid, 15. - El Consell de MiniscoHaboració del cap de uUnión Republicana» amb els rebels de Catalunya. tres, celebrat avui a la Presidència,
Martinez Barrio publlcà immediatament una rectificació al diari monàr- ha començat a dos quarts d'onze
quic lA B C». clnformaciones». al seu torn. rectificà la noticia publicada, del matí i acabà a un quart de
dues de la tarda.
segons ba manifestat el seu director. No es dóna per satisfet Martinez
El ministre d 'Indústria 1 Comerç
Barrio 1 es querella contra el senyor Pujol per injúria. 1 calúmnia. Per la fou preguntat, en sortir, si en la
condició parlamentària de l'inculpat la querella. passa al Suprem, aquest reunió s'havien ocupat de_ la qües·
demana el suplicatori per a processar el diputat 1 la Comissió parlamen- tió relativa a la importació de per.
nils argentins, a la qual cosa contestària. conesponent denega la petició del Suprem. Aquest dictamen denega- tà que no s'havia parlat d'aques t
tori és el que provoca, amb evident interès polític, el debat del passat assumpte i tampoc no es podia pre.
dimecres a la Camora en el qual intervingueren especialment el diputat cisar si, en efecte, en el vaixell «Florida» s'havien embarcat 90.000 quiloinculpat 1 els senyors Lara 1 Martínez Barrlo, de cUnlón Republicana».
grams de pernil clandestf a EspaAquests són els fets, en el detall dels quals no volem entrar. La se- nya.
fa motivació és la noticia publicada per un diari monàrquic sobre suposades
~1. en efecte, ha estat atxf activitats politiques de Martínez Barrio del qual interessa reproduir afegí-mal no entrarà a Espanya f: n
les següents paraules pronunciades en la seva aHudida intervenció par- aquesta. proporció, ja que encara
que ha estat venint no ho ha estat
lamentària:
en una quantitat alaPlllant.
... «Pero deseoso de que llegara a la oplnión pública, requerlla. bospítaEl senyor Jiménez F ernàndez, en
.1dad del director de «.A B C», y la tuve generosa y cortés, como siempre en abandonar la Presidència, es dirigi
mi relación de adversario del Sr. Luca de Tena, la he tenido. Y en las als periodistes i els d i gué~
-Els valg ha donnr una noticia
pàginas de «A B C» el dia 8 de octubrf' apareció la noticia de que yo no important: ha estat promulgada la
tenja. contacto de ninguna clase con aquella revolución iniciada por la 1lei d'arrendaments.
El ministre de la Governació diGeneralidad de Cataluña; que la. repudiaba y que la condenaba ... »
I aquf és on voliem anar a parar. Per molta consideració que ens me- gué que el Consell s'havia ocupat
de la greu crisi obrera a Càdlz t
reixi la personalitat 1 la Ideologia del senyor Martínez Barrio, I per molt C'l.e el Censen havia acordat encomarespecte que ens mereixin - i ens el mereixen, absolut - les posicions nar al ministre d'Obres Públiques
politiques dels homes responsables en el moviment republicà, no hem de la realització de treballs a aquella
per tal d'alleujar ratur el
silenciar el nostre intim pensament en relació amb les afirmacions que capital
m és aviat possible.
deixem transcrites. I el nostre pensament - de republicans de sempre,
El ministre de Comunicacions, en
que no cedeixen a ningú, ni en sinceritat de conviccions ni en lleialtat de facilitar la nota oficiosa, donà la
conductes, el seu amor entranyable al règim 1 el seu desii' de mantenir-lo següent referència verbal del Conen les essències més pures - és que la posiC'\ó del senyor Martínez Barrio sell:
-En començar la reunió, et ml·
manca de claredat, manca d'aquest imperatiu que ha. d 'ésser (1 que és, nistre d 'Hisenda comunicà. que propel que fa. a. les esquerres de Catalunya) norma primordial de tota la bablement el dimarts vinent portaria a. leti Corts la proposta de pròrdemocràcia republicana.
roga trimestral del pressupost.
Baldament es tracti - i potser precisament per això - d'un diari com
Després s'ha deliberat extensament
cinformaciones», trobem excessiva la querella per injúria 1 calúmnia; des- ja que hem estat parlant sobre el
plaçada la insistència del cap de «Unión Republicana» 1 dificilment expll- tema tres quarts d'hora., 1 puc dir• cables algunes de les seves afirmacions. Per molt que hagi de doldre'ns vos que ha consumit la major part
del Consell el règim p rovisional de
dir-ho, estimem que és millor per a tots parlar d'aquesta manera. I que Catalunya. S 'han pres, per unanitothom sàpiga a què atenir-se, a totes les hores.
m itat, acords que s'aniran fent púConsti que no discutim les conviccions. No. Allà cadascú amb les blics 1 traduïts en actes successius.
seves. Allà el senyor Martinez Barrio amb el judici que li mereixin les Són molt diversos 1 sense cap transcendència, i l'assumpte no té perquè
jornades d'octubre a Catalunya i la conducta del Govern de la Generalitat. alarmar a l'opinió.
Però creiem poder opinar sobre les actituds. I creiem poder estranyarHa conegut el Consf'll
t!:stimonos d'algunes. com aquesta d~ Martínez Barrio, que no es compagina nis de penes de mort, que és una
gens - lamentem haver de recordar-ho - amb la nota. feta pública pel cosa desagradable que no ens deixa
un dia 1 hem acordat que passin a
partit que ell acabdilla, el dia 4 d'octubre. «lnformaciones» - ¡i com ens informe del Tribunal Suprem onze
dol haver-li de donar per una vegada la raó! - l'ha reproduïda. Deia aixf, testimonis, entre ells el del senyor
Gonzàlez Peña..
la nota de «Unión Republicana»:
El ministre d'Obres Públiques d.:r
«El parttdo de Onión Republicana se cree en el deber de declarar nà coinpte d 'un
decret , el qual reante la opinlón nacional, que el constituirse el Gobiemo que acaba de gula la concessió de passis de ferfonnarse, !P.tegrado, entre otros, por llD grupo polltico cuyo preLendido rocarril.
Jo, per la meva p~rt, he aprontat
republicanisme no ba recibtdo la sanción del voto populnr, le obliga a
l'oportunitat per a. fer notar al Goapartarse de toda colaboración y rompe toda solidaridad con los órganos vern que és una aspiració legítima
de este régimen.>>
i antiga dels funcionaris tècnics de
Correus 1 Telègrafs que se'ls assiNo anem a fer-hi més comentaris.
mili al carnet militar. Entenc, a
Però hem de consignar, una vegada més, aquesta convicció: un impe- més, que amb això
surt l~neficiat
ratiu de claredat ha d'ésser norma inflexible de la politica del futur, en el l'Estat. Jo ho he defensat amb tot
entusiasme; però, no obstant, el Concamp de les esquerres republicanes.
sell ba c.:-egut que és una obra fuCatalunya ha donat t pensa. seguir donant l'exemple.
tura, per a quan s'acoblin bé els
serveis de tots els ministeris.
També s'ha tractat en la reunió
de diverses coses de l'atur que és
urgent atendre, entre elles la dels
obrers que s'apliquen a la construcció dels ministeris a Madrid i que

AQUEST NUMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA

/~a vista de la causa tindrà lloc el dia 25 d'abril

El CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

Sabem que s'estan jent els pertinents treballs d'organit2'ací6 per a
l'anunciada conferència que donarà Gabriel Alomar a Barcelona el
pròxim dia 24.
L'importanttssim acte politic se
celebrarà segurament en un dela méa
espaio::::~s locals de la nostra ciutat
i constituirà sense dúbte una demostració de l'entusiasme de la democràcia catalana d'esquerra.
Creiem. poder donar molt aviat
teta mena de detalls de l'acte~ atxi
com el tema de la conferència que
es proposa desenrotllar l'iUustre escriptor, eUiputat a les Constituent&
f ex-Ambaixador de la Remiblica a
Roma.

El vocal Excmo. Sr. D. Vic tor Pra·
dera vino, deSde hace bastantes meses, exponlendo oplnlones propins sobre el Sr. Companys, sobre la Genera.lidnd y sobre la autonomia de Catalufia, en el periódico cA B C», en
térmlnos Que aereditaban una convicción firme y un léx1co franco. En
demostractón de nuestro aserto, acom·
paflamos las hojas correspondlentes a.
los nUmeros de donde tomo los pA.rrn.ros QU J coplamos.
11 de Mayo de 1934. - Articulo EN·
MARIANO RUI Z FU L ES
DRlAOOS.
cEl Sr. Companys fué
agente de l!\ revolución. De serio, se defensor de Gassol i Marti Esteve

Reformes primordials i
reformes secundàries
L'article 1~5 de la Constttució espanyola, que és el que tracta
de la reforma constitucional, no ta cap distinci ó entre la reforma
dels preceptes· pri mordials i la dels preceptes secundaris. Aauesta
distinció no és necessària quan hi ha un aparell reformador senzill, com el quorum o la reunió conjunta de les dues Cambres en el
sistema bicameral; però es troba a mancar quan l'aparel! és feixuc,
com en el cas espunyoZ.
¿Per què han d 'anar acompanyades d'una dissolució del Con·
grés í de l'obertura d'un periode constituent les petit-es esmenes que
no alteren cap principi co11slitucional? Es pot donar el cas que la
totalitat dels partits o grups 'Constderin convenient l'esmena de
certs articles. I aleshores topen amb la dificultat d' haver de posar
en marxa un gros vehicle trepidant. Es com si per a la tramesa
a>un paquet de pocs quilògrams haguéssim d'uttlitzar tot un llarg
tren.

eselnv)znr a CatalutÍa para. luego hacer
de la Espatia e·n tera csu provecho».
medio.nte partljas para nuevos !eudos
que su tamafio conslente. Companys,
ex-secretario de los stndicatos obreros,
convertido en sefl.or de Espatla Que
distrlbuye en reudos a. los catalanls-tas .. .•
20 Julh Hl34. - Articulo EL llES-o
CUBRIMIENTO. • «Una pèrfida J fal..
sa cultur~ de cdescatalnnlzado• a los
catalanes a pretexto de ccatalantzarlos» .. . Pero no hay QUe olvidar Que a
los castl¡oe soclales no escapan loe
cau.santes dc los extravlos. Tarde o
temprano, uno tras otro, reclbtrà.n su
merecido. Y para. la Esquerra y para
q,uiencs la precedleron en las pre<llco,...
clones suictdas, no es bastante QUe en
Cataluft.a pueda echa.rse en falta un
representante de la ccatnlanida.d».
17 a¡osto 1934. Articulo ANJ..
VERSARIO. • eLa ¡tortosa Catalufla. ha
stdo entregadn a la EsQuerra baja una.
forma teudnl, como merced conventda
hoy once cuatro atios.»
·
21 octubre 1934-. Articulo EL
HECHO DIFERENCIAL. (Comenta.ndo
tos sucesos que van a ser juz¡adoa en
esta causa.) - cNo se hublera llegado
a Macià. ni a Companys sln el checho
diferencial» de C(U]Jbó ... Aht estil. chorreando tgnorninia el manlftesto de
Companys. La Generalldad no se 1&vantó contra el Estado ot se constJ..
tuyó en uno lodependiente por agra,..
vios QUe hublese recibldo, alno c.para
salvar la República» ... En su locura.
de grandez.a lle¡ó a 1magtnarse a Es..
pafta como un pueblo a la misma sojuzgado .. . La Oeneralldad ha dado al
mundo civ1l1zndo el escà.ndalo de su
actuació n... La Esquerra., después de
un vergonzoso periodo de · arbitrarl&dades con que h1zo inhabitable Cat&o
luft.a, y olvldando la mlslón enCOlllendada a la Generalldad, de órden pu~
ramente regionnl, transformó su po..
der local y subordlnado en resorte de
los partldos des.abuclados del GobJer·
no central.•
Ocloso es continuar las cltas. El vocal de este Tribunalhel Excmo. sefior
D. Victor Pradera,
a de Juz¡ar al
Sr. Companys a sua correUgionarlos
de la EsQ.uerra, nl mà.s trascendental
de sus nctoe en el Ooblerno de Cata..
lufta. y el mantrlesto politico Q.ue
conatltu;soe el tem!\ prlmordlcl de a.cu·
saclón en esta causa. Ello no obstan·
te, el Sr. Pmdera, alendo yn vocal del
Tribunnl y aún después de ocurrldos
los sucesos del 6 de octubre en Catalufia., ba becho pública. su oplnión sobre aQuéllos bombres y aQuellos hechos. Ni ambl¡ua, ni benèvola* clerta..
mente. La Genernlidad -es decir. los
procesados de hoy- blzo inhabitable
catalufia después de un vergonzoso
perfodo de arbltra.rledadca . El sefior
Comp:mys es un opresor de los cats,..
Jan es y ha Q uerldo dar Espafia en reu..
do a sus correllaionarlos de Cataluña.
La act.unclón del Goblerno de la Gencraltdnd ha s ldo escàndalo del mun·
do ctvUizado. El Mantrlesto QUe este
alto Tri bunal va a juz¡nr. cborrea tgn ominla ...
Oespués de esta ¿cowu no sentlr
turbndo el Animo cuando nos encon~
tra.mos !rente a rrente. en los Estrados
del Tribunal, de una parte el Exce·
lentis1mo Sr. D. Vlctor Pradera, lla·
mado a juzgar imparclalmente luego
de habet hecho publica su condenación tantv Ue los hombres como de
tos hechos. y de otra los procesados y
sua defensores, ror~do,rs a pedlr Justlcla a una perso n;~ que vlene actuan..
do CO:n ''l su adversnrlo y su debela..
dor?

• • •

Diverses Constitucions Jan la distinció entre reforma total o
general t reforma parcial o limitada . Per si sola, aquesta distinció
ês insuficient i àdhuc equivoca . R eJorrnant uns quants articles
constitucionals, i àdhuc un sol article, hom podria canviar essencialment una Constitució.
La distinció verament important és la que ~'estableix entre les
reformes przmordzals i les secundàries. La millor manera de distingir-les és assenyalar concretament els articles o preceptes cons·
tituctonals que tenen la categoria de bàsics, t que són irreformables o bé exigeixen condicions especials per a ésser retonnats.
L'exemple de França és ben cl(.l. r t ben interessant en aquest
aspecte. La llei constitucional francesa del 25 de febrer del 1875
-una de les tres lleis que tormen de Jet la Constitució de la tercera
República- consigna en eZ seu article 8 el procediment per a la
r eforma: «Cada una de les Cambres, per acord separat, pres per
majoria absoluta de vots, ta en virtut de la seva pròpia iniciativa,
ja a petició del President d·: la República, podrà declarar que hi ha
lloc a revisar les lleis constitucionals. Una vegada presa la dita resolució per ambdues Cambres, es reuniran aquestes en Assemblea
Nacional per a procedir a la revisió Els acords referents a la revisió de les lleis constitucionals, en tot o en part. hauran d'ésser
presos per majoria absoluta dels membres que componguin l'As·
semblea Nacional. La forma republtcana no pOdrà ésser objecte de

rev!sló.>

• • •

En les Constitucions de la post-guerra és general la tendència
a apartar·se d'el procediment dissolutort del Parlament quan es
tracta de la r eforma constitucional.
La Constitució de Txecoslovàquia exigeix per a tota esmena
constitucional el q u orum de les tres cinquenes parts del ; membres
de cada una de les dues Cambres . La Constitució alemanya de Weimar exigeix el quorum de les dues terceres parts dels votants i la
prestncia de ¡es dues terceres parts dels diputats del Reichstag, amb
possible retertndU1n popular. La Constitució d' Austria d• l'any 1920,
estableix aue les disposicions de caracter constitucional han d'ésser
votades en preséncta de la meitat almenys dels tnembreJ del Parlament í am.b una majoria de les dues terceres parts dels votants;
si es · tracta d'una r eforma de conjunt, ha d'ésser sotmesa al reter~ndum popular, i sí es tracta d'una modificació parcial, només ht
é.i sotmesa auan ho demanen la tercera part dels membres del Consell Nacional (Parlamenti o del Consell Federal !òrgan dels Estats
o Paisos de la Federació} La Constitució d'Estònia exige!z sempre
el r eferèndum.
Un dels més encertats procediments, al nostre entendre, és el
de la- Constitució de Letònia, de l'any 1922, la qual disposa que les
esmenes a la Constitució només poden ésser votades en presència
de dos terços almenys del nombre de diputats i per una majoria
de dos terços dels votants; però exigetx' el referèndum popular per
a les esmenes als articles 1, 2,• 3
que són els essencials del règim,
puix que estableixen, respectivament, e{s següents preceptes: la torma de govern republicana i la independència nacional, la sobirania
del ppb¡e, ¡a integritat del territori I ¡'elecció del Parlament per su·
tragi universal, igual, directe, secret i proporcional.
En cap d'aquests procediments no apareix com a trc'lmit la dissolució del Parlament. La Constitució eSpanyola del 1931 s'allunya,
en aquest punt, de les més modernes tendències, mentr e que Z,Estatut Interior de Catalunya hi entra de ple. va¡ a dfr que !'unteprOjecte de La C~m.issió J urtdica A ssessora de Catalunya adoptava
el vell procediment dissolutort, el qual t ou canviat pel del quorum
en el prOjecte presentat al Parlament catal<l.
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A. ROVIRA I VIRGILI
el nostre article del cUa J4, la primera part del penúltim
parà.gra.r resultava 1n1ntelltgtble per electe d'un ca.ov1 de ratlles. Havia de
dir: c¿Es que amb el proced1m.ent espanyol l'estabUitat d.e la Constitució
resta mès asse¡rurada? Ht resta mentre és necessari el cquorum• de les dues
terceres Parts , però fa no eucceei.I el matel.l: quan, passats el8 primers qua,..
tre an;sos, baata el cquorum• de la maJoria absoluta del& dlputata per a provocar la reforma.»
P . S. -

En

Signatures al peu d'un
manifest
con ser éi>t.o t-au desacostumbrado ;so
grave, todavia lo sobrepasa el segtwdo
aconteelm1ento a que hemos de rere..
rirnos. Hacc poco tlempo se ha constltuido c11 Espafia un nuevo partldo po.
litico deoomlnado «Bloque Nacional»,
Una de sus cara.cterísticas es la nega,..
ción resueltn y ardorosa de todo vlslumbre de autonomia política regio-nal. En el manitiesto que acompaiia,..
mos adjunto, puede verse --columna
segunda.- esta exrutada proclamaclón:
coe aqw la l)thnern linea de nuestro
programa de acclón: defensa a vida
o muerte y exo.ltnclóu frenètica de la
unldad espn.flOla QUe la Monarquia y
el pueblo labraron juntos a lo largo
de quluce si¡Ios. Y con ella la sobera~
oia politlca única del Estada.» En la
column!\ tercern se nbo¡a por cun Estada con unidad moral, unldad politica y unldad econòmica». En la cuarta.
apareceu, dià.!anos y enérglcos, los
cuntro temas bè.slcos que el nue\'O
parttdo someLe al creterendum» es-paftol, y el últlmo de los cuales ea:
c¿Quiere o nü Espafia ia supervivencla
del actual Estntuto de Catalu.O.a?»
He nb.i la antftcsls del peusamiento
de los Consejeros procesadoa en esta.
causa. Conclben éstos la. unldnd de
Espnfia t»>bre un puesto absolutament&
distinta, cual es ta federaclón de aus
naclonallda<\es llistórlcas. Tan sincero,
tan elevado, tan Utll puede ser el uno
como el otro ideal. Bus defensores
respectlvos merecen igual reverencia..
Nadle puede orofetlzar en cuà.l de las
dos tests se esconde el arcana del bien
común. Pero es· evldentlslmo que los
pn,rtlda.rioo de una no pueden erigirse
en jueces de Q.ulenes propugnau la
oouesta Serà.n sus antngontstas, sus
contradictores, sua refutadores, Quizà
eus vencedores; sue jueces, nunca.
Ese mantnesto va euscrito no sólo
pol' el Sr. Pradera slno tambtén por
los Excmcs Sres. D . Edun.rdo Martlnez Sabater 1 don Ca.rlos Rulz del
Castulo Loe tres ponen al ple de sus
flrmas la ealldad de vocales del Trt..
bunnl de Ga.ro.ntlas.
Tal exhiJ:>lción de su elevada jerar·
quia nos sorprende. Clert!\lllente. éste
es un Tribunal de sustancia poltttca.
y sus miembrds tteoen Que estar ador·
nados de sentldo polltlco antes aue de
ciencia juridJca. Lo que no pueden
ser es ccombacientes politicos•¡ miem·
br06 de unos partldos QUB act vamen·
te luchan contra otl'os; poraue, sl eso
fuese admlslble, podria. el Tribunal
encontrarse slcndo parte en la m1sma
contlenda aue habrla de fallar.

.Les oficines del «Blaque

Nacional» estan

clausurades
aue se ven que ésto no es una.
hipèrbole. sefl_nlaremos un nuevo par.
ticular que hace mà.s enrevesado el
problema. Las nctividades del «Bloque
nacional» estAn vedadas por el Go-blerno~ Adjun'tos presento dos recar ..
tes de eLa Voz» y cEl Liberal», corre&pond.ientes a los dlas 15 y 16 de enero
próximo pasado, con ta noticia de que
han sldo cerradas las ot:lclnas del
cBloquo nacional»; y algo màs eloeuente a. nuestros f1oes; Q.ue sobre esta medlda de la policia ha heebo constar su protesta don Vlctor Pradera.
Ella destaca. el relleve polltico de
nuestro Juez.
TO<tavia ha;so un cotofón mà.a tran&cendente en eate eplsod1o. En la S&atón del 29 de enero UltimO (presento
Paro

(Paua a la pàg. 7)

la humanitat
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·COMERÇ I FINANCES·
k·A BORSA
Els deutes de l'Estat seguiren sostlng-..lts i sense grans variaci6lns.
Les obligacions de Tresoreria de
la. Generalitat de Catalunya, Diputaclons i Provincials, solanrent varen
·pale~ar sosteniment, però les obliga~ions Municipals tomaren a refermar llurs cotitzacions, i palesaren
força negoci.
· ~s obligacions ferroviàries, sense
1

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

CANVIS DE MONEDES

Lliures
Francs
DòliU'8
Lires
:Marcs
Suissos
Belgues
Florins
Escuts
Cor. Praga
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor. daneses

34'86
46'35
7'81
61'05

84'96
48'45
7'33

61'25

2'96

2'94
23tl'25

238'50
172'00

171'76
4'97

81'90
80'80
1'81
1'76

ao·ao

1'79
1'74
1'55

gaires transacc.lona i el eurs deli
canvis d'aquestes quelcom desigualat. En general, es nota més aviat
paper al rotllp. Les obligacions d'Ai·
gua, Gas 1 Electricitat i Indústries
INFORMACIO LOCAL
diverses, es cotitzaren amb sosteniL'ex-diputat senyor Caballé Goyement.
El sector de fi de mes, completa- n eche ha visitat el comissari de la
ment paralitzat, i s'ban repetit els Generalitat, senyor Vila, per tal que
canvis que ja ens són coneguts, tant s'interessi de la total realització del
al rotllo d'accions ferroviàries CODl projecte d'enllaç del ferrocarrll de
a1 d'acèions industrials.
Es notà certa fermèsa en les accions Cbade, les quals obtingueren 200; Tramvia;¡ o. 31'00; Filipines,
una millora d'uns 15 fràncs en la 339; Cbaae, 3'74, 3À ;.
plaça de Zuricb. Això féu remuntar
les accions en el nostre mercat. Amb
tot, però, no hem de deixar de reNord, 53'00, 52'95, 53'15, 53'10; Al&marcar que estem a uns quatre enAigües, 173'85;
ters per damunt de la paritat de cant, 39'50, 39'60;
Colonial,
42'00, 42'25; Tramvies 0.,
Zuric.
.
31'00;
Ford,
199'50,
201; Sucres,
També assoliren una millora de
set enters les accions Ford, les quals 31'50, 31'35, 31'65; Explosius, 104'00,
quedaren amb més bona tendència, 104'50; Petrolets, 5'20; Cha.de, 372.
1 es notaren bastants compres a l'e&mentat rotllo.

TARRAGONA

Borsa de la tarda

Borsi del mati
Nord, 53'25, 53'05, 53'10; Alacant,
39'60, 39'50, 39'70, 39'60; Explosius,
104'50, 104'25;
Aigües, 137'50, 174,
173'85; Colonial, 42'25; Ford, 198,

1'57

.
oautet da t'Eatat

F errocarrlla
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Girona, 15. - Avui, demà i passat demà, es celebrarà a la nostra
ciutat el Ple de Sindicats de Llum
i Força de Catalunya, per a prendre
acords relacionats amb els esmentats
sindicats.
- Ha estat detingut per indocumentat el súbdit italià Guiseppe Congusta P ascualnio, de 24 anys, mecànic, el qual no posseïa document&ció. Ha estat posat a disposició del
cap superior de policia de Catalunya.
- Diumenge, dia 17, tindrà lloc
a la. nostra ciutat m¡a reunió de
mestres per tal de demanar que
l'estiu que ve es passin cursets del
Magisteri, generals i sense limitació
campanya que es ve fent en altres
regions espanyoles.
- La Brigada Municipal està treballant per a nivellar el solar enclavat entre els carrers de la Indústria,
Premsa i Jaime I, davant del Grup
Escolar, pel «Foment de la Sardana». Hom dlu que el dia de Sant Josep es començarà a ballar-hi sardanes.
- Ha estat denunciat per escàndol i baralla en el seu propi domicili, Pere Diez 1 B ustamante l Pilar
Muntanya i Mental. De .la baralla
resultà amb lesions el marit.
- Els dies 17 i 19 del corrent mes,
o sigui d iumenge 1 dimarts, el GIrona F. C. jugarà al camp de Vista
Alegre contra el Gimnàstic de V&lència..

L'Ajuntament d'aquesta ciutat, per
tal d'ajudar el desenvolupament de
1<» 25 les Belles Arts, ba organitzat una
11.15- exposició-concurs amb els premis seló- güents:
400 pessetes a la millor obra pictòrica, 200 a la que segueixi en mèrit, 400 pessetes a la millor obra
escultòrica, 200 pessetes a la que segueixi en mèrit, 200 pessetes al millor dibuix o caricatura 1 100 pesPREUII
setes al que segueixi en mèrit.
-~-
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UN ESPECTACLE TRADICIONAL
Acaben d'ésser ultimats tots els treballs per al muntatge i representació
del gran espectacle «La Passió», que
rep resentarà amb tota propietat
l'Antic Teatre del Circol, i que tants
beneficis reporta a l'economia turistica olesana., ja que per aquests dies
ve gent de tot Catalunya.
Els que hem presenciat els assaigs
podem manifestar d'una. manera concreta que les escenes de més relleu
en anys anteriors, seran superades
amb escreix i d'una faisó que tots
aquells ciutadans que cada any desfilen per la nostra vila a admirar Ja
gran obra. restaran satisfets i entusiasmats de la cura i especial atenció que els intèrprets desenrotllen
No cal dir que el r esultar exceUent
és degut a l'esforç dels seus d irectors art!stics i teatrals, els quals
amb una conseqüència extraordinària i una tenacitat formidable amb
el bon Intent que no es perdi aquesta
tradició, faran de la gran obra una
magna creació.
Segimond Francesc, Laura Riera,
Gabriel Trullàs, Joan Vilella, Jaume
Soler, Joan Canals, 1 altres que ja
fa. anys que la representen són els
principals protagonistes del gran
drama.
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Valdezafan amb la llnia de M. S. A.
El senyor Vila. va prometre traslladar el prec al senyor Portela..
- S'ha. efectuat l'enterrament elvil d'una filleta del nostre amic Josep Alegret, al qual concorreg-..1é una. gran quantitat d'amics de la familia Alegrct, que volgueren acompanyar-lo així en el condol.
.
Al gran sentiment de la família
h1 unim el nostre més fervent.
- Darrerament ha sortit un nú.mero extraordinari de la revista
que editen els alumnes i ex-alumnes
de l'Escola del Treball de Tarragona, que, dit sigui de pas, és redact&da completament en castellà, tot t
que està retolada amb el nom de
«Tècnica i Treball», en c&talà.
No és que volguem po3ar de relleu aquesta «minucíalt, no; el que
ens ha intrigat és que, tot i ésser
una revista editada per alumnes i
ex-alumnes, són poques les firmes
que hi figuren, i en canvi hi apal'eixen les finn,es, salvant honroses
excepcions, de quasi tot el reaccionarisme tarragonl, que es preocupa
de les coses de la nostra escola com
d 'un feude seu.
Hi ha unes diverti:'es 11nies d~..1n
prohom radical nou de trinca, que
sembla. que s'engronxi delectosament amb el que és solament promesa del govern actual d'afavorir
l'Escola amb 50.000 pessetes; això 11
permet de difr.tnar els homes del
bieni que- segons ell, no feren res
per l'escola.
Tothom sap, però, que l'escola tocà del bienni més de 60.000 pessetes,
amb les quals foren aixecats dos pnvellons. En canvi de les promeses
d'ara ningú no n'ha. tocat encara
ui cinc cèntims

ESPECTACLES
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Teatres
TEATRE

TEATRE
POLIORAMA
Temporada oficial de

CATALA

PR lrJ CI PAL PALACE
Compan~la
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ne¡¡¡11. ...........
B1viall ........,_........_..,..
2t
Mallorca ... .__.tot..
¡;a li(¡
Matatera. uegra. .....,
t1 ~
Boja ,.,.,........,,........_,L
W
Vlnaroc, neSTa •..._
81
l'reus en rall els u o w.tu..

60

a

82
b()

60

sa 60

LOCAL NOVAMENT CLAUSURA~
LES VICTORIES A IWADRID DEL
CATALA GRIFOL : ALTRES NO·
TIC IES
Despres d'haver estat obert ourant
tot el Carnaval, el dijous es presentà la policia al Cafè Bètulo (abans
Cen~re Català), i clausurà novament
la sala d'espectacles. No cal dir que
l'èxit assolit el passat Carnaval i
que vingué a coronar el passat diumenge, qui) rou materialment impossible encabir-hi a tots els que hl
assitiren, Potser aixó ha estat un
factor que ha influencia t; molt perquè fos clausurada novament aquesta sala..
- El nostre paisà Francesc Grifo!,
anomenat p els madrilenys «El Tigre
de Bengala», ha assolit novament
una altra gran victòria.
Per la nostra banda podem anunciar que, a conseqüència d 'aquests
brillants resultats, es projecta al
seu retorn un gran festival en el qual
ell prendrà part.
-Darrerament s'M.n subscrit amb
quantitats mensuals per al sosteniment de la casa de Guariment, dlversos ciutadans, a més també ha.o
estat rebuts diversos donatius
- El propietari d'una casa de
mala nota de la Mina. ha presentat
una denúncia contra un subjecte,
el nom del qual s'ignora., per haver
intentat !er-lo víctima d'un engany,
Segom ea diu. el propietart de dita
casa tenia al seu servei una. noia
menor d 'edat, 1 l'Individu de referència manifestà ésser cunyat d'ella
l l'amenaçà de presentar una denúncia Sl no li lliurava. la quantitat de
cinc mil pessetes.
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TEATRE CATALA
Avui, dissabte, tarda, a les 5'15

1 nlt, a. les 10, el gran èxlt de

Millàs Raurell:

Avui, dissabte, tarda, a les 4'15.
Prof.ama monstre: LA DIDA I
LIL , VOL VIURE. Nit, a les 10'15
Exlt aonse precedents: M I 8 8·
T H E R Y. - Demà, d.1umen"e,
tarda : LILI. VOL VIURE 1 MISSTHERY.

la comédla. del màxim lnterés En estudi: LA RAMBLA DE LES
fLORISTES, de Sagarra.

Teatre
Còmic
PALAU DE LA REVISTA

TEATRE
NOVETATS
Gran Comnanyia d'operetes i Re·

Avul, tarda, a les 5'15. Nit, a
les 10'15. L'èxit dels èxits:

Mucho cuidado con Lola
per P. Greco, A. Murlllo I companyia. 50 belleses en escena. Gran
presentació- Demà, \.:\rda 1 nlt:
MUCHO CUIDADO CON LOLA

GRAN TEATRE
ESPANYOL
Companyia del
NOSTRE

fEATRE

FRUITA VERDA

vistes de CELlA GAMEZ
Avui, dissabte, tarda 1 olt, el
S(JroliOs èxit:

La ronda de

tol~~ cr~l'~~jas
CELlA GAMEZ
I P1erre ttarel
Aviat· ESrH.ENA de
LOS INSiiPARA8LES

.--~------~

Mu~.a~ts~ ~èf~ 80 l
~01222

. Avui, tarda, de 4 a ~
les 10. La pelllcula més8 h ll!t, ,
tlca de l'any; Ml COM Umol'!a.
EL REY, per Gracie r:-·1 ~AfilERo
bonlcn comèdia:
8 ds 1 la

CANTOpe~~au;~~~s?OREs

eoIi

~

s e u rn. .

Avul, tarda a les ~
a les 1010:
· lilt
REVISTA PARAMO
'
ANIMALES AMAEST~fJ
(documental¡
8
RIETE PAYASO (dlbutxoe¡

0

ALEGRIA _ESTUDIANTIL

per Jack Oak1e, Bin& Cr
Richard Atien °Sb~ 1
<I::!On tllms Paramoun
Dilluna vinent: Shirley ~
1 1l1Pit
i Adolph MenJou en
DEdADA EN PRENOA

Varietats

DE \'ALENCIA

--- --Avui, dissabte, tro·da, a les 4'30.

uctca. 4. Entrada 1 butaoa, 1
pta.: TAMCE HS HOrt'lENS l'LO·
HEI~ - QUINA LLUNA Dl: MEL ! •
LA VllJA 'ES AIXINA. M~. a les
10:
Entrada i Butaca, 2 ptea.:
LA VIO- E:S AIXINA i

t
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,LES. COMARQUES

Borsa oficial

4'98

31'54

DISSABTE, 18 DE IWARC DEL

Uemà diumenge, tarda, a le¡¡
4: QUII~A LLUNA DE MEL '1 RA·
TOLINS DE GASA RICA, Nit: LA
VIDA l:S AIXINA 1 nATOLINS
Dt;; CASA RICA.- DILLUNb; h;:,.I.'H.hl><A
b.l!iN&\ClO:O.AL:
ELS
HEREUS DEL T IO PERE o A
QUt; H: MUIGUES NO l:.:iPERE.
100 representacions a Valènota,
100. Es despatxa a tots els
Centres de Localitats,

-

Llill=--E

Frontó Principat Pal;;

INAuGUttAGIO, E\. 21 DE MARÇ
amb el sran espectacle d1nàm1c 1
de PrOIJagdnda excèntrica, a pro·
fit dels HOSPITAlS I ASILS:

U - TEOUORO contra lSlDQ
n · lliAktLUCEA, Nlt, a 14!8 ~0
PiliTOL'i ~ CE!.AYA l contra 10
La 5
GOï.IW'l IU • UGA.RTEOlfEA, 1..

-=-=Ol=-=-Y=-::.MP_;:_;_lA.

REVUE - RADIO - RECLAM
ougwal de Montero, Xitrê i Mova.
amo mus1ca de ol. Mestres.
E::i l'!~f!;N AI t;::;lH.ENAt l!:l::>l'.ttENAI
sensacional
Cada nit:

El mundo de la Iuna
opereta arrevlstada

Avui, tarda, a les 4: GABR!EL

--.....

FRONTO NOVETATS
Avw, dlssabte, tarda a 188PAbl'U!t - UHZAY contra ZA~
GA - PASAY. Nit a iee 10•
15
l"'AUU~ - JAURSGU! contri
.1.-'!ili.N.ANU.I!òZ • LSJONA, ,_ De.
ta.l1a .Pel cartellS,

BRAUS -= MONUMENTAL
'

TEATRf

BARCELONA

Companyia de comèdies
MORA·ESPANTALEON·BARROSO
Avul, dissabte, tarda, a les
i Dit, a les 10 15, el gran
de la comèdia en tres actes,
glnal de Mulloz Seca 1 P4ru
nàndez:

5'15
ént
ortFer-

Ml
C-H ICA
TEATRE
VICTORIA
Gran Companyia Llrlca
Tarda, 4'80: EL AMO DEL LAGAR. Actes primer i tercer de
MARINA. Nit, 10: EL NAUFRA·
GIO • CADA OVEdA CON SU
PAREJA - LA MUSA GITANA.•
Demà, tarda i nlt: Crans 11ro·
srames

------'------~--------------~

R

O ME "

COMIAT, adéu a Barcelona de:

Berta Singerman
Demà, a les 11 del matl, nova
selecció de romansos 1 poesies popUlars, amb la. versió integra del
poema m1Hen.arl d'amor «Cantar
de Cantart~ d• Salomón:t, trad.
de Fray LUII de León.

TEATRE
APOL·LO
Selecta Companyia de com.dlea
MOHTIAN • ROSE8
Director: Emili Thuiller

A les 5'30 1 10'15 el nou sorollós èxl ~ de .Josep Ma. Pemàn:

CUANDO LAS CORTES
DE CADIZ •••
Prlmer actor: RICARD CALVO.Prlmera actrlu: Tàraila Criado,
Demt\, a les 11 del mati, comiat,
adéu a Barcelona de BERTA SIN·
GERMAN: el poema mlHenari d'amor «Cantar de Cantares da Salomón», versió integra, trad. de
Fray Luia de León, amb nova
selecció de romanços i poesies populars - A les 3'30, reposició de
EL DIVINO IMPACIENTE. - A les
6 1 10'15: CUANDO LAS CORTES
DE CADIZ...

REUS
NOTES DIVERSES
Avui, a un quart de vuit de la tarda ocuparà la tribuna de l'Associació de la Premsa el diputat a Com
senyor Rubió i Tuduri El projecte
de Llei «Estatut de Premsa• constitueix un dels fets més destacats
dintre la vida pública 1 politica 1
per això cal que cada ciutadà sigut
coneixedor d'una manera minuciosa
de la forma, desenvolupament i conseqüències d'aquesta llei dolorosa 1
arbitrària.
Un periodista català competent,
Rubió i Tuduri, que ha dedicat les
seves actiVitats a esbrinar d'una. manera clara i justa totes les incidències d'aquesta llei una vegada ordenats els seus punts de mta, es
presenta davant el públic reusenc
per tal de divulgar el fruit de les
seves esbrinacions, l'interès de les
quals no creiem precfs ponderar.
La dissertació d'anuest nrestigiós
publicista és c..o~>rada amb interès
1 és de creure que l'objectivitat de
la conferènc-ia 1 la personalitat del
conferenciant, farà que la sala de
conferències del Centre de Lectura resultarà ~uficient.
AqPests dics la Guàrdia :R.urr.
va recorrent les nostres masies a
les quals presenta uns !ulls on han
de consignar-hi les pèrdues ocasionades pel vent.
Anit les autoritats prengueren precaucions amb motiu d'haverse anunciat una manifestactó de ca,.
ràcoter extremista. Varen resultar innecessàries.
Ha estat atorgada l'e¡¡criptura
de venda d'un terrenys propietat del
senyor Joan Tarrats, a favor de
l'Ajuntament, emplaçats a la part
posterior de l'Institut Policlinic Municipal
Demà, a l'Estadi, tindrà lloc
un partit de futbol entre el reserva
del Reus Deportiu 1 l'equJp B del
Gimnàstic de Tarragona.

TU GITANO
YL'éxJtYO
GITANA
més soroi!Os de la tem-

porada
Demà., diumenge, tarda., a les

TA. A les 6 1 10'15: TU GITANO
Y YO CITANA.

TEATRE
NOU
Gran Companyia llrlca de
LLUIS CALVO
Avul, dissabte, inauguració de la
temporada. Tarda, 4 '30. Butaca,
2 ptes. General, 0'80. Primer: LA
ALEGRIA DE LA HUERTA, per
M Santoncha I Pasl!ual Alberó.
Segon: LA DOLOROSA, per M.
Santonoha, VICENÇ SIMON, T.
Avelll, Ruiz Paris, M. Ferret. J.
Baraja, Tercer: MOLINOS DE
VIENTO,
per
P.
Rodoreda.
EDUARD BRITO, C. Llanoa, M,
TeJada, M. Arteua. Nit, a les 10.
Butaca, 3 ptes. Prlmer: LA DO·
LOROSA, per VICENÇ SIMON.
Segon: Rel)OSlcló de LA VIRGEN
MORENA, per EDUARD BRITO,
Glòria Alcaraz, Mercè Vecino, T.
Avelll, PasQual Alberó, M. Teiada. R. Paris. M. Arteaga I M
Ruble.
PALAU MUSICA CATALANA
Demà, tarda, a les 5'30.
UNIC RECITAL
pel cèlebre pianista. rus
ALEXANDRE
BRAILOWSKY
programa dedlcat a CHOPIN 1
SCHUMANN- Localltats sense
augment de preu a la Unió Musical (Passe~ de Gràcia, 54) • Tel.
13912. De 4 a 7 de la tarda..

Cinemes
Pub li-Cinema
Sessió continua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS • DOCUMENTALS, VIATGES, etc.

MARYLAND
Plaça Urquinaona,
Tel.
6 -

21900

Tarda, continua, S'SÒ, 5'80 1 a
les 7'80. Nit, 10:
VIAdE FELIZ
per Mas da Schneider - UF.n.MS

¡ VAYA

Nl,f~A!

per Thelma Totld • ClFESA
Butac~: 2'20. A les 7'30: 1'66
A les 7'30, solament VAYA Nlf~A

F a nt a

si o

AVUI tarda, a les 4. Nlt, a les
10: REVISTA FEMINA • PATHE
JOURNAL • LA DIOSA PRIMAVERA, dlbulx en color, de Walt
D1sney - Marta E¡;gerth en l'extraorcUnàrla prod.ucctó:

SU

MAYOR

EXITO

Demà, sessió MATINAL. ·

CINEMA

per

a avui

--

{TEATRES
Apol-ló. - Tarda 1 nit: &Tu gitano
YO gitanu.
Barcelona. - Tarda 1 Dit: cM1 cblcat
Còmic, - Tarda 1 Dit: cMucho cul
dado con Lola •
EspanyoL - Tarda.: «També el$ bomens ploren•, «Qulna lluna de
mell» 1 «La vlda. èa alxiruu. Ni¡
&La vida és a.lx.!na» 1 ..Ratollns ~
casa.
rlca.t.
Poliorama - Tarda i Dit: &La. truita
verda».
Princ1pal Palaca. - Tarda: &La dl·
da» i «Lllli, vOl Viure». Nit: cMls&Thery».
Hou. - &La. alegria. de 1a huerta» rL&
Dolorosa», &Mollnos de vlento». Nit:
eLa Dolorosa» 1 «La virgen more.

naa.

CARDONA
El moviment demogràfic durant
el passat mes, segons dades facilitades per la Secretaria municipal,
ha estat: Naixements, 19; matrimonis, i; defuncions, 10.
- El partit celebrat el passat dia
10 entre els equips o. E. Puigreig
1 la U. E. Cardona. acabà amb el
r esultat de 5 a 3 a favor de l'equip
local.
- Han acabat les obres d 'urb&nització !Fte s'efectuaven a. la plaça
de J. Compte l Viladamat.
- Han estat ocupades les coses
de la Colònia obrera Els Arqués,
construïdes per la Unió Espanyola
d'Exploslua. Ara queden totalment
habitada la referida colònia. pel per..;onal de la Unió.

Espec~cles

Quatre únics dies d'actuació.
DEBUT avui, dlssa.bte, cua 16.
La butaca més cara, 4 ptes.
Tarda., a les 5 1 nit, a les 10'15,

3'30: TU VIDA NO ME IMPOR-

Teatre
nom ea
Telèfon 22021

Domà, diumence. dia 17, a les
QUATRE en PUnt
H.l!lAPAH.H.:lO del vllJeot matador
de brall8
VALENCIA 11
el, •torero:. de la màúma emOcto
Pr1mera corresuda de braua da
la temporada
Esdeveniment!
Esdevenimenu
VALENCIA 11
LA LANDA
MANOLO BIENVENID4
6 magnl!lcs brall8 d'A· 6
NASTASI FERNANDEZ
ENTRADA, 3 PTES.

PAR I S

Avda. Pta. Angel, 11 I 13
Telèfon 14644

Sempre el Programa més atractiu
Tarda 4'30.. Nit, 9'45: REVISTES PATHE • FEMENINA - Fre·
derio March en LA MUERTE DE
VACACIONES, amb Evelyn Vena.
ble - Ditta Parlo en el fUm
més artistlc: RAPTO, realitzat
per Kirsanoff - DEMA, MATINAL. - Despatx de localitats a
taqullla per a. la numeraaa de
DEMA, tarda, a les 6.- DlLLUNS
ESDEVl!:NIMENT: LA SUPERREVISTA; MUSICA Y MUdERES
1Ciaudette. Colbert en SIN FONIAS
DEL CO RAZON,

Novetats. - l'arda 1 lllt: &La ronda
de las bruJas».
Romea. - Tarda I Dit: cOuando Iu
Cones de Càd.1z ...»
Victòria . - Tarda: «El amo del la.gan, primer 1 tercer acta de cMa.rl.nat, Nit: cCaaa oveJa con su pa.reJu 1 &La. musa gitana»,

~IN EMES
Amèrica. «El negl'o que tenia el
alma blanca» i cBombres del mad&o

Da».

Ast/ma. - cL:ts euatro berma.nlw»
eLa cucaracbaa.
Avmguda. - &Marta Lulaa Cle Auatrla¡
1 cAI.lcla en el pals de 188 m:11'11vl·
llasll.

Barcelona. &Amor subUruet, 1Te
qulero y oo se qulen eres».
Bosc. - «La Dolorosa» 1 cUl vorclo ell
la 1am1Ua1.
Bohêm1a, - «MtlSCill'ad.a» 1 cuna ,..
wana de fellcídad».
Broadway. - &La batalla:., cQueremoe
trabaJar» 1 cU.na extratía. aventuw.
Capítol. - ucasados y teuces».
Cohseum. - cA!egria estudiantil».
Catalunya. - ~& tren de 1118 8'47».
Cèntrio Cinema. - aTJerra de ¡¡aslóOJ
I cEl .LJanubio azulll.
Comèdia. - «Emma»,, cCara preclosu
1 cEl asesl.no diabóucoJ.
Comtal. - cDe6rue de p~~~·
«Mia serà8J...t.. cPl'aderas _ ..en·
tas:..
•
Diana.__ _;iEl'D~l'J'weste1n• 1 cAVet
sln ruw'fm)~
Diorama. ~~no'V'a.»;rcEl 1acorre¡lo
ble» i cLa-úiosa:wua selva».
Entença. - «La ~rarra del Rato», &Bell'
niória 1 «Soy uo vagabundo».
Esflai. - «La hermana san Sulpici~»
cQu6 ha.y Nellle?».
Excelsior, - «Caravana». c.E.I iaCOIII'
prenalaoa 1 cGente perseguida».
rantàsio. - csu mayor eXIto».
Fèmina. cDéJame quererteJ. el
Foo Nou . -«El Dr. Xli, cB.ombres d
mafiauaJ.
Frègoli. - eLa llermana San Sulpi·
CiO» 1 cEl huésped núm. 131. Qu•
Goya, - &Amantes !lgutiVO.S» 1 '
hay Nellle?J.
lnt1m. - cWonder Bar», coanub10
&<!Ub i cSatvllo<l a las muJeres»i cTe
Iris. - «Amantes !ug1t1VOSJ
qulero y no se qulen eres».
all
Kursaal. - «Votga en uamas» I cAIXl
tes 1ug1tlvos».
Laietana - cEl marido ae Ja Alllawns» 1 cBombres del maftana».
MaJèstio. - «Valses de VIena». eLa
travlesa mollneru i eLa bel'lllana
San l:;ulplclo».
e
Marma - «Tres amores», &l'Ol' au
trabajar:t 1 «A medla voz»,
Maryland, - cVaya NulaiJt.
Metropol. - «Canto de pecadores». Mli
Miria. - cDesflle Cie prúnav~~~r!t.
seràs» 1 cDlablos en la CWWJ k
M1stra1. - «Volga en .uawas» 1 cCOC •
tall de besos».
eLa
Monumental. - «Fals:~. acusaclòn». 1'&nave del terror» 1 uTartarl.n de
rascóllll.
dl vot'
Mundial. - cLas sorpresas del
dt
cio» i cLos últlmos 20 años».
Núria. - cDesllcest 1 cUna semfl.llll
tellcld&dJ.
vaParis. - cRaptoJ 1 cLa muerte de
caclones».
!~))'
Podró. - «:Mascarada» 1 cona se
na de !ellcldad».
El J.,D·
Pathe Pal ace. - cCa.ravanad», 1d0111dc
compre.ocUdoJ I eLa cblca e1
¡elJc(·
Oeste».
Prmcrpal. - cUna semana de
dad» 1 cLos desaparecldOS». •actUil'
Pub li Cinema. - Reportatges d
lltat.
lt"'''
Rambles. - «Las cuatro bermlltl
eó • J'$1
«Lucha <le sexos».
Ronl. - «Tu.rtarin de Taras ncÍ'lslSI·
sa ncusaclón» i cSe acabó Ja de lf'
Seleot Cmoma. - «Una sewll.lla
Ucldad:t 1 «Los desaparecldvosad\'ttes• 1
Smart. - cEl crlmen del
cYo soy Susann».
a.Wlall
Tal ia. - uOro en la montafta» 1
tes t1rpt.1vos»
por all'
Triomf. - c'l'res amores». «
trsbajar» 1 cA medla voz». ,l)e511·
Tetuan. - cVolga en uamas».nt3»·
ces» 1 cSoldados de la to~~tro»
Tlvoli. - cBroadway pqr
Urquinaona. - cVIva Vllla». e,nltas' I
Volga, - cLas cuatro berm
eitG'
Xl~~~u~w~;,~~·o bacta Rlo Jan
i &Amor y cuartlllasJt.
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E TREBALL
TEMES SOCIALS

Comentaris a la conversa
Stalin •Wells
(Continuació)

a altres per un procés pa.cllic 1 evoA
CONTESTA
per espai d'una
KEYNES
.
M
J.
lutiu. Es cert
Mallorca
Lletra de
generació després d'aquesta data, el
seu poder efectiu augmentà, prln·
oesprés de llarg temps de sUenG. B. SHAW
clpa.lment g;ràcles al règim aristoi una. altra vegada reapareix l'OrCf<.~e,

Íeó

3

la humanitat

problema, a vuJ, consisteix a cercar
un bon consell, i després convèn·
cer els ben intencionats que el con·
sell és bo. Quan Wells descobreixi
el que es necessita, el públic s'ho
ing:urgitarà a corre--cuita, 1 l'Assa~
lar1a.t més de pr·.- . qL.; el Proletariat. No existeix resistència en
massa contra una nova direcció. El
perUl és de mena oposada: el que
la societat, en la seva perplexitat 1
disconformitat, es llanci a alguna.
cosa pitjor. L3. revolució, com diu
Wells, és anacrònica. Perquè una revolilció va cc:....tra el poder personal.
A Anglaterra. avui ningú no té po.
der personal
Amb tot, que Stalin s'aconsoli.
Després de tot el que acaba. d'expo.
sar, no he tocat el punt que constitueix la veritable força del Comunisme. A la superficie, el Comunls~
mo sobreestima enormement el sig~
nlflcat del problema econòmic. A·
quest no és tan dificU de resoldre.
61 el deixen al meu càrrec, m 'ocu·
paré de resoldre'l. Però quan l'hagi
resolt no rebré, nl mereiXeré molta
gratitud. Perquè l'única coSa que
hauré fet serà r evelar que el veritable problema, amagat darrera d'a·
quell, és molt distint 1 que es troba
més lluny que mal de la seva solució. Al fons, el Comunisme treu la
seva força de fonts més profundes 1
més serioses. Sl ens el presenten
com a. mitjà de mtllorar la situació
econòmica, constitueix un insult a
la nostra inteHigèncla. Però sl ens
l'ofereixen com a. mitjà 1>er a «empitjorar» la situació económica ales-.
hores posseeix un atractiu SÚbtil 1
quasi irresistible.
El Comunisme no és una reacció
contra el fracàs del segle XIX en
organitzar una producció econòmi~
ca òptima. Es una reacció contra
el seu èxit relatiu. Es una protesta
contra la buldor del benestar econòmic, una crida a l'element ascètic
que existeix en tots nosaltres per a
la creació d'altres valors, Es el cler~
ge que hi ha en Wells -al qual
l'home de ciència és molt lluny d'ha-.
ver estingit-, el qui el porta. a
Moscou per tal de veure les coses
d'allà. Es Shaw, el vell capellà més
noble del món, 1 el menys cient1tic,
el qui surt en defensa de la bona
causa: la de posar l'economista al
seu lloc, per sota del sòl. La joventut idealista juga amb el comunisme perquè és l'única crlda. espiritual que 11 sembla contemporània;
però l'Economia comunista l'avar·
reix i el molesta. Quan els estudiants de Cambridge fan el seu ln~
evitable viatge a Bolchevikilandla
¿potser els desillustona de trobar-hO
tot mancat de comoditats? Naturalment que no. Això és el que cerquen.
Tributo el meu respectuós homenatge als nostres dos grans vells
me s tres d'escola, «a ambdós», a
Shaw 1 a Wells, a les classes dels
quals la major part de nosaltres
hem assistit tota la vida: el nostre
mestre de teologia i el nostre mestre de coses desagradables. ¡Tant
de bo que haguéssim tingut a més
un tercer, igual a ells en la seva
especialitat, per a ensenyar-nos les
humanitats 1 les arts!»

•
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LA PREMSA ·-

La qüestió
és la República
El Dlluv!o creu que els monàrqutc.t M .t'han de ter 1nasaa fllustons.

cDesengàfiense los monàrqulcos.
desvergonza.dos o encubiertos, que
aun queden por aquí. Ni Alfon·
so XIU nl ning-<.~no de los suyos
puede ocupar el trono que para
siempre derribaron los espafioles el
14 de abr il de 1931. Y laco de re-mate ha de ser quien acaricie la
idea de que descendiente alguno de
otra familia real sea exaltado rey
de España, pues los restos de todas
la.s dinastias hàllanse igualmente de..
crépitas, desprestiglada.s y corrompldas que la borbònica.
Lo inestable no es aqui la tnstltución republicana, sina sus dlrigen·
tes. Estos si que se mantienen en
B"<.IS puestos por un verdadera mUngro de la m ecà.nica pollttca.
Hoy sostiene el equllibrlo, pero,
¿podràn manten erlo mafiana ? Tal
es la pr egunta que a diarlo nos hacemos quienes contemplamos el continuo vaivén de los funambuleros
en la cuerda floja de la polltica.
El pueblo es ahora. el que en de-finitiva ha de lmponer su voluntad
sabera na.
Y la impondrà en cuanto se !e
~onvoque a unas elecciones. En las
últimamente celebradas sufrtó un
colapso que dió el triunto a las der echas, pera el desengaño sufrldo
es muy enonne para que pueda reincidir en los tremendes errares que
tatalmente le atTastraron a. la derrota.
Pacten o no la unión los jefes
de los grupos en que hoy està frac-.
cionado el republicanisme auténttcot el pueblo español acudirà unida
en
es~;rechamente a los comlcios
'
defensa de la República.»

El «alijo», encara
La lJber tad, ocupant-se de l'a,.

cu~qci6 monàrquica con-eta Azafl.a

i Casarea Qutroga, dtu:

«Po:r de pronto, parecia frustrada
el deseo de qu1enes recomendaban
que las Cortes despachasen el pleito
casi a boca cerrada y por sefias.
Tamaño absurdo no podia prosperar, y se lo llevó la trampa stn di-ficultades. Celebrémoslo, Basta que
los señores monàrqutcos patrocinen
cualquter método slglloso para que
a los republicanos deba parecerles
lnadmlsible.
En efecte, ¿resulta posible resolver cuanto a una acusación sin asomarse a los hechos en q-.Je se funda? Y al estudiar los hechos, ¿cabe
actitud màs jutciosa. que ver cómo
constan en las diligenclas sumariales? Y llegades ahi, ¿no es j usto aslmtsmo examinar la concordancia o
discordla. entre las deçlaraciones y
lo que atestiguan los documentos
unldos al sumar io?
Como ha expresado el Sr, Alba,
«no hay que olvtdar que esto, en
realida.d, es un juicto». Y en un juicio ni debe haber secretes ni mermas para el der ecbo de defensa,
màs ilimitado si cabe al reductrse
el negoclo a un pleito politlco, donde se mencionan articules del Códlgo solamente para que lo polltico
parezca no serio. Importa, pues,
analizarlo toda, lo que dicen las derecbas y lo que les ha convenido
callar. Sl no, en este pals de los
precedentes se crearia una increfble : el de que una asamblea polftica, el Congreso, empleara su íuerza mayorttaria en 1r contra 'illl adversaria suyo para envolverle, poco
menes que Indefensa en unas ac-.
tuaciones judiciales '
Eso, al parecer, no se logra. Se
hablarà para decir cuanto debe decirse: para. demostrar, con los elementos precisos, lo endeble de la
acusación formulada por unas derecbas reci~n a~ritas al régimen y
por tradtcionallstas y alfonsines
que continúan hostiles a la Repúbli:
ca. Ella os satlsface mucho. Porque,
aun cua.ndo se trate de una Càmara
hostil a los señores Azafia y casares Qairoga, el final de la hist"
ria. puede presumirse por el de antertores manlobra.s periodísticas. Que
los acusades probaràn de sobra que
no exlste ni sembra de motivo para
dirigirlos cargos. Y que abortarà
esta de ahora, como abortó la serie de lnvenciones con que alguna
Prensa persigue al Sr. Azaña.
Desde Noviembre de 1933 los republ1cam)5 han aprendido mucho.
Mas por si no se basta-en para medir propósitos e intenciones, sus enemigos ee encargan de hacerles ver
lo que contra ellos se proponen,»

El Govern que caldria
Diu La. Veu de Catalunya, trac.
t ant aquest tema:

«Un govern de coalició, doncs, no
pot ésser un govern de partlt, perquè no ha de realitzar un programa de partit, slnó un programa.
comú a extenses zones de l'opinió.
Precisament el fet d'haver volgut
realitzar una politlca de partit amb
un govern de coalició ha estat la
causa de la ineficàcia 1 de la Incoherència. de l'actual gestió ministerial.
Els moments sOn d 'una gravetat
extraordinària, t ningú no pot tancar els wls a una realitat ta.u viva.
¿Tindrà a la fi Espanya ei ~avern
que necessita. avun l,i;s aques~:-~. una
:pregunta la resposta de la qual es
majornable. Perquè d 'ella depen tot
l'esdeven1dor tmmediat del pals, en
l'ordre polfttc i en l'ordre econòmic.»

Mallorqui, el qual ha. estat oba:¿Quina és la diferència entre cràtic dels grans terratinents que
reorganització, amb una Shaw i Wells? La mateixa que hi els havia precedit. La reina Viétòria
d'una
ecte
j
de concerts quaresmals, el prt.- ha. entre el clergat i els homes de va morir essent monarca de l'imperi
6èrie
mer dels q·Jals tlndrà. lloc el vi- ciència. Shaw creu que ell i nose.l- més capitalista. sobre el qual el sol
m:!.i s'hagi (o no s'hagi) posat.
nent diumenge.
el que cal saber,
Si Shaw hagués seguit llegint els
_ Al local de la Societat Arque~ tres «sabem» tot la
nostra maldat periòdics des de la mort de la rei·
tan sols
que
t
lògica LulUana es donen, amb for- s'interposa entre nosalta·es 1 allò que
na Victòria, sabria. que una. sèrie
èxlt de pilbllc, el més distlnglt
d'ésser. Dóna. per descomp- completa d'esdeveniments ha des1a nostra jove lnteHectuaUtat, les hauria
el nostre coneixement, i consi- truït aquella fonna de societat. ulliçons del curs IJiure de LuHisme, tat
dera els nostres sentiments, les nos- na de les causes principals podria
a càrrec del professor Dr. Francesc tres
com a l'element va- ésser una mena de llei natura), d'asureda 1 Blanes. Fins ara s'han ex- riablepassions,
en el sistema. Però Wells dó- cord amb la qual els gegants de la
plicat clnc lliçons.
per descomptats els nostres en- selva no tenen successors imme_ oesprés del matx ciclista en- na
timents ~ considera els nostres co\ re Antoni Prieto l J osep Cebrlà neixements com a l'invariable. En diats. Els cabdUls de la City i els
f'el'rer darrera moto, que tingué lloc la seva opinió, st.~.à. un canvi en els capitalistes d'indústria foren uns
el propassat diumenge i en el qual nostres coneixements allò que hau~ nois imponents en l'apogeu de la
Hn. estat publlcat el nUmero onzè,
prieto vencé Cebrià. en la. prova de rà. d'operar la transfonnació. Wells seva glòria, 1 amb el temps es conoorre3ponent al mes de febl'er, dels
tremebunds
vells
uns
en
vertiren
velocitat i meta pa.rtid~ ,l no es- és un buscador, 'Ull investigador. Pe«Annals del Periodisme Ca.taià».
ogué acabar la de res1Stèncl8. de- ro Shaw ha arribat a ésser tan dog- la visió dels quals quedava un xl~
Aquest nou quadern de la inte.
borrosa, però llur tenacitat i potèn~ut a avaries, quan Cebrià dula 'all màtic
ressantfsstma revista de l'Associació
que amb prou feines si es di~ cia de voluntat eren encara indò-ueuger avantatge cobre Prieto. A· ferencia
de Periodistes de Barcelona tê, com
seu entusi:l.sme segons mites. Els cadells de la mateixa lla·
quest darrer ha fet pUblica. una lle- -es tracti el
els anteriors, un centenar de pàgide Stalin o de Mussolini. var no podien sobreviure a la seva
tra en la qual exposa que estava t'n Fins defensaria
nes, i tant pel seu text, com per la
Papa <segons ve- ombra. Quan els gegants caigueren
males condicions per a córrer i surt iem en la seva el«5anta
seva part gràfica, representa un esJoana») si amb el córrer dels anys, es va veual pas als comentaris poc favora- Sa San te dat no fos tan suau
forç considerable.
1 tole- re que a baix, a la selva, creixia ubles que es féu contra els esmenEntre els originals que nodreixen
na altra. mena d'arbre. I han passat
tats corredors, els quals assoliren rant.
D'aiXò nelx la interpretació falsa, moltes coses. El capitalista ha peraquest nUmero cal esmentar sobreunes mitjanes lniertors a les que brillantment
maligna, que ofereix dut la de'J. d'on sortia la seva torça
tot un mn.gnffic treball <1e Mossèn
ens tenen costumats els nostres es- Shaw dc l'atmosfera
en què es des~ U:tenla: la seva seguretat, la conPere Verdaguer sobre la personalitayers Planas i Llompart 1 manifes- enrotlla l'entreviSta dJ
amb
Wells
tat d'Antoni Busquets 1 Ptmset, pe·
fmnça en ell mateix, lJ\ seva volunto. e1 desig de córrer noves proves
faria
jo
que
descripció
La.
Stalin.
1Hustre que haVia. honorat
.riod.lsta
a :M.e.llorca per a donar-se a conèi- d'aquesta entrevlsta. és la d'un ho- tat indomable, la seva creença en
seu
el
en
1
pàgln.. dels periòdlcs I revistes
perfecció
les
pròpia
seva
la
xer als af L~on&t~.
més importa.nt3 de Catalw1ya. MosDegut a al.xò es q·..¡a.si segur que me que lluita amb un gramòfon. La valor indiscutible per a la societat.
sèn Pere Verdaguer estudia la figu el vinent diumenge Antoni Prieto reprOducció és exceHent, el dt:sc és El3 déus saben prou bé que avui
perfecte. I aci tenim el pobre Wells és un ésser desemparat. En el mira. de Busquets i Punset com a pa...
a'en!rentarà. novament a Cebrià i fent-se
la
de
atxi
queixa
es
Tierra
La
la Wusló que U serà possi- llor dels casos, un Clissold patètic
triota. pedagog, literat, criUc i amic,
als locals Planas i Llompart.
mondrdelB
memòria
de
manca
de convèncer l'agulla apartar- ca~regat de bones intencions. EÍ
i en el seu treball revela el coneixe-- Els grups politics locals que se- ble del
qutcs:
-espe·
disc, per a sentir-lo
pn.mcr lord Revelstoke el primer
ment protundissim que té d'aquell
guien l'orientació de Martínez Bar- la.
rança vana- parlar en tons hu- lord Rothschild, el prtmer lord Gosgran escriptor i de la seva obra.
cPero las derechas no ven esta
ria 1 Gordon Ordax s'han fusionat mans.
petites
les
de
mofa
es
Shaw
Figura també en el número de fen1 qqieren verlo. Les ciega el odio.
en una sola organitzacD que tin- simulacions de Wells, en les quals eben, sir Lothlan .!lell, sir Ernest
Las maeve el deseo de aplastar a
brer, dels «Annals», la Memòria
drà per local soclal l'edifici núme- e.quest es mostra patèticament cons- Casse!, els banquers particulars les
del
prínceps'
els
navileres,
famílies
unos hombres. Y para consegutrlo
dels treballs realitzats durant l'any
ro 11 del carrer de Sans.
si la verda.d no les basta, inventau;
- Ahir començà el cicle de con- cient que cal ésser cortès amb qui comerç, els contractistes que abrapassat per l'Agrupació Profes.._<tional
d'un
tracti
es
que
encara
rep,
us
de
fUls
barons,
els
món,
el
tot
cen
imfalsean y calumnian. Y nada les
ferències que h& organitzat la Jun- gramòfon. Retreu a Wells de no sade Periodistes de Barcelona. AquesBirm1n·
de
obres,
pròpies
seves
les
fanestas
inventes,
estos
que
porta
ta municipal d'Esquerra Republi- ber escoltar. Però, en realitat, Ja
ta. Memòria, sJgnada pel secretari
gham, de Manchester, de Liverpool
tasias y estos escàndalos puedan
cana, amb la conferència del doctor
d'aquella entitat, senyor Salvador
traer aparejadas reclamaciones del
EmUl Darder Cànaves, alcalde po- flaquesa de Wells és que no pot su- i de Glasgow, on són ara? Ja no
Marsal, explica minuciosament la
~xterlor. Para elias lo primera y lo
p-ular de Palma, suspès en ocasió portar els gramòfons ... Està gaudint queden uns tals éssers a. la Terra
tasca impo_rtantisis:ma que ha poruntco es satlsfacer sua mezquinos
dels fets d'octubre, el qual explanà de la més interessant visita. de la Els se-us missatgers (empleats) gO:
t&t a terme l'A¡¡rupacló.
més.
d'allò
s'avorreix
1
vida
seva
mausoleus
llurs
en
avui
vernen
rencores persom~listas, Y nada les
el tema: cL'obra sanitària de l'AHom publica també la Memòria
desesperadament. Tracta de
D'aquesta manera, per un mOtiu
importa ni la patria ni Espafia.
juntament de Palma». Explicà l'obra Lluita
de la Secció Mèdico-Farmacèutlca
barroera·
d'ensarro~.
convèncer,
Companyies
les
temps,
el
altre,
o
reconvendria
embargo,
sln
Mas,
portentosa que es pogué realitzar
de l'Assocla.cló de Periodistes, revecordar a estos señores dos casos.
en dispensaris, higiene social, tns- ment. Perb no en t.reu res. Fins a Anónimes t els funcionaris de l'Esladora de l'obra sooial que realltza
Uno, el apoyo que los conspiradCJo.
pecció mèdico-escolar, guarderies per la fi la reproducció és excellent i tat, han portat, silenciosament la
aquesta benemèrita entitat.
disc perfecte.
classe assalariada al Poder. NÓ és
res monàrqulcos portugueses recibiea infants, canalltze.ció d'aigües 1 cla- el Escriu
Es molt interessant la. secció titu·
Shaw que Wells «no anà. enca~a un Proletariat. Però sí, tanron en España en tiempos de don
vegueres 1 altres aspectes i la com- a. veure Stalin
lada «1..(1. Caricatura 1 la. Premsa»,
per a aprendre'n al- mateix, un Assalariat. I hi ha en
Alfonso de Borbón. Y otro, màs
parà amb l'obra nulla que realitza.~
d1n.s la qual h1 són reproduïdes tograve para nosotros, por ser màs
r en durant cinc segles els Ajunta~ guna cosa, sinó per a donar-li una això una diferència gra:.1 A més
tes les caricatures referents a telliÇÓ)>. No res menys cert. Molt al el segle XIX, amb tots · els seuS
rectente, las simpatfas, los apoyos y ·
ments monàrquics.
mes periodfstlcs que han estat pu·
los entusiasmes con que fueron roFou molt aplaudit per la nom- contrari. El que passa a Wells és horrors, convenia als home3 que eblicades als diaris. Cal esmentar endeados y acogldos los monàrquicos
brosa concurrència que omplia to- que encara no ba trobat mai una. ret?- al Poder. Els agradava. Marx
cara. la reproducció d'uns boixos de
talment el local de la plaça. de la ensenyança que pogués oferir satts~ d~1a molt bé que res no seria capaç
espafioles -muchos de elles t.JgaCAMISERS
l'eminent artista Ricard Marlet. que
!actòriament. No té res a. oferir a d enderrocar aquests Houyhnhnm.s
dos de Villa Cisneros- en tierras
Constitució.
han ornat els programes de les tes.
- Han estat destituïts darrera~ Stalin. Heus aci el que Stalin ~ (l), com no fos orgarút.zant les mi(1) Cava.ll..s descrita en els cVlatges de Portugal. Estos dos hechos los
tes de l'Assoclacló.
ment els regidors esquerrans de l'A· dia. ha.ver·U objectat, si els gram~ riades de 11H1putencs 1 armant-los de Gulllven, de Swttt.-N. de la R.
olvidan por completo los monàrqui·
En li!. secció «Fullejant la Premamb ~getes e metztnades. Però el
juntament de Manacor i l'alcalde fons tinguessin aida.
cos españoles. Y convendrfa que los
Demano a Shaw t a Stalin que caos d avui no r :mvé a ningú. El
sa» hi ha articles de Josep M ." CaPa•aquella ciutat, senyor Antoni A(Ccmtlnuar4)
antes de hapresentes
muy
tuvteran
devila 1 Aureli Pego. Hom repromer. Era una excepció quasi única admetin la possibilitat que, per simbiar y acusar. Porque aun en el
duelx alx1 mateix el text del debat
que encara estiguessin en peu, en- ple reflexió de la lnteHtgència, es
caso de que Azafia hubiera ayuda.a
forma
alguna
en
contribulr
pot
sobre la censura que fou provocat
tre tots els altres Ajuntaments esdo a los. revolucionaries portugueadque
i
problema,
del
solució
la
querrans de Mallorca, 1 ara els ha
e.l Parlament de la República pel
ses, tamb1én en tierra extraña fueCrida d'estrangers
arribat la seva hora. Han estat subs- metin també la possibilitat que la
soci de l'entitat senvor JoRQ11iP Peron ay<.~dados los conspiradores moesno
interpretació
tradicional
seva.
radical
alcalde-gestor
un
per
tit-.llts
nàrquicos españoles.:o
llicena.
La Borsa del Treball, Coordinado1 alguns elements cedistes. Amb a- tà d'acord amb els fets actuals.
quest motiu les esquerres preparen Shaw parla del «sistema bàsic» que ra. d~ les de Catalunya, interessa que
un homenatge e.ls regidors i alcalde els economistes «ensenyen en e a. ra passm per les seves oficines (Passeig
L'Estatut Universitari
destiturts, el qual es celebrarà a Ma. com a norma a les nostres Unlver~ de la ~dústrla., 11) els senyors que
sitats», y de com «fou el seu ca.ràc- a contmuació s'esmenten:
nacor la setmana entrant.
aportacions
Noves
France~
capital.
la
a
Residents
que
cosa
la
,
...
lògic
i
complet
ter
- No és completa l'harmonia en~
D'un l€Ctcr de LA HUMANITAT:
tre els gestors de la Comissió mu- té"'<.~ que pensadors humanitaris com sos: Ivonne J ussaume, Gastó Pablo
MAr~IFESTACIONS
nlclpal de Palma. El gestor regio- De Quincey, Austin, Macaulay i els Clers, Marcel Corroy. Alemanys: EnUn volum de la hlstòria de Conalista senyor Faust Morell presen- Utilitaris es reconciliessin amb ell ric Kremers, Bemard Baer Gustau lòmbia curosament relligat titulat
tà la dimissió al senyor Governa~ àdhuc presenciant plenament eiS Elsebisch, Ernest Reghng: Rurth «Colòmbia cafetera», de Didac Mondar, però es diu a darrera hora que seus ho~rs actuals i els preVisi- Blum, Frederic Bohmer, Marta Tes- salve; «Europa tràgica», de Ricard
Ahir, al Conferència Club
la retl.rarà. Per altra part, els ges- bles». M agrada aquest paràgraf: és chemacher Ernest M Rothschilds Leon, 1 «Sin novedad en el frente».
tors de la minoria marchista estan excel:lentment dit. Pero Shaw obli- ~ Joan Stor~nbecker; R~sa Bock. An: d'E. M. Remarque.
El Comissari d'Ensenyament a Ca·
també molt disgustats de la política da que ell i Stalin es troben sota glesos: Ronald Faulwo.sser Barunani
De Joaquim Vergés:
talunya, senyor Alvarez Rodríguez
que desenrotllen els radicals i ame-- el senyoriu lnteYectual d'aquest sis- Laurence Jhon Mitchell Cyrilo Al'
Alha.mbra»; «Llegats 1 dona.«La.
VUiamil, ha est.a.t interviuat per un
nacen de retirar-se de dita Comi:Y tema. b~ic tan completament com fred o Alfredo Smith, NÍcolàs Aper: cions a la ciutat de Barcelona. per a
sió gestora. Hom atribueix el mo- Asqwth 1 el degà ~ge. El sistema gbis. Italians: Silvio de Colombani obres de cultura»; «Les construc-Ahir, a les set de la tarda, tingué notables tresors d'aquest gènere ar- penodlsta. De les seves mani!esta.tiu del descontent, entre altres co- féu néixer dues familles: la d'aquells Rozzo, Carles Rivoli. Austriacs: Jo- cions escolars de Barcelnna»; «Pear- lloc a l'Hotel Ritz l'anunciada con- tístic. El vostre Museu Nacional -di- clons copiem el que segueix:
Com a colofó d'aquesta tasca. les
ses, a l'allau de nous empleats ra- que .ho consideraven cert l . inevita- sep Wanich, Ferdlnand Puntigan son's Magazine», 1 «Flora de Cata- ferència a càrrec del distingit ama- gué- ofereix un valor altament es. K · k · lunya», de Joan Cadevall.
laudables aspira.ctons culturals de
dicals 1 cedistes. en la qual glòria ble i la dels que ho consideraven Suís· IJufs Gianin.l G
teur i colleccionista d'art senyor Jo- timable.
os
comptaran sempre amb
Suec~Sverf~
Catalwtya
Hadjissana
els regiono.llstes i marchistes vol- cert 1 intolerable. No hi hag-ué una Arid,
El senyor Weissberger acabà la
sep A. Weissberger, sota els auspicis
• ••
la solidaritat de la Comissaria, que,
drien la seva. part proporcional &. tercera escola en el segle divuitè. nun Bechman. Nordam~ricà. Flore g:
conell
que
dient
tot
peroració
seva
Josenyor
El
Club.
Conferència
de
Tenim la seguretat que l'entusiasn
·
protecció segura els
fectivament, plouen a dotzenes els Tanmateix, resta una tercera. pas- ce Ida Ros
A. Weissberger desenvolupà el siderava. com un deure promulgar mantenint en
se.
.
me dels nostres amics no detallin\. sep
n?~ nomenaments, amb una perio- sibilitat: la que el sistema. no sigui
l'ar~ musulmà per les seves exceHèn- organismes i institucions al seu ser·
moderMenor
«Asla
tema
suggestiu
capital
la
de
fora
Res1dents
com ho fèiem constar ahir.
vei, vetllarà per l'eflcàcta. 1 la dedicitat de pocs dies d'intermitència. cert. Aquesta és una idea summacies.
antiga».
Oada lector pot aportar el llibre naEl1 confer.enciant
de les concessions
- La Comissió gestora de Palma ment demolidora p~r als dogmàtics Alemany: Joham Wa¡ner (Premià
conferenciant tou molt g-uda interpretació
L'illustre
seva
la
començà.
Mathern
Robert
Francesos:
Ma.~).
de
més
molestar
de
havia
no
ningú
-a
de l'Estat a la regió.
o llibres que millor li plagui mentre dissertació remarcant tes caracterís- aplaudit.
ha inaugurat la cantina escolar del
Juliet~
Genovtève
i
Mar)
de
(Prennà
divertida
molt
però
Stalin-,
a
que
La meva missió, doncs, no és una
no sigui immoral. Totes les tendèn- tiques que ofereix la. Turquia asiàgrup de Son Espanyolet 1 en els
te Gody (Reus) .
missió orgànica, creadora; tasca que
cies, totes les idees. totes les reli- tica 1 les transformacions que ha
discursos d'inauguració volgaeren a- per als homes de ciència.
MAGISTERI
requereix un grup d'homes capaci·
Es aquesta tercera alternança la
tribuir-se la paternitat d'aquesta
gions, són admeses.
Recordà que abans Turquia
Els mestres de l Pln 1914, - Hem tats per a això, sinó un modest pro.
Una Biblioteca no pot ésser d'a- sofert.
millora, obra de les esquerres. Aixi que ha de permetre'n de trobar una.
caraamb
visitar
podia
es
solamen't
rnateix el Governador civU posà les sortida. El slstelna bàsic està fona,..
questa o aquella ideologia ni podem vanes i amb grans dificultats de lo- rebut la següent nota.: ..::Els mestres pòsit d'agermanar, en benefici de
l'ensenyament, les discrepàncies sorcoses al seu lloc, cosa que ens es- mentat en un error intellectual.
donar-li nosaltres cap tendència.
comoció a conseqüència de les es- del Pla 1914, són pregats d'assistir,
tranya, perquè és el mateix Gover~ Dissipar aquest error i substituir-lo
Els obrers que aoude1xln a la Bi- casses vies de comunicació que h1 demà diumenge, a les deu del mati, gides, que és la manera de laborar
nadar el qui, immotivadament, swr per ;,ma. teoria econòmica més exac~
blioteca seran, segurament, de totes havia. Avui -digué- ha canvla.t a l'Assemblea que ha de celebrar-se per la. pàtria., que, com digué Renan
'
ta, tan manifestament aplicable als
pengué l'Ajuntament d'esquerres.
les tendències i de diverses reU~lons; molt. Hi ha. magnifiques pistes que en una aula de l'Escola Normal de és ,convivència fraternal.
Sens dubte, l'hora és feliç, única,
nostres problemes com la teoria e-per tant, nosaltres, no podem clas- faciliten la visita. a la Turquia. asià- Mestres (Rambla Catalunya, 121).
lèctrica és aP-licable als problemes
La Comissió prega a · tots els com- per a aconseguir grans coses, entre
sificar els llibres.
tica amb comoditat I notable rapi- panys l'assiStència 1 puntualitat en elles, una. nova Universitat, màqu1·
pràctics de l electricista, modificarà
El lector pot fe r les aportacions desa..
els nostres punts de mira d'una maaquest acte, per ésser extens i de na malmesa, per la usura de l'ús 1
que pu~ui; poden ésser llibres lleUn dels aspectes que més radical- gran interès l'ordre del dia.
de l'abús.
nera molt més àmplia que no prenous.
o
gits
aTurquia
la
transformat
ha
ment
- ¿Ens p!Jdeu donar alguna re·
veuen encara Shaw i Stalin. La
La Comissió de mestres del Pla
ENTS
INCONVENI
llesJgui
111bre
el
que
res
fa
hi
No
consea
l'escriptura
estat
ha
siàtica
nostra tasca més urgent és l'elabo1914, pr ega a tots els companys re- ferència sobre l'orientació que s'ha
semvell,
mal
és
no
llibre
el
car
git
del
orientacions
noves
les
de
qUèncla
donar a la Universitat?
de
DE LA RADIO pre és útil 1 1es seves ensenyances cap de l'Estat Kemal Atatürk (MU&- sidents tora de Barcelona, impossibiració d'un nou sistema bàsic, grà- El primer que cal fer és la
cies al qual els economistes es juslitats d'assistir a l'Assemblea de del noonvenients o avantatges se- són liCIDpre noves.
tafà Kem•ll, el qual l'any 1928 a boll mà, diumenge, que trametin una tar- formació del pressupost de Ía Uni·
tifiquen en seure al costat dels al~
gons com UI ho mireu. La ;ddto
Lector : esperem la teva aoortació
tres homes de ciència. Les dots Peindiscreta ha frustrat un dia d'a..- per als obrers sense felna, per mo- per complet l'escriptura vigent ales· ja, demà< mateix, al senyor ministre versitat. La formació d'aquest pres·
hores i establi l'actual, que és a base d'Instrucció Públtca, amb el següent supost serà encarregada a la Junta
culiars d'imaginació que Wells pasquesb el.! plans d'un amic nostre desta que sigui, serà agraïda .
de caràcters llatins. L'orador remar- conting-ut:
Administrativa de la mo.telxa Uni·
s e e 1 x consisteixen a comprendre·
.A.que1t, que en matè.rta 4e Q.one~
adme~;es a la cà 1 posà de relleu l'activa intervensón
aportacions
Les
d'una manera. creadora les possibill«Els mestres sense coHocH. Pla. versitat, la qual Junta ha estat or·
és un Mírabeau, va enllestir dtea nostra Redacctó, Ronda de la Un1ció de Kemal en la nova Turquia, 1914, a V. E. respectuosament pre- ganitzada, 1 que després ha de ve.
tats t les conseqüències darreres de
enrera la conquista d'una escultu,.. versltat , 25.
t digué que la total reedificació d'a,.. guen que sigui derogat el Decret nir a l'aprovació de la Comissar!.:\
les dade:; que U subministren els horal bellesa primerenca, d'aquelles
quest pafs és obra seva.
mes de ciència contemporanis. Es
convocatòria de cursets especials, General. D'aquest pressupost depèn.
que encenen un llumí amb la mf..
El conferenciant també eXl)licà mi- apareg~t a la ~qfl,ceta» del 4 de ge~ la. solacló que s'hagi de donar a. la
alhora 'Ull somniador social 1 polític
r ada. El galan, com de costum, u L'atur forçós, a Barcelona
nuciosament e 1 s costums populars ner, bo i substituint-lo per un altre situació en què es troba, tant el pei."-o, si més no, ha. arribat a ésserva donar paraula de casament i
que es cultiven a la Turquia asiàti- de per!ecclonament, en el qual pu- sonal administratiu 1 subaltern com
ho a mesura que avança. en edatintensitat
una
adquirir
va
idiUí
l'
molt més que un somniador tècniC
ca 1 féu notar ensems que tots els guin prendre part tots els mestres el dels professors encarregats de
filmable . Per primera vegada
o metemàtic; de l'escola de Plató
grans edificis estan construïts amb sense co~locació de l'esmentat pla., curs. Però mentre no es confeccioni
amb
topar
va
seductor
el
però,
na de la de Pitàgores o d'Arquiml:
bonics i característics estils 1 amb sense limitació d'edat, car amb això l es tramiti aquest pressupost, no
de
vart
per
heroica
resistència
una
des. La dissort de Wells ha estat
materials de marbre 1 granit.
es donarà vàlua al nostre titol pro- es pot fer res.
d'avenc
mena
cap
ter-li
a
noia
la
la.
a
de pertànyer a una generació
- En relació a la reposició del
L'orador, a mesura que va desen- fessional.»
matri100ni
.tuposat
l
de
compte
a
han
no
economistes
q~l els seus
volupant l'Interessant tema, fa desConferències per als aspirants al Patronat, ¿quina impressió teniu
A la tt, perd, la primavera t u,;
formada?
bnndat res de nou. No li han donat
tacar el gran valor artfstic que atre- Magisteri Naciona l. - Demà, diucock-tail, ooHaboraren amb ell i
- Jo estudio aquest problema socap base des de la qual la seva
Turquia. El senyor Welssbe~ menge, a dos quarts d'onze en pant
Reproduïm d'Un diari de Madrid: sora
el conqui&tador va acomegu.ir dur
imaginació pogués llançar-se. A des~
explica també alguna anècdota del mati, tindrà lloc la segona tanda lament des del punt de vista de les
ger
«A Barcelona se le plantea un nue- que produeíx: rialles al selecte au- del cicle de conferències psico-tècni- atribucions que té conferides el càrla seva corn¡uilta. alld on aolen
pit d'això, però, Wells té conscièn·
acabar aquestes coaes.
cia plena, 1 a.mb raó, que la seva
va problema : el de una extraordt· ditori que l'escolta. Finalment. 1 des· co-pedagògiques per a mestres en rec que exerceixo. Aquesta és una
ment viu en l'esdevenidor, mentre
Perd en aquell recó amable aco- naria ln!nlgraclón de obreres de 1& prés de palesar els seus profunds general, que, amb tant d'èxit, es qüestió que ha d'ésser estudiada 1
que la de Shaw 1 la de Stalin rollidor, àotat cie tct el contorÍ mo. construcción, &1 socaire de las nue- coneixements sobre la fauna herpe- descabdellen a l'«Acadèmia Barcino» resolta pel Govern, ja que està en
manen en el passat.
relació directa amb el règim gene~n, hi havta un apareU àe r à- vas obra.s que van & emprenderse. tològica, remarcà, amb relació als (Corts, '47).
No és sols que la vella teoria esàf.!J. I, en mala hora, hom va fe~ Porque la declslón del &lcalde de magnitics frescos que guarden a
Els temes a tractar en aquesta ral de la Universitat. Però mentre
tigui equivocada. Es que les coses
mr la pen&ada d'amenitzar amb conceder gra.tuttame~t-~" dur?nt~ tres Asta., que a Catalunya també hi ha conferència, són: a) L'educació pels això no estigui solucionat, la Coznis...
canvien al món. Sbaw 1 Stalin esell els preliminars. H orror! ... 8011
sentits, pel professor Ll. Rovira 1 snrta mantindrà una estreta relació
tan satisfeta del quadre del món
punt donat un tomb al botó, una meses lM llcencias muntclpales de
Ouinart. b) Ciències matemàtiques amb la junta de Facultat i les autoresulexcelente
tan
dada
ha.
obras
capitalista que va fer Marx; qua--------~*--------- (amb exercicis pràctics), pel senyor ritats '\Uliversità.rles, per tal de te$Jeu ronca etgaripà mUinesc,.
..... tado, que se anuncian para este mes
ment :
dre que tenia molta versemblança.
nir en compte el seu dictamen i anar
problema que avtl! serà greu, Salvador Chiner Cantes, del CoHegl resolent aquells afers que es re..
can·
ha.
que
però
temps,
en el seu
«... Vosotra.s, jóvenes lmpruden- 80 construcciones nuevas. Hay que greu
Oficial de Llicenciat.s i Doctors. l c)
en
més
serà
ho
encara
que
però
rede
possible
és
no
que
tant
viat
1 A VER Sl CO N EDU CACID N ••
tes, vfrgenes locas que acudís con tener en cuenta. que durante toda
I Tal com entén l'Escola ginebrina, fereixen a la vida universitària.
conèixer-lo --donat el ràpid fluir
- ¿Quin és el vostre criteri en r e·
vue.stros amantes a Jugares de el afío paeado se soltcltaron 24 per- l'avenir, un cop acabades les obres. l'educació activa, Cla.parède li. La
EL MONO.- , se puede pasar'l-ll del món modern- t res quarts de
ferència a les a.ssoctaclons estudian·
construcnoves
obrir
com
Tant
I»
espera
equlvale
intiemo
que
lo
¡el
clase,
«Maison
perdición,
esta
la
de
misos
pedagògica;
realització
05
segle després. Ells miren enrera, cap
(De <El Llberal»>
La. veu - que era la del Par e a dos por mes, m!entras en los me- cions, és necessari, d'absoluta. neces- dels petits» (conferència teòrico- tUs?
al que tou el capitalisme, no enda- E::ltant suspès el règim autonò- va seguir descrivint lea jores tlempos de a.pogeo de la cons- l!lltat, en interès de Barcelona 1 dels prà.cttca), pel professor senyor Jau- mic
Laburu
vant, cap al que arribarà ·a ésser
de la Universitat de Barcelona,
horrtdese1 dl l'infern amb t an es- trucclón !!e tramitaban de clnco a seus treballadors que no vingut acf me Bertran, de l'Institut de Ciències cal que s'apl1Quin a ella les dispostEs el destf dels que dogmatitzen &
garrifoses t i ntes, que la tendra sets autorizaciones dlarlas.:&
nl un sol treballador més, de qual- de Ginebra.
de caràcter general, perquè no
cians
l'esfera. soclal i econòmica en què
Es recomana la puntual assistèn- és possible
•namorada, morta de pànic ea
fer una excepció amb la
l'evolució es realitza a un ritme ver·
Fa unes setmanes demanàvem a sevol altre ree;ió de la Península.
cia.
e;tda...
aeguir
a
resoltament
negd:
Cal, abans que tot. organitzaé.ló.
Universitat de Bn..rcelona, bo i perliglDós d'una forma de socletat ,.
les autor itats que volguessin establir
hora
1
dia
del
compte
donarà
Es
va
aeductor
el
B'ndebade.
oant.
una altra. En la segona meitat del
sever quant a l'arribada de Es una aspiració. ju·:ta, dcb:: obrers per R les pràctiques especials que es metent representacions especials en
al!'essar..ae a captar un jazz àe un control sense feina a Barcelo- en atur forçós de Barcelona.
les Juntes de Facultat, qae, per dissegle XIX era plauaible d1r que els
treballadors
realitzaran a la «.Nelly's N'arsey posició
tarà.
Era
tlà.
M
de
o
Vtena
de l'anterior ministre d'In~·
capitalistes -volem dir els cabdills
na, car amb els 30.000 parat~ que hi
Schoob.
1a
st
!Uiitos.
é!Ser
done~,
Cal,
d'lndilscapltans
els
I
trucció Públlca, senyor VillalotJ(
de le. Clty
ha ben
n'hi
ciutat,
nostra
la
a
ha
ARI
CI
NOTI
grote~ea
ls
Laburu
P.
del
vtr-bola
e.xcloses de totes les U ..
estat
han
seves
les
a
POder
el
tenien
t.natronada i antir eligiosa quan des: bé de sobres per a realitzar tantes
CURSETS
versitats.
mans. Era plaue:lble dir que l'orga- La Unió Ultramarina fa avivulguin.
es
com
obres
En aquesta qüestió hi ha penck;.t
crlu la lermodtn4mica de l'Infern
nització econòmica de la societat, a
«Lyceum Club <Fontanella, 18, ternent a tots els empleats c;;.ercantils
Primer ocupar els nostres parats. del
o Q~n es permet comparar la
desgrat de les seves falles evidents,
Ram de l'Alimentació, que, aco- cer) . - Dilluns. dia 18 del mes que un problema econòmic: el relatiu , ..
ciutats
les
totes
elemental:
és
Això
fu&tfcia de Déu a lea ires d'un
conveni& en el seu conjunt a aquests
llint-se a l'article quart del Capital som, la senyoreta. Josepa Sanz co- fons en dipòstt, afer que es troba a
marit banyut , en canvi ha tingut h o tan; tots els països prenen me- Vuitè de les Bases vigents de Tre- mençarà un curset de tall i con!ec· l'estudi de l'oficina correspone; ·
h omes. 7 que. mentre detestessin el
• UNA OBISPADA
seus
dels
favor
a
otecl'ió
pr
de
sures
Poder, e'oposs.rten amb èxit als can.
VTdcte.t a la rddío, l'ef icàcía d'ev~
ball, el proper dimar ts, dia 19 del ció, que es doilarà els dilluns 1 dl- per a la qual cosa s'ha demat..
de les esmentades ~
que tractessw d 'lmtar un ~legant e1tupre. I atzò que obrers sense~ feina.
corrent mes, és considerat mig dia jous, de 7 a dos quarts de 9 de la un reglament
o.:,c::,o d!~ ua gusta la demoora• vla lmportants
la rcldto -..cara ~embla dlabdlica
Bar celona ha. d'establir un con- festiu., 1, per tant, els establiments nit. El curset constarà de 15 lliçons. soctacions, per tal de veure quina 1
un ladrlllo» o e la puerta te eoho plantar altres element& Tampoc no
era tàcll. en el 1870. preveure com
'"~~'»~~ G qui,
trol. No deixar entrar més treballa- de l'esmentat Ram solament podran Inscripció: Añliade;s, 12 pessetes; no la destinació que l'al donar n"'.s aH
dits fons
(De eLa LUlertadJl
a1lliades, 25.
el Poder poc1rla pusa.r de llurs mana
I. 11. riiMICES
dors. Sl això no és fa, es crearà un restar obers durant el matf.

fe

No tenen memòria

«ANNALS DEL PERIODISME
CATALA»

M!S& ROC!

Biblioteca per als
obrers en atur forçós

· LA CULTURA ·

«AS IA MENOR MODERNA

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

*'_____

Focs
de Be noal a

INSISTIM QUE S'HA DE
CONTROLAR l'ENTRADA D'OBRERS FORASTERS

1 J•

ANTIGA»

DEL
UNES
COMISSARI D'ENSENYAMENT
ACATALUNYA

•'

fa humanitat

4

•

DI SSABTE, 18 DE MARç

LES LLETRES • .. INFORMACI O

DE L' ESTRA.N GER

~

HISTORIES DE LLIBRES
Poden els llibres considerar-se, simplement,
paper 1 Llegeix tothom els llibres que compra 1
El formidable trasbals de l'econoa moderna. impulsa tots els Ests a defensar les seves posicions.
ac1 vénen una. mala fi de contin~ents 1 mesures duaneres que, de
vegades, donen lloc a derivacions
insospitades.
Un exemple que palesa el que deixem escrit 1 té, alhora, una certa
gràcia és allò que s'ha esdevingut
a Itàlia recentment 1 ha ~cnat lloc
a apassionades controvèrsies on el
factor espiritual ha compartit el lloc
amb l'econòmic.
El Govern de Mussolln1 va dictar
disposicions que gravaren notablement, entre altres productes importables. el upaper imprès» considerat
com una. mercaderia.
D'aquesta. manera. va. quedar obstruïda l'entrada als diaris, periòdics
1 llibres, que són «paper imprès»,
mireu-los per alli on vulgueu.
Immediatament, com era d'esperar, les nacions importadores varen
acusar el cop 1 mobilitzaren els seus
diplomàtics, al front d'ells M. de
Chambrun, ambaixador de França
a. Roma. Bon punt aquest inicià les
seves gestions, hom va assegurar-li
que hi havia un malentès i que els
periòdics i els diaris són potències
amb les quals no es pot estar malament.
Els lllbres, però, quedaven fora
d'aquesta. generositat interessada.
En aHudir-los M. de Chambrun, li
foren oposades certes evasives i no
va ha ver manera de sostreure'ls a
l'embargament fronterer.
Això és molt desagradable. Tant
com pel fet material i els interessos que lesiona com per la mala
impressió que produeix que .a importació de llibres, veblcles de l'esperit i de la. saviesa, pifeui ésser tallada !gual que un vulgar vehicle
de ferro de recollir escombraries.

Ens reporten un cas eloqüentlsslm. Una Editorial d'envergadura,
que publica una enciclopèdia important, va sofrir una equivocació. En
comptes de trametre a un client els
volums que havia demanat, l1 féu
a mans, dintre un perfec-te embalatge, exemplars de cartó, en blanc,
destinats a la. propaganda. El bo
d~l cas és que hom comprovà la
confusió soferta; però, havent facturat simultàniament diverses remeses, hom no sabia a quin client
havia anat a parar l'equivocada.
-Ja s'exclamarà qui sigui - va
dir-se l'editor. I esperà confiadament que el perjudicat formu1és la
reclamació, per tal d'atendre-la. com
era del cas.
Però el fet és que al cap d'un
mes de l'incident encara és l'hora
que ningú no ha dit una sola paraula .Això inclina. a c-reure que el
destinatari els deu haver emplaçat.
sense obrir-los, als prestatges de la
seva biblioteca 1 allà romandran,
tranquiHament, ¡fins a la setmana
dels tres dijous I
Lamentable que alxl sigui. Es molt
de doldre que hi hagi gent que adquireixi llibres només que per a fer
bonic al prestatge. Aleshores sí que
el llibre és com si no tingués ànima
i pot molt ben especificar-se com
una. mercaderia, un moble qualsevol.
Fóra de dtlSitjar que, per una
banda.. els Estats constituïts no posessin cap mena. d 'obstacle a l'intercanvi cu:tural que suposa el comerç- en el més alt significat del
mot- de llibres. Però també, potser més encara, voldr1em que hom
comprés els llibres per a llegir-los i
no pas per a decorar un interior. Si
la missió del llibre quedés reduïda
a això, no valdria la pena que protesté~sim contra les mesures restrictives que l'estimen com a «paper
•••
Ara bé. ¿Aquests vehicles de la imprèslt.
intelUgèncla assoleixen sempre l'efiF.
càcia desitjada? Per dissort, no.

~
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6 d'octubre...»
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«Els nostres poetes». JOAto~odq~~ ~~~\~~~ d~{~~ri.~.~~ 1 QUIM FOLGUERA. -- Pròleg
de j • M• López-Picó
llibre de. Pere Foix, es .posarà a la
venda dmtre de pocs d1es.
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EL PROJECTE DE PACTE GENERAL EUROPEU

Sir John Simon no té coonfian~a amb els resultats del viatge
~

HITLER I VON RI BENTR OPP SEMBLA
QUE PREPAR EN, EN SECRET, EL MA·
TERIAL PER A LES CONVERSES

La qüestió del Chaco,
a Ginebra

ES QU E SE· via produït una carrera d'armaments
L ES MAT RAN T RA CTADES A B ER· esp~ialment per part del Japó, RúsLIN
sia 1 els Estats Units i també alguna

Berlm, 1:>. - L'agència D. N. B.
comunica que sir John Simon, durant la seva estada a. Berlin, romandrà a l 'Hotel Adlon, igualment que
el senyor Eden i els alts funcionaris que els acompanyaran en el seu
viatge a la capital del Reich.
La pròpia agència comunica que
en les entrevistes entre els dos homes d'Estat britànics i alemanys s'estudiaran quatre punts principals:
Primer. Pacte aeri de les paténcies signants de Locarno.
Segon. Pact e Oriental.
Tercer. Possibllitat d'un Pacte
central eur0peu, i
Quart. Conveni sobre armamen~s.
Segons s'afirma oficllllment a Berlin, es desig dels ministres britànics
que els quatre punts , ~ats sigum
discutits simultàniament.
SIMON I EDEN FARA N
EL V I AT GE JUNTS F I NS
A B ER LI N

Londres, 15. - Oficialment s'anuncia que el senyor Eden, que anarià a
Berlin en avió, acompanyant slr
John Simon, romandrà a la capital
alemanya fins el dia. 28 per tal de
prosseguir a l'eshorcs el seu viatge
a Moscou. A la capital soviètica s'entrevistarà amb Stalin i romandrà
fins el dia 31.
AI seu retorn de Moscou es detindrà a Varsòvta fins el dia 2 o 3 d'a.bril.
H I TL ER I R IBB ENTROPP
PR EPA R EN LA R EBU D A
D ELS D ELEGATS AN GLE·

sos

alt~ potència, com Alemanya, que
hav1a augmentat considerablement
els seus equips de guerra, 1 John Slmon p~egunta.: «Quina és la causa
que obhga aquests pa'ísos a reforçar
els seus armaments?» Diu a continuació que el desarmament efectiu
no es pot aconseguir més que per
acords presos lllurement i que és
absolutament necessari augmentar el
sentit de la seguretat.
Parlà ~esprés del viatge que en
companYia de Mr. Eden realitzarà a
Berlin 1 del que el Lord del Segell
Privat efectuarà a Moscou i Varsòvia a fi. de fer esforços per tal d'aconsegw.r una millor comprensió entre els parsos europeus i amb l'esperança de contribuir a la solució
dels problemes que enterboleixen Ja
confiança mternaclonal
Sir Simon continuà: '«No em faig
cap iHusló perquè conec les dificulta~ qe la nostra tasca; però el més
~tlt exit que s'aconseguís, contribuina, no solament a la pacificació d'Europa, sinó també a l'obertura de noves possibilitats de renovació de les
negociacions per a un desarmament
efectiu, pel que tant treballem.»
El viatge que anava a. fer a. Berlin en companyia de Mr. Eden és
d'origen completament independent
del que el Lord del Segell Privat efectuarà després a Rússia i Polònia.
però vo~a significar que ambdós via~
ges temen la mateixa importància,
ja que mirava cada un d'ells com
d'excepcional interès i expressava la
seva. satisfacció per l'oportunitat que
es presentava per a intentar un esforç del que podien sortir incalculables beneficis per a la pau d'Eur opa.

Berlin, 15. - S'ha comprovat que
es troba absent de Berlin Joachim
von Rlbbentropp, home de confiança d'Hitler per a les qüestions relacionades amb el desarmament.
Res tan escaient com la publicaEs tracta d'un reportatge escrit
Crisi total, a Noruega
Arran de la. seva nb;.ènrla de Beramb estil planer de Pere Foix que ció d'aquest quadern de «Els Nos- lin s'observa la major discreció i
ha. s!l.but copsar els moments culml- tres Poete.s» dedicat a Joaquin Fol- s'assegura a diversos centres poll- EL GOVERN LIBERAL HA ESTAT
nants de les jornades d'octubre a
tics que von Rlbbentropp es troba DERROTAT A LA CAMBRA PE LS
Catalunya i explica, en les pàgines
a Berchtesgaden, on prepara amb
LAB OR I STES I PAGESOS
de «Barcelona, 6 d'octubre .. lt. emoHitler tot el relatiu a la propera
O~lo! 15. - Avui ha presentat la
cionants episodis del que ocorregué
dimlSstó el Gabinet liberal que previsita a Berlin de Simon i Eden.
la nit del 6 al 7 d'octubre al Palau
sidia Mr. Mowlnckel.
de la Generalitat, a. Governació, a
La causa de la dimissió ha estat
l'Ajuntament, al C. A. D. C. I. i
SI R JOHN SIMON DI U la. derrota del Govern al «Storting»
altres indrets de la ciutat.
QUE NO ES FA CAP I L· (Cambra noraega), en la votació soEl llibre, de més de 200 pàgines l
L USIO DEL SEU VIATGE bre política financera, en la qual voamb nombrosos gravats, és d'un in·
tació els partits de camperols i laA BER L IN
teressant contingut històric per la
Londres, 15. - Aquesta tarda ha borista, units, han obtingut el triomf
documentació que l'autor ha. aportat.
pronunciat un discurs a Swansea el per damun~ dels governamentals.
Estem segurs que l'edició serà es- '
Hom creu que el rel encarregarà
ministre de l'Exterior d'Anglaterra
gotada immediatament de sortir,
Sir John Simon, el qual comonçà la formació del nou Gabtnet al Cap
tant pel valor del llibre, com pel fl
dient que els defectes de l'època del partit laborlstl\ noruec, Mr. Nybenèfic a. què està destinat, ja que
anterior a la guerra, en els siste- gaardsvotd.
l'autor ha decidit fer lliurament de
mes polftics, havien estat oblidats
la totalitat dels beneficis a la subs- 1
per ell després dels esdeveniments El Govern txec conira els
cripció Pro-Presos de Catalunya.
d'agost del 1914.
Digué que els homes d'Estat harefugiats polítics
vien après, per amarga experiència,
Praga, 15. - En primera i segona
hahi
no
que després de la guerra
lectura, la Cambra txecoslovaca ha
via cap pals vencedor, sinó que tots aprovat l'anomenada Llei d'Estranderrotats.
a
com
considerar-se
podien
gers.
AUTOGH.AFS, DIBUIXOS.
«Els mateixos països que lluitaren
El ponent de la llei ha fet consAQUARElrLES
a la gran guerra, diu Sir Simon, tar que en aprovar-la, el poble txei el més important assortiment
crearen i posaren en marxa un or- coslovac no renunciava e concedir
de O R A V A T S de Barcelona
ganisme internacional per tal de als seus adversaris el dret d'hospitamantenir la. pau, substituint el sis- litat. però que aquest quedava condiExposició I venda a preus In·
tema de consultes pel de Balanç de cionat, per tal d'evitar que els esversembla nts a
les poténcies. Aquesta organització trangers refugiats a. Txecoslovàquia
METROPOLITANA
ha donat grans resultats, però no puguin comprometre l'amistat l bosempre ha pogut funcionar amb ple nes relaci~ns entre aquest pals i les
Llibreria vella I Nova
èxit.
altres nac10ns.
Canuda, 31 (baixos Sala Mozart>
J OAQUIM FOL GUER A
Va referir-se després al problema
del desarmament i digué que no hi
NO CES D E P R IN~E P J
guera, coincidint amb la ooncesió havia dubte que havent obligat Aledel Premi de Poesia. 1934 atorgat a manya a desarmar-se, hom ha d'esObra d'imminent aparició Josep M .• López-Picó. Dos noms, dos tudiar i acabar uns acords per tal Es voldria anar a la unió de
L'Editorial Atena es disposa a. do- grans poetes que sempre han estat que les altres grans potències reDinamarca i Suècia?
nar a la venda, un dia. d'aquests, lligats per l'amistat 1 per l'obra feta. d~issin també els seus armaments.
Estocolm, 16. - Es cosa oficial ja
l'obra «Bakunin», de Viatxeslau Po- si més no per llur personalitat i D1gué que Anglaterra. havia reduït
lonskl, traducció de la tercera. edi· valor literàries.
els seus armaments i havia arribat l'an~cl d'haver quedat acordat el
El volum de «Els Nostres Poetes» a un 11mtt, del que no podia pas- matrunoni entre la princesa Ingrid
cl.ó russa per Andreu Nin.
El triple prestigi de l'autor, del dedicat a Joaquim Folguera conté sar, ja que no era més que una me- de Suècia i el prlncep Frederick hereu de Dinamarca, que també ho és
traduc-tor 1 de la gran figura bio- bona part dels poemes extrets dels sura espontània i unilateral. Segui d'Islàndia.
grafiada, són garantia que la intel- llibres que havia publicat en vida, dient que en lloc del desarmament
No ha estat fixada encara la data
lig>ent Editorial Atena es prepara «Poemes de neguit», «El poema es- el que havia ocorregut és que s'haper a la celebració del casament.
parS» i altres poemes publicats desà a&ollr un nou 1 justificat èxit.
La princesa Ingrid és filla única.
prés de la seva mort. L'esperit dedel princep hereu de Suècia, Guslicat, torturat del poeta sabadellenc
tau Adolf i de la princesa MargariLa literatura catalana
traspua per tota la seva obra amb
da de Clnnaught.
una fina sensibilitat i justesa que
contemporània
La princesa Ingrid va néixer el
no sabríem apreciar en altres poe1910 i el príncep Frederic el 1899.
Seguint el cicle de conferències ja tes. L'autor del «Cant del silenci»
començat, avui, dissabte, a les sis i de la. «lnvooació al vent» es red e la tarda., al Casal del Metge (Ur- vela amb una puresa. abstracta. El
Unió de les dues branques
quinaona, 4, pral., el poeta. Carles neguit, la. mort, el dolor i la joia
monàrquiques espanyoles
Riba fart. unes lectures 1 uns co- fugissera són els seus temes quotim entarLs sobre la seva obra lite- dianJ que ell ha transformat en
rària.
L' EX· INFANT JO AN ES CASARA
cants que havien d'immortalitzar-lo.
La conferència serà pública.
AMB LA FILL A DEL COMTE DE
No és hora d'endinsar-nos ara
CAS ERTA
ac1. en aquestes breus ratlles, a de-:
finir l'obra breu, perè. densa, de
Roma, 15. - Hom confirma la noFestivitat
Joaquim Folguera.
ticia que ahir avançàrem d'haver-se
Només quals.Jvol fragment del pròacordat el matrimoni entre l'ex-inEl periodista Eugeni Lautier, trasde
fant Joan, Príncep d'Astúries que
f)à.uat no t a gaire, era un home leg que Josep M.• López-Picó inclou
és el fill menor dels ex-sobirans' d 'EsOCtUTent f ha deixat un copiós anee- en aquest qaadern bastaria. per a
cloure aquestes notes. Veleu sinó que
panya, a~b la seva cosina, la prinJosep
dotarl.
Sant
cesa Marta, filla del comte de CaUna vegada, comentant uoo testa ens diu Joaquim Folguera:
serta.
«Ell ens ensenya la joia que de
a honor de Lamartine, va expressar
El princel?, que té 22 anys d'edat
~a seva disconformitat amb l'obra la puresa abstracte. en fa la gràcia
i que serve1x com a guàrdia marí
El millor
de la realitat. El.l, el gran esportiu
(l'aquest.
en la flota britànica, va conèixer la
-No puc perdonar-li l'haver blas- de l'adversitat, és l'altaveu de crls·
seva promesa quan encara era un
tall de la soledat ambiciosa. dels
present.
m at La Fontaine - afegí.
nen.
adolescents; 1 ell, en defugir l'en- 1 bé? - li objectaren.
.Joan serà el quart fill dels ex-reis
- st; 1o per damunt de tots els gany del fum. establi per a tots nosdEspanya que contrau matrimoni
francesos estimo tres homes: La altres el reialme de la quotidianiels darrers dos anys.
en
tat ben delineada 1 ben airejada, al
F9ntaine, Robespierre f ...
Conceulon orlst
qual no són alienes ni les curiosi- I qui més? -varen inquirir.
COM,ANI'IA MI CA NOGaAFtCA
- Qui voleu que sigui? ¡Eugeni tats de la ment, ni les delicadeses
Codos i Rossi de tornada a
Guillem Trúnlger, S. A.
del cor, ni les aplicacions dels onL autter/
'
els conc~ets.»
París
Balmes, 7 • BARCELONA
•••
Res no es podria dir nue fe3 tan
De venda a les bones
En aquesta era nostra de campfo..
seva
la
a
1
perdut
l'amic
a.
EL VOL DE TORÑADA DE PORTO•
llibreries I papereries
n ats, no ve mai d'un. Cal reconèi- honor
PRA IA A PARIS L 'HAN FET EN
:te:-, però, que la gent se n'empesca obra tot just iniciada, però bentost
de
paraules
les
com
immortalitzada,
U NA SO L A E TAPA
de ben estrenus.
1 ~· Ai.:rí registrem el «Campionat mun-- López-Picó que lliguen per sempre
Els av1adors franceParis.
dial de l4 leetura ininterrompuda de més - ho repetim - aquests dos
Rossi han aterrat aquesta
dCodo¡,
~os
l'edició ha quedat, de fet, exhau- ar a a 1~aeròdrom
l a Bíblia», el qual detenta actiUil- grans poetes.
de Buc, procerida.
ment la Pentecostal Clunch de Baldents de Porto Prala. (Illes de Cap
Verd).
no
que
manifestat
ha
ens
L'autor
timore.
NOTICIARI
pensa. autoritzar una segona. edició
El «Joseph Le Brix», de Codos i
El rècord va batlre's aixf: Un diuEl dia primer de març, reunit al per la. qual cosa cal que els que de~ Rossi, despegà ahir a Porto Prala
menge, el Reverend William Pitchet
que
Jurat
el
terra»
la
Club,
cle
Lyceum
«Homes
de
local
adquirir
sitgin
a les 12'35 hora de Greenwich i ha
va reunir els membres de l4 seva
Congregació, per tal de llegir la Bí- havia d'emetre el veredicte en el s'apressin a fer-ho abans que el lli· cobert d'un sol vol els 4.700 quilòSocial
d'Actuació
concurs
primer
definitiva1
totalment
quedi
bre
metres que separen l'esmentada ciu
blia. EU va donar començ, al cap
tat de l'aeròdrom parisenc de Buc. d'algunes lwres traslladà el llibre al Femenina, després d'acurada delibe- ment exhaurit.
atorunanimitat
per
acordà
ració
d'A·
Mlchele,
St.
de
història
La
seu vei f així successivament fins al
gar al tercer premi ofert, consistent xel Munthe. - Walt Whitman ha.
f inal.
Els refugiats polítics
Tota la Bíblia va ésser llegida ~ en tres-centes pessete.s, al treball ti- escrit a propòsit de «La història de
«Suburbi.».
pubil·
de
lema
acaba
que
«Suburbi»,
tulat
Michele,
Saint
a Ginebra
més que amb cinquanta--dues hores
Oberta la plica corresponent n'ha car l'Editorial Joventut, que ha.
t vlnt-k:inc minuts.
Em1senyora
la.
guanyadora
resultat
xifra.
una
d'ara
hores
a
aconseguit
LA SOCIETAT
LA COMISSIO
No cal pas dir als campions que
11a Raich i Solé, advocllt.
alt1s.;ima de venda, aquestes parau- DE LES NACIONS PROPOSA L 'E Smal profit els faci.
Componien el Jurat qualificador les: «Qui toca aquest llibre t;ocQ TABLIMENT DE COLONIES A L ' A·
els senyors Car les Pi i Sunyer, Es· un ésser humà.» No es tracta d'una MERICA DEL SUD I LA CR EAC I O
llegiu el llib re
tanislau Ruiz Ponset1, Manuel Ra- opinió isolada. La critica d'arreu D' UN SOL PASSAP ORT NANSEN
ventós, Carme Montoriol 1 Maria Pi ha. subratllat l'aparició d'aquesta
Aymamí i Baudina
Ginebra, 15. - Ha acabat els seus
de Folch.
obra com un dels rars esdeveni- treballs
la ComlSSló intergovernaL'edició de «Homes de la terra» ments de llibreria. 1 e.mb la revela- mental
entén en la qüestió dels
a punt d'exhaurir-se. - L'èxit in· ció cl'un autor extraordinari. «Aques- refugiatsquepolitics.
ha
discutible del darrer llibre de Do- tes memòries d'un metge- que és ad.o ptat una mocióLaqueComissió
mènec de Bellmunt titulat «Homes amb tota justesa com pot subtitu- prmcipalment l'establimentpreconitza
dels r~·
de la. terra» ha ·fet que l'edició lar-se el llibre- tenen una fascina- fuglats als països d'ultramar, el miuna
simpatia
una
pietat,
una
ció,
s'exhaurís en menys d'un mes d'ha·
ID ITORIAL ATENA . BARCE.LONA
llorament dels actuals sistemes usats
ampla comprensió 1 un humo~ irreA la Llia la venda.queden
ver-se posat
i, ~ ~~. ~.··:s.• . r. u¡. , ,, 6 .__.
tan sistible» - escriu Tooker al cThe per tal r efusar i expulsar efug¡ats
adminlstradora
breria
_________ ,
_ _u_
..,Com
polítics 1 la creació d'un model un1·
forme de passaoort Nanseu.
1pocs exemplars que es pot dir que Dally Chronicle».

___________*___________
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Ginebra, 15. - S'assegura que el
sub-comité del Chaco proposarà d'un
moment a l'altre la convocació d 'un
assemblea extraordinària per tal d'examinar la situació en què es troba
el conflicte.
SEMBL A QUE ES
BRARA EL MAl G

CELE-

Ginebra, 15. - Certes persones,
habitualment ben informades, diuen
saber que l'assemblea de la Societat de Nacions que hom diu que es
reunirà per tal d'estudiar la questló
del Chaco, ~erà convocada. per a
maig, al mateix temps que la sessió del Consell de la Societat de
Nacions, que es celebl'erà en l'esmentat mes.
D EC L ARACIONS DEL DELEGAT DE OOLI VIA

Ginebra, 15. - El delegat de Bollvla a la Societat de Nacions, senyor Adoll Costa du ~ds. ha declarat als periodistes el següent:
-Bolivia que ha posat la fe del
seu esperit pacifista per a. cooperar
a la Societat de Nacions, espera que
el conflicte del Chaco es resolgui
per mitjà de procediments jurídics.
El meu país ha fet tots els esforços l ha realitzat tots els sacrificis
per tal de facilitar la labor de la
Societat de Nacions, l ha acceptat
les recomanacions del Comitè, les
quals tendeixen a aconseguir el cessi
de les hostilitats conjuntament amb
l'esturti de la qüestió territorial l els
aspectes emergents de la guerra, i
contemplava la intervenció del Tribuna! de La Haya com a suprem
àrbitre en cas que sorgls alguna dl!erència. Bolivia considera aquestes
recomanacions del Comitè indivlsi-

UN ACORD D E PRINCIPI
DE LA COMISSIO

I

Ginebra, 15. - S'anuncia que a la
reunió celebrada aquesta tarda pel
sub-comitè del Chaco, s'ha. arribat
a. un acord definitiu sobre la redaccló del text del projecte d 'acord.

----------------~*:-----------------

DESPRES DEL FRACAS
DE VENIZELOS
DETALLS QUE DON A EL
GOVERN DEL MAL EFECTE DE LA FUGIDA DEL
CAP REBEL

Atenes, 15. - Es coneixen ara detalls de les emocionants circumstàncies en què es produ1 el desembarcament de Venizelos i del seu
seguici a l'illa de Kasos, de l'auipièlag de1 Dodecanès. Desembarcaren de l'«Averov» un centenar de
persones. Els rebels que romangueren a bord per tal d'anar a llluiarse a Salamina,,.'lembla que rebeguer en a Venlzelos la seva conducta ja
que essent el cap de la Insurrecció
eis abandonava a la seva trista sort
mentre que ell quedava confortablement insta.l.:lat en lloc segur sota la
protecció del pavelló italià. Els
desembarcats foren : Venizelos 1 la
seva esposa, dos senadors, tres di·
putats, 56 oficials 1 caps i 40 suboficlals.
S'!assegura que els mariners de
l'«A?erov» dirigiren qualificatius
molt durs n Venizelos, i es mostraren francament penedits d'haver-se
llançat a l'aventura aconsellada pel
famós polític cretenc.

ble majoria venizelista 1 es pronostica la seva dissolució per a després
d'haver estat convocada l'Assemblea
Nacional.
Tots els funcionaris reaccionaris
dels Ministeris, Bancs, exèrcit, Marina 1 aviació, han estat declarats
«dimitits).
Com que els danys totals produïts per la re~Ol\lCió es culculen
en 500 milions· de dracmes, el Govern declara que amb el producte
de les confiscacions dels béns dels
rebels, dita suma es cobrirà amb
excés.
V OLI EN ATEM PTAR CONTRA VENIZELO S A CRE·
TA MATEIX

Atenes, 15. - En els cercles poUtics s'assegura que els venlzelistes
de Grècia han sofert tan ~ran cop,
que mai més no tornarà a tenir força
com partit.
Entre els detalls que es coneixen
del de~E"'VO!upament de la insurrecció a. Creta, s'ha. sabtt1 que alguns
cretencs planejaven l'assassinat de
Venizelos, en començar la revolució
el qual projecte abandonaren més
DEMANANT CASTIG S SE· tard.
E~ Consells de Guerra contra els
VE RISSIMS
Atenes, 15. - Un comunicat ofi- revo:ucionaris començaran el procial anuncia que els membres del per dilluns.
Govern pertanyents al partit popuGOV ERN VOL F ER
EL
lar s'han reunit i han acordat dePERDRE L A M EMO RIA DE
manar als seus companys de GabiVENIZE L OS I DE PLAS·
net «el prompte 1 r igorós càstig dels
T I R AS
instigadors del moviment revolucionari i dels seus còmplices».
Atenes. 15. - El partit venizelista
de Creta, que durant mnlt~ <mys ha
O R O R E DE DETEN CIO tingut supremacia. sobre els altres
CON T RA VEN I ZE LOS I DE• de l'illa, ha. estat dissolt per ordre
T ENCI O DE LES TR I PUL A· de les autoritats.
ClO NS REBE LS
El governador de Creta. també ha
Atenes, 15. - El Govern ha pu- donat ordre que tots els quadres,
blicat l'ordie de detenció contra fotografies, etc., de Venlzelos i del
Eleuten Venizelos.
general Plastiras, siguin retirats delS
Han quedat detingudes les tripu- edificis públics.
lacions dels vaixells de guerra rebels 1 s'actJ va la instrucció de diligències a càrrec dels Tribunals mi· --------~*---------litars.
EL G O V E R N D EMANA
L 'EXTR ADI CCI O DEL S FUG ITIUS PE R PURA F OR·
MULA

ECOS

DE

bles, i les que han d'ésser aplicades
en la seva totalitat, i estima que la.
introducció d'esmenes equivaldria a
la no acceptació del pla.
Expressà també el senyor Costa
du Rels que al seu pals havia produit penosa impressió l'actitud del
delegat de l'Argentina senyor Castillo, el qual, en nom del seu Govern,
s'oposà a les sancions contra el Paraguai. El senyor Castmo, per mitjà
d'una. hàbil dialèctica, va. voler desplaçar la qüestió de les sancions al
Paraguai, introdumt elements estranys a la. discussió com el de la
investigació del pals agressor, prèvia a l'aplicació de les sancions, éssent abel que és ben notori el fet
que el Paraguai ha. violat el pacte
l s'ha negat acceptar l 'aplicació de
I arbitratge. La defensa de la tesi
paraguaiana pel delegat argenti, importa una demostració de r esistència a l'esper it del Pacte.
Afegi que Bolívia, en el seu esforç
pacifista accepta. que el Tribunal de
La Haya procedeixi a la investigació del pais agressor, sense que per
això mterrompeixin les gestions pacificadores. D'aquesta manera es
veurà que el meu pals que no té cap
culpa de les responsabilitats d 'ha·
ver or iginat la guerra, tampoc les
té el d'haver prosseguit la matança,
i en aquest sentit demana que també la investigació r ecaigui sobre els
rebutjaments formulats pel Paraguai
a les recomanacions de la Societat
de Nacions, que importen el procediment de continuar la guerra.

EL SUB·COMITE PROPOS A RA UNA ASSEMB L EA
EXTRAORDINARIA

Atenes, 15. - El Govern grec ha
formulat la demanda. d'extradicció
d'Eleuteri Venizelos i d'altres liders
revolucionaris. A Atenes es creu
que la. demanda es fa per pura tórm~la Ja ..que I tàlia, Bulgària i 'l'urqma, paiSos on es troben refugiats
els det:nandats. no és presumible que
els lliuren per considerar-los detinguts politics.
L ES PRIMERES M ESURES
DE REPR ESSI O CONTR A
EL CON GR ES, EL SENAT
~~Jl~:~ ~~UC I O DE FUN·
Atenes, 15. - Com s'esperava ge-

neralment, el Govern es disposa a
a?oi?tar rr..t;.sures radicals per t¿l
d evitar ~ta possibilitat que tomin
a repr~u1r-se els moviments revoluc10nans de qualsevol indole.
Com que la major part dels mem~re~t de l'oposició de la Cambra han
fg~. 1 Govern ha decidit dissoldre
e ar ament.
se~ Senat ~e 11 ha prohibit reunircausa e poseeir una formida-

f

La situació de Cuba
CONTINUE N L ES L
ENTRE ELS VAG UI~~Ilts
LES TROPES 11 ES ES I
CADA LA CENSUR,:'Ilce.
~ ~
PR EMSA

La Havana, 15. - Les a to
han publtcat una ordre al.x~ ritata
censura de Premsa per tal cant la
periòdics puguin publicar-se Que ela
n~a¡.
ment.
Una bomba ha esclatat en
barris de la capital; han resulF deia
persones fer ides. Poc després ~ VUlt
teix lloc, ht hagué un tirote ma.
sembla que no ha tingut co lg ..Que
DSequèn.
cies
El Govern ha dictat un d
parant dels seus càrrecs eJicret se.
sors de les escoles técniques Prores.
Anit el !oc entre rebels • f
governamentals durà més d'1 orce¡
ra; resultà ferit un policia una bl).
Al mateix temps es continn
el Govern continua essent ~0 que
la situació i que un gran nornb de
vaguistes està tornant als seus ~ de
També es diu .que hom co OCs.
detenint les persones sospl~~ua
EL PRIMER CONSELL O
GUERRA A CA USA DE l E
~
DARR.ER A VA GA

L'Havana, 15. - Ha come
~rimer Consell de guerra a~gat el
tlu da la darrera vaga. El Procoe:l).
es diu Manuel Porto Pena 1 5 , al
ga que és comunista. se l'ac alie.
cometre netes de sabotatge. usa de

Els italians conifr.
men les dificultats
amb Abissínia
UNA NOVA D IVI SI O ITA·
LIANA CAP A L'A FR ICA
ORIENTAL

Roma, 15. - Les negociacions
a l'arranjament de les dificultats :
tre I tàlia l Ablsslnia han arribat ~
un punt d 'estancament en tractar
de la qüestió de reparacions i arbl·
tratge, ja. que per una altra part
Itàha no accepta els oferiments d'A·
blssínla i, per altra part, aquesta
considera excessives les pretensions
d'Itàlia.
La segona divisió de les t ropes ita.
lianes han començat a sortir de Nàpols. El primer contingent de tropes
per a l'Africa Oriental sortí anit.
LA SOLUCIO QU E PROPO·
SA ABISSI NIA

Roma, 15. - Segons informa un
oficial, continuen les n&o
goctacions entre Itàlia 1 Abislnia per
tal de solucionar el plet fronterer
existent entre ambdós països. En ls
seva darrera nota, Abisinia. ha demanat que les negociacions directes
siqu!n substituïdes per una conciJi&.
cló segons disoooa el 'I'ract&t itaJ.o.
abislni del 1928.
co~unicat

UQUIDACIO DEL «PUTCH))
NAZI D'AUSTRIA
PR ECA UCIONS A CAUSA
D E LA · COND EM NA DE
R I NTEL EN

Viena, 15. - Forces de policia, les
tropes i l'«Heimwehr» han extremat
aquesta nit les precaucions, mentre
que han estat trameses urgentment
reforços a Estfria, la provincia natal
de von Rintelen.
Encara que no és possible apell.ar
contra una sentència. del Tribunal
militar, els famlllars de von Rintolen es prooosen fer tots els esforços
possibles per tal d'obtenir el perdó.
La sentència de cadena perpètua
era la peni\ màxima que podia fallar
el Tribunal.
Von Rintelen s'emocionà en conèi·
xer el veredicte; però donà provea
d'un sorprenent domini d'ell mateix.
S'aixecà 1 donà la mà al seu advocat, després de la qual cosa abando,,· la Sala del Tribunal immediatament, recolzant-se al braç d'un
guàrdia.
A
CON DEMNATS
DOS
MORT PER TINENOA
D'EXPLOSI US
Viena, 15. - El Tribunal Suprem

ha condonat dues penes de morl
pronunciades pels tribunals de lU·
rats en la causa contra diversos In·
divldus acusats de tinença Ul.icita
d 'explosius.
Els acusats varen cometre un
Itàlia declara reconèixer la atemptat
terrorista hora i mitJA
iugoslau
territori
del
integritat
abans d'entrar en vigor la llei que
estableix la pena capital per a deBelgrad, 15. - Hom confirma que lictes ~·~,.,uesta naturalesa.
en l'acte del lliurament de les seves
actes credencials al Palau Reial de
Belgrad, el nou representant d'Ità- Un atemptat contra el rei de
lia, marquès Vlolla, pronuncià ~n
.
I'Hedjaz
important discurs que constitueix un
Londres, 16. - Es reben not1clet
o~eriment I?recis del sa.,yor Mussollm per a 1obertura de negociacions de la Meca informant que s'ha e<r
e~caminades a aconseguir un solu- mès un atemptat contra el rei del
CIÓ en les qüestions encara pendents Hedjaz, Ibn Saud.
El monarca de l'Hedjaz es trobS·
entre Itàlia 1 Iugoslàvia.
a la Meca amb l'objecte d'In5Roma reconeix solemnement Ja In- va
perfeccionar personalment les meSU·
teJrltat del territori del regnat de res
adoptades per a l'allotjament I
Iugoslàvia.
acondlclonament de la gran quan·
• • •
tltat de pelegrins que arriben ~
Paris, 15. - El senyor Lava! in- quests dies de tot el món musu ·
per tal d'assistir a les cerinlòmà,
formà avui davant la Comissió de
de «<d Ul Adha».
l'~x~erior d~l Senat sobre la situa- nies
El monarca es dirigia a ta aran
CI mternamonal.
mesquita I fou atacat per tres !ndlb
Mr. La val posà de relleu les decla- vidus que portaven uns resclets, am
racions fetes avUi a Belgrad pel nou els quals intentaren colpejar el rel.
ambaixador d'Itàlia. a. aquella ciu- La Guàrdia personal del monarca.
tat en fer lllurament de les seves disparà contra els agressors que
cartes credencials al Regent de I u- gueren morts. Ibn Saud no ha sof
goslàvla, que qualificà de molt cor- cap dany.
d1als. La comissió manifestà la seva
Han estat identificats els agr~
satisfacció per aquest fet que té sors, com a pertanyents a una sec
gran i:nportància. per a Europa.
religiosa del Yemen.

I
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La mania del racisme

OCASIONS
en Joies i Rellotges a la

JOIERIA LICEU
RAMBLA

{cantonada
Sant Pau }

DESPERTADORS des de 5'95
•

I

Varsòvia, 15. - En la sessió cel~
brada per l'Ajuntament de L<JdZ, f~e
acceptada una petició per vtrtut de
la qual, en el futur, els premiS i
Ciència, Literatura l Art que ato~.
l'esmentada ciutat, solament es 0
cediran a cristians, els quals baUJil!S.
de provar la seva condició detetade
i d 'ésser aris mitjançant rac
babtl..sme.

Un gran afer d'espionatge,
tent
a França

Paris, 15. - El jutge co~ç¡¡...4
ha acabat la. instrucció d des"'
«af!a1re» d'espionatge que roelu J933·
o~·
cobert el 19 de desembr~ d
Dels 34 inculpats de diverses cno
clons, dos es beneficien d'Ull rehi ha lloc», 11 són declara~ e0C()lll'
beHia 1 els altres hauran e t el
parèixer pròximament davall
Tribunal correccional.

I
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lcr humanitat

DISSABTE, 16 DE MARÇ DEL 193&

la mar i l'aire

RADIO
*

:(:
VAIXELLS ENTRATS

'Avilès amb carbó, el vaixell es..p ol «Antto de Satrústegui»; de
panY ool i escales, amb càrrega ge
~ve7i de trànsit, el motor anglès
~~acio»; d 'Edunburg, amb c~rbó
ineral, el vaixell anglès «Jura~, de
1n1a amb correu, mercadenes i
; pa;satgcrs, el vaixell postal «Rey
me I»· de Maò, amb correu, merr~eries i 38 passatgers, el vaixell
~ótor posGal <¡Ciudad de Mahón»;
~~ Roses, amb càrrega. general, el
NhiXeu «Ampurdàn»; de ~usak .i es~ tes amb C!lrrega general 1 de
c~nsit el vaixell iugoslau u:Timok»;
;t goÍ>e ManJln., Port Said 1 Gènlr
Qe amb' vint passatgers 1 càrrega
,va, eral 1 de trànsit i passatge de
~irs.nsi t, el transatlàntic alemany

e ~

UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DISSABTE

7,15: Primera edició de «La Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Catedral.
- Lliçó de gimnàs radiat, a càrrec de la Federació de Gimnàstica.
8,20: Segona edició de «La P'a raula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris.
11: Senyals
horaris. - Servei
Meteorològic de la Universitat de
Barcelona

TEATRE l ' CINEMA
(I "'remi l~n~~i

MIGDIA

cFUld••·

VELA· _ De Gandia, amb càrre-

12: Senyals
horaris. - Secció
1
a general, el pailebot «Cala Mur- Femenina. - Música selecta en disg . de Sant Georges, en llast, t:l cos.
1
Senyals hora.ris. - Programa
~iÍebot panamEnY «San Gerard o»; dc13:
discos variats.
~~ castelló, amb garrofes, el llaud
13,55; Secció Cinematogrè.tica. ...
'«Alfreda».
14: «La Paraula». - Emissió cte
DISTANCIA
NAVEGADA les dues de la tarda. - Informació
D ELS VAIXELLS SORTITS de Barcelona. - Actualitats teatrals
AHIR
1 musicals.
Fóra d'h.úntz.ó es troben els espa.14,15: Actuació de la dansarina
pyols <<El cano», en llast, cap a Cons Nirva del Rfa, la. qï.lal interpretarà,
a
castanyoles 1 talonejant, obres de
;tança · el «Cabo Menor», amb càr(j.éga 'general i de trànsit, cap a Albèniz, Falla i Granados, acompai,ubao 1 escales: els nordamericans nyada per l'orquestra de RADIO
Jcogontz» amb càrrega general, t BARCELONA.
14,30: «Butlleti Oficial de la Ge'ife trànsit, cap a Gènova i l'«Expor- neralitat
Catalunya. - Sumari
rter» amb càrrega general i de tràn- del númerode publicat
avul. - «El fet
~it, 'cap a Nova York 1 escales; els del dia», per Joan Alavedra. - Conatalians «Capo PinO», amb càrrega tinuació de les Actualitats. - Bor~ eneral 1 de trànsit, cap a Marsella sa de Treball de cE A J-b.
15: «La PamulaJ. - Emissió de
el «MalellM, amb càrrega general
t de trànsit, oap a Gènova 1 el les tres de la tard. - Directament
!&Franca Fassio» amb passatge i càr- des de Madrid.- Mlnisteris. - Refrega general 1 de trànsit, cap aGènlr sum de la «Gaceta». - Sessió Ra- Discos escomts.
'va· el noruec «Viklng». en llast, cap diobenèfica.
15,30: Micròfon per a tothom.
'a Sussa; l'anglès «Bulgarian», amb
'~rrega general l de trànsit, cap a
TARDA
esl.n.a; el noruec «Estrella», amb
16 : eLa ?araula». - Emissió de
àrrega general 1 de trànsit, cap a les quatre de la tarda. - Informació
ova York i escales; els correus general. - Programa de discos.
«Jaime lJ, amb passatge l càrrega
17,30: «El quart d'hora d'especla.lreneral 1 de trànsit, cap a Palma t ltta.ts». - Conferència a càrrec de
~scales, i el «Ciudad de Mahón», cap l'Acadèmia. d'Higiene de Catalunya.
à Maò, amb càrrega general 1 pas- - Continuació del programa de dis'E tge; l'alemany «Fulda», amb pas- cos.
18: Senyals horaris. - Progratge t càrrega general i de trànma del Radiolent. - Discos a pelt, cap a Hamburg I escales.
tició
de senyors subscriptors de RA¡ VELA. - El bergantí goleta lta- DIO BARCELONA.
cRoma», en llast, cap a Ca.gliart;
18,30: S'.Jplement de «La Parauel pailebot «Porto Colon», amb càr- la», dedicat a la secció Infantil de
(ega general. cap a Agulles.
RADIO
BARCELONA. - Rondalles, contes, consells útUs, etc.
18,40: Retransmissió des del SaAERODRDM DE L'AERO·

f

,ià

ló Capltol, de Madrid, del primer

NAUTICA NAVAL

Procedent d 'Estutgard, amb escaa Ginebra l Marsella, a les 14'50,
rrib:\ l'avió postal alemany «Juners -.. '\nah, amb correu, mercaderies i deu passatgers.
~ Procedent de Madrid, a les 12'30,
,rribà. l'avió postal espanyol «Fokker 11 Ec-Pna», amb correu, mercadelies I set passA-tgers.
~ Sortí, a les 8'55, l'avió postal ale·P'!Rn «Junkers D-Ahlh», per a Mar~ell., 1. Ginebra. amb correu, merca~erics 1 nou passatgers.
l Sortf, a les 9'40, l'avió esnan._vol
~Fo1 · k er 16 Ec-Uaa.», per a Madrid,
rmh l"orreu, mercaderies i vuit. pas--

~

es

concert extraordinari de la sèrie or·
ganltzada per l'Orquestra F11harmòn1ca de Madrid amb la. cooperació
d'Unió Ràdio, dirigit per l'emlnen~
mestre Erich Kleiber. - Primera
part: cEuyante» (obertura), Weber;
Tres danses de «El sombrero de tres
picos», Falla. - Segona part: Simfonia en Sl menor (Incompleta) ,
Schubert. - Tercera part: Quarta
simfonia, Tscha1kowsky. Durant els
intermedis: (";La Paraula». - Cotitzacions de monedes, mercaderies, va-

CUANDO LAS CORTES DE CADIZ, obra
en tres actes, un pròleg i un epíleg, de
J. M. Peman

Naturalment, jo orec que la critica de les obres dramàtiques ha de
fer·la un cntic dramàtic. Crec, però,
que la critica de cCuando las Cortes de Càdi.z.», valdria més que la
fes un humorista.. El veritable crftte
no hi té res a fer.
I no és que es tracti d'una obra
cCmica.. Hi ha guerra, amors ma·
laurats, frares que diuen seQ.tèncles.
marqueses que prenen xaoolata mentre a Càdiz esclaten les bombes fran·
ceses, francmaçons tenebrosos, una
dona que ce.nta i la maten les tropes
invasores, un patriotisme al roig
blanc ...
Tot això, però, Q ~" --·•t··., de l'escenari a la sala, no emociona, no
queda dramàtic. Al contrari: l'espectador, per ingenu que sigui, no
es pot prendre seriosament tots
aquell:; crits, i aquelis plors, 1 aquells
esgarips. I és que el sentiment tràgic, quan es dóna en espectacle, ha
de tenir una. gran força d'humanitat
per a no esdevenir una cosa encarcarada. 1 grotesca, com passa amb
«Cuando las Cortes de Càdiz». El
drama d'aquests penonatges del senyor Peman, és un drama de paper
pintat 1 «la.tiguillo».
51 el senyor Peman en fes una
sarsuela, crec que hi sortiria guanyant. I la diferència no s'advertiria
massa ja que en aquesta obra tot
queda sarsueler. En el pròleg, per
exemple, podria ha.ver-hl un «Canto
del pueblo españolt; en el primer
acte, un tercet. còmic a càrreo d'aquelles tres velles rtd!cules; en el
segon, una escena de conjunt, amb
intervenció de cors 1 parts, amb
((balle» i «cante», elogi de la «S(r
leu, cor patriòtic contra el francès Invasor, duo d'amor; en el tercer, ària de la «Piconera», abans de
morir fusellada, imltació de l'adéu
a la Vida de «Tosca»; 1 en el ftnal,
una marxa núlitar, un «Canto a
Espa.fia», 1, per a fixar més la psi·
oologia d'aquell frare al qual nomenen «El fllósoto rancio» -que si
de dlló...o.ofo» no en té res, té molt
de «rando»--, ·u n «Canto e.l chlr
colate s1n espuma».
.
La música podria anar a càrrec
del senyor Moreno Tonoba, el distingit autor de «La Chulapona». El
senyor Moreno Torroba fóra el mú·
sic indicat per a convertir en sarsuela «CUando las Cortes de Càdiz:t.

NIT

Senyals

horaris. -

Servei

Meteorològic de 1& Universitat de
Barcelona.
BAS E AERONAVAL
21,05: Noticiari des de la Redac• Sortf. a les 7, l'hidroavió postal ció de «La Publlcltal». - Ac~uacló
«1-Alte». ner a Roma, amb es· de l'orquestra de jazz cMatas Band.'t.
les a. Marsella 1 Gènova, amb cor21,30: Concert per la Banda Ml·
u, mercaderies 1 set passatgers. Utar del Reglmen~ d'Infanteria nümero 10, sota la direcció del mestre
AF.ROOROM DE L'«A IR .. Jullà Palanca: a'anegas» (pas dlr
ble), M. Carrascosa; eLa Canclón
FRANCE»
, Procedent de Tolosa., a les 5'30, del olvido» (duo)l SerranlrPalanca.;
«La Oración del t;orero», Turina-Pa.frribà l'avió amb correu, mercade- lanca.;
«Don Oll de Alcalb (selec·
)tles I dos passahers.
Penena; «Viva la vidu (marÍ. . Procedent de Marsella, a ]es 7'25, ció),
xa), CnstellVl.
i)\rribA l'avió francès amb correu.
22: «La Paraula». - Emissió de
fnercaderles 1 ctne pa~satgers.
les deu de la nit. - Directament
f. Procedent de Casablanca, a les des de Madrid. - Res".Jm de les in·
~2'25, arribà l'avió francès amb cor- formacions radiades durant el dia.
22,30: Retransmissió des del T a~e.v. m.erca.derles l ctne pass.atRers.
~ort!, a les 12'52, l'avió postal fran- tre Fontalba, de Madrid. - Funció
Gala. - Inauguració de la temF}s oer a "rnlcl'=:l\. amb cr"rreu, merca- de
porada Maria
GuerrerlrFernr.ndo
\C:leries 1 quatre passatgers.
Mendoza, amb la comèdia de
SortJ, a lec; 12'!l0, l'avtó o~tal fran Dias
Lope de Vega, «La nlfia boba».
.oês per a Mr:~l'$:el1a. e.mb cmTeu, mer24: eLa Paraula». - Emissió de
hatJeries 1 trpc:: oa...c.sa.t~ers.
les dotze de la n it. - Darreres inSortí, a les 8'10. l'avtó postal fran- formacions.
~r"'H~erJes f rl ('l~ "'"l:ssa.tgefS.
FI DE L'EMISSIO
~t :rers.

'1;tlà.

*,____
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Les Arts
*

Ràdio Badalona

Avui, dissabte. - A les 12: Obertura; senyals horaris; música variada en discos. A les 2: Música se-

lesta. A les ',10: F! d e l'emissió. A

les 7: Obertura ; senyals horaris. A
SALA REN /IR T les 8: Cotitzacions. A les 9: Notícies
Clausurada. l'exposició de dibu1- locals. A les 9,15: Audició de músi~os de Jacint Olivé, avui, a les sis ca antiga. A les 10: cJazz.». A les
~e la tarda, serà inaugurada la de 10,15: Noticies de Premsa des de
A les 10,30: o:Jaw.. A les
pintures de Joan Mercè, altre de les Madrid.
llostres valors de joventut que ex- 10,45: FI de l"emlssló.
ceHeixen.

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

[Sales

d'Aïil

Noticiari
*

La Institució Catalana d'Història Natural ha organitzat una c'lcursió de caràcter geològic 1 entomològic que tindrà lloc el d.luCOrts. 613
menge, dia 24, d'aquest mes. S'hi pot'enyora Balmas
Pintura den inscriure els no socis fins el
~osep Maria Monner
dia 18; poden fer-ho a la càtedra de
.Antoni de Ferrater
Bioquinuca de l'Escola. Superior d'AAgudo-Ciarà
gricultura (t.elèfon, 35383), a la de
~lexandre Crelxama
Botànica
de la Facultat de FarmàElls! Melfren
cia o bé a la Secretaria del Museu
de Catalunya. El lloc de l'excursió
Fins el dia 23
és a St. Miquel del Fai 1 el C03t de
7 pessetes. Cal endur-se'n el dinar.
•
- La Secció de Cinema Amateur
i la d'ExC'Ursionlsme de l'Ateneu
Popular de Gràcia (Salmeron, 177 1
Diputació, 263 · Telèfon 18710
179, passatge, 1.er pis), han orgaART l ORNAMENTACIO
nitzat una sortida extraordinària
per a. demA, diumenge, dia 17, rorOBJECTES PER A PRESENTS
tint de l'estatge social a les set en
Pldelaserra
Bodegons
punt del matf, per anar a Santa
A. Opisso
P~tures i dibuixos
Creu d'Olorde on serà fet un estuFins el 22 de març
di Important <le filmació.

Galeries Laietanes
•
•

•••

·
-SYRA

~--

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
I ACCESSORIS

ten que a Càd.iz, durant la invasió
napoleònica, varen caure-hi setze
mil bombes. Doncs bé, les gaditanes del senyor Peman, d(' les bombes en dJuen crosa.s de plomo• 1 se'n
fan ornamenta per als seua ctlrabuzones».
H1. hs. un frare tan espanyolista,
-espanyolisme carrincló d'«A B C:tque no vol cafè 1 si xacolata. perquè
el xaoola.ta és espanyOl 1 el cafè
no. No val a badar, senyor Pemanl
Qun ::-~ els frant:.:s~s ti ren una bomba, toquen les campanes de no recordo quina església: una paella colpejada des de ·bastidors. A poc s'oeix
la detonació: un cop de bombo. 1
el públic somriu, somriu ...
Breu: u.Cuando las Cortes de Càdiz», no pot prendre's seriosament.
Es un drama terrible amb el qual
el senyor Peman ha volgut fer pllr
rar el públic ... 1 l'ha fet riure. No
hi ha humanitat, no hi ha emoció,
no h1 ha poesia.
El senyor iticard Calvo és un actor viciat, deplorable, afectat, que
abusa del «latlgutllo» d'una manera intolerable. I que acompanya els
«latlguillos» amb una IIlÚl1iCS. absurda i fàcil a desvetllar en el públlc

lnteWgen~

glès I els parla'l'en'•'"'" "' l'exèrcit

Invasor amb més poltdesa.. Un senyor Salazar, quan entren els es·
me11ts.ts ps.rla:rr:entarls. 'S' Pt~h.c\a molt
1 diu:
-Ara fumaré 1 posaré els peus
sota la taula.
Jo cree que hom pot és~ e r molt
patriota 1, a la vegada, molt ben
educat.
Naturalment. el oa.tr:lottsme és
sempre re3pectable. El que no n'és
és el patrioterisme. I el senyor Peman -que no és un poeta com creu
el seu públlc, sinó un versatre d'una cert& brillantor 1 facnttat -no
fa patriotisme amb les seve.s obres:
fa patrioterisme. Patrioterisme que
ara U !alia bon xic, perquè el seu
públic, que ara ja no fa una política d'oposició, no pot convertir
les expansions pseudo poètiques del
senyor Peman en un tràgala com
abans.
L'obra és falsa. arbitrària, arttfi.
closa. Els personatges ho són també.
No totes les ac-trius, per molt 1nteHigents que siguin - 1 això ho
hauria de eaber el senyor Peman-,
saben cantar. I m enys «Cante bondo», cosa verita-'Jlement difícil.
Doncs bé, la protagonista. de
«Cuando las Cortes de Cà.diz», es
una. «cantaora» ,«Lola la Piconera»,
de la qual hom diu que quan canta, «tiene la Primavera en la garganta». I, en efecte, a poc canta
entre bastidors 1a senyora Tà.rslla.
Criado, 1 allò de la o:prirnavera. en
la ganganta» queda molt malament.
Ni d'estil ni de veu està. bé la senyora. Tàrsila Criado, intèrpret de
«Lola la P:lconerat, personatge al
(]u al vanament pretén donar importància el senyor Peman. Vanament,
perquè encara. que la. mort de la J>€r
bra t enamorada ccantaoraJ sem.
bla QUe tindrà graM oonseqüènctes
per a Espanya, ningú no s'ho creu.
Encara que hom sentl la mort de le.
des:naclada senyora. Atxò, la mort,
sempre és una. cosa lamentable.
Ht h~ altres coses en ]'obra tgua}.
ment dl;·~ rtt des. Oom exemple: con.

l~le~iaf' u

MILLAS - RAURELL HA GUANYAT AMB LA SEVA OBRA
«EL MON EN QUE VIVIM»
«El Rei Midas», de Nicolau M. Rubió i Tuduri,
fou l'obra finalista
Mtllàs-Rau.rell ha estat el guanyador del «Premi Ignasi Iglésies». Ho
ha. estat amb la seva obra nova «El
món en què Vivim».
No coneixem l'obra, però creiem
que el premt ha estat atorgat amb
justícia F "" ''n fa creure l'anterior

la hilaritat. Jo re-

cordo que anys enrera la senyora
Raquel .Meller, en un teatret -desaparegut- del carrer Diputació, cantava un cuplet poca solta 1 cursi,
tan poca solta i cursi corn etS versos
del senyor Peman, en el qual deia:
c: .•.por què la fior que es cortada ... t
1 acompanyava el vers obrint 1 tancant els dits de la mà dreta com sl
tosstn unes tisores.
Igual, si fa o no fa, el senyor
Ricard Ca.lvo.
La. senyora Tàrsila Crlado, sobre
tot quan parla. d'Espanya, crida
massa. Tant, que arriba a fer 605pitar que els francesos la maten per~
què calli. Els altres actors, discrets.
Magn.ifics, esplèndits, els decorats
de Fontanals. Els vestits, de la &&nyora Gelabert, un xic arbitraris.

MILLA& RAURELL

Un bOn dia el senyor Muñoz Seca
deixà. de banda les astracanades, els
estirabots 1 els diàlegs retorçats 1
es dedicà a fer veritables «comèdies». I l'èxit no acompanyà el seu
noble intent. Li sortiren unes comèdietes blanques, sense suc n1 bruc,
unes comedietes intranscendents,
d'una intranscendència gairebé cretina, les quals amb tota barroeria
salpica d'idiotes sàtires polltiques 1
socials la finalitat de les quals no
fou altra que la de voler molestar
els homes més representatius de les
esquerres espanyoles 1, a la vegada,
complaure el seu migrat públic cavemtcola.
Tot en aquesta segona època mu·
ñoz.sequlsta és !als I artl!lclós. Els

personatges són a la. manera de Utelles, sense cap escalf d'humanitat,
les situacions escèniques són lnver·
semblants i els acudits, sempre preparats amb greujosa antelació, sense connexió de cap mena, sense grà.·
eta -veritables exabruptes antigrarnaticals- us donen la sensació de
la probable anormalitat cerebral de
l'autor.
Cap d'aquestes oomedietes del senyor Muñoz Seca quedarà de repertori. De les altres, les de la seva.
primera. època, potser quedarà. «La
venganza de Don Mendo» 1 cEl verdugo de Sevilla», com a models d'una. època de monstres ~ el
sentit pejora.tlu de la paraulamonstres escènics totalment renyits
amb la gra.mà.t1ca 1 el sentit comu.
En «Ml chica» el senyor MuflOZ
-ajudat per un tal senyor Péreztracta de reivindicar les seves inèdites aptituds de comediògraf normal coherent 1 equiltbrat 1, a tal
ereéte, porta a l'escena. un lleu em·
bolic exempt d'inversemblances 1
astracanades, però, a.mb personatges
manllevats, de segona mà. Cap tipus original, cap situació encertada..
Potser hi ha. en «Ml chlca» una comèdia, però, els senyors Muñoz I
Pérez no l'han sabuda veure. O no
han tingut la traça de saber-la constnúr.
Cal que aquests dos senyors ~
nexlonln davant del seu darrer fra-càs, ja c¡\10 aquest marca la !1
d'una cost& avall. Decrepitud? ¿Anqullosi mental? Potser les dues coses
han esta~ la causa de tan ràpid des-

cena.

S'Imposa la jubilació, senyors Mulloz 1 PéreZ. Però, a poder ésser , la
jubilació amb to~ e.l sou. Tal com
ja va !er-ho l'Estat espanyol amb

labor, original, interessant, de Mlllè.s-Raurell.
El nostre company Lluis Capde-Vila, en la critica de «Fruita verda.»,
estrenada darrerament al Poliorama,
recordava l'obra. anterior de Mi·
llè.s-Raurell i en feia un merescut
elogi. I feia. ressaltar la seva dignitat, la seva honestedat literària.
Aquell que ha esêrit obres tan
personals, tan fora del vulgar, com
«La mare de Hamleb, «Els fills»,
«La llotja», «Fruita verda», «Tela
de somnis» 1 «La caravana» és un
escriptor de mèrit.
Això ens és una garantia que el
«Premi Ignasi Iglésies», del qual és
guanyador, ha estat atorgat amb
justicia.

.. "

,_
.
Ahir fou adjudicat el «Premi Ignasi Iglésies» 1934 1 el guanyador

ha estat el

drama~urg

J . Millàs-

Raurell, per la seva obra «El món
en què vivim». Segons totes les referències, les deliberacions del Jurat foren molt laborioses i calgué
recórrer a. diverses votacions complementàries. Obtingueren excellent
votació, per l'ordre que es esmentem
«L'huracà., de Carme Monturiol;
«Cataclisme», de Joan Oliver; «Vic.
tor Daura», de J. Navarro CostabeUa; «Benaventurats els lladres:t,
d'Ignasi Agusti; «La Plaça de Sant
Joan», de Josep M. de Sagarra;
cUn pas eallà», de Modest Sabaté,
1, amb un vot lLa muller de Don
Joan», de C Fages de Climent;;
«Cautxú», de N. N.,i «Les forces vives», de Manuel Pugés.
Com a incidències de la votació
assenyalem el fet que «El moment
en què Viviru» hag¡ hagut de desempatar una. vegada amb «Víctor
Daura» de Navarro Costabella.
En la primera votació han quedat empatats amb dos vots: «Victor Daura», Benaventurats els lladres», «La plaça de Sant Joan» i
«Un pas enllà». En el óesempat
d'aquestes quatre obres han obtingut dos vots «Benaventurats els
llad.l·es» i «Victor Daura», i un vot
«La plaça de Sant Joan». E~ectuat
el desempat entre les dues pr1meres,
la votació ha estat favorable a «Victor Daura», per tres vots contra dos.
Ab1r a la tarda, cap al tard, el
Jurat estigué al Palau de la Generalitat per tal de donar compte al
senyor Portela del resultat del cUl
Premi Ignasi lglésles».
Les obres presentades a concurs,
foren 76.
A les moltes felicitacions CiUe rep
l'amic Millàs-Raurell hl ajuntem la
nostra, ben slncera.

m.ülo~

se[vei a

Service Station, S. A. ,

DARRERS DIEB

20 ~CASA
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dora

-Aoana de ter cap compra vleJteu
ta nostra casa

Salvà, 43, 1." ·BA lCELONA
\

•

una

menció especial Eusebi Ferrer, per
l'admirable realltzació del seu film
«Ceràmica Serrat.

METRO POL
A partir del dilluns <lla 18
PRE~EAN

ALBERT

"'"'"

ment Que el client desitgi
Us enviarem uu apareu a prova
sense cobrar-vos res
uurant aquest mes e! 5 per 100
de descompte a tota els compra-

tés als premls susdits.

••

l' l>

VENDES A I t.. • •.
.. , a
S e n s 1 entrada " ' • 1 ado r
Conceà1m tea [tl.Cllltata d.e paga..

"

El Jura~ ha distingit amb
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I

BLANCHE MONTIEL

en

NOVATOS DEL AIRE
I

MARIE GLORY
RENE LEFEVRE

I
A RLETTE MARCHAL

en

Pobre Don Juan
Programa UNION FILM, S. A.

AHegació * important
LA SOCIEDAD GENERAL DE
AGUAS DE BARCELONA 1 la EM-

PRESA

CONCESIONARlA

DE

AGUAS SUBTERRANEAS DEL
RIO LLOBREGAT, han adreçat a
l'Excm. senyor Governador General
de Catalunya, una extensa a.Hegació,
el motiu de la qual, és el continu
1 amenaçador augment de salinitat
de les algUes del riu Llobregat, per
l'abús que, de llurs concessions, cometen les empreses explotadores de
sals potàssiques en abocar als rius
Cardoner 1 Llobregat, sense cap me~
na de conSideració a la Llei n1 a
l'interès públic, els productes obtinguts en l'obertura de llurs pous i
els residus fruit del lavatge de llurs
minerals, l'extracció dels quals augmenta cada dJa.
Assenyalem en a'!Juesta allegació,
el perill no gens
unyà, d'aquest
abús, puix que pot arribar-se a la
salinització de les aigües que són
captades a la conca del Llobregat,
les quals constitueixen la base del
proveïment hidric de Barcelona, 1 de
nombrosos pobles limítrofs, creant
aix1 un conflicte sense precedent,
la solució del qual fóra d.llata.dissim
ensems que requeriria una inversió
difjcil de calCular, però, que situats en la millor hipòtesi, aniria
molt més enllà dels cent milions
de pessetes.
Afegeixen les esmentades COmpanyies que davant d'Una eventualitat d'un caire tan tràgic, fent la
matelxa cosa que a l'any 1933 en
una exposició elevada al President
de la Generalitat En Francesc Macià, han cregut que era inexcusable dirigir-se a la primera Autoritat
de Catalunya per sollicitar una intervenció enèrgica en aquest prlr
blema, ja que a la pràctica, l'actuació de la Comissió Oftclal encarregada de la v1g1lància de la sali.
n1ta.t dels rius, no pot prendre
mesures d'eficàcia que siguin una
garantia per a l'esdevenidor; s'ha
de limitar a proposar la imposició
d'algunes multes a les SOci.etats productores de sals potàssiques, les infraccions de les quals amb tot, s'accentuen cada dia.
Com a una solució a aquest greu
problema que dóna ta.nt de neguit
a l'agricultura i a la indústria, que
pot ésser causa. d'una fonda pertorbació a la Ciutat de Barcelona 1
oferlr al món sencer l'espectacle insòlit d'un poble que no ha estat
apte per a preservar el patrimoni
de l'aigua tan indispemable, que
beuen els seus habitants J que fert1lltzar les sevea terres, assenyala
aquell document, de conformitat
amb la COmissió Inspectora de l'Es-tat, la construcció d'un canal ·collector que condueixi els residus dissolts de fa.brtcactó, des de la zona
minera fins al mar, el cost del qual
representa una xifra modest1ssima
en relació amb les possibles conseqüències que aquesta. situació pot
portar.

1 fineix, l'esmentat document, pregant al senyor Governador que de-

gut a

la 1mm1nèncla I

gravetat

TEATRE
AMATEUR

*

El Dinàmic Club (Condel, 9), ba

ció d'avui.

lunya.

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
al preu de

AVUl, UN EXIT APOTEOSlC

Lluls BCLER

16·so. pessetes

TEATRE DEL BOSC

Venda directa al vestíbul

AVUI
EL
MES
GRAN
ESDEVE•
NI MENT
DE

Aragó, 270 I 272
1Passeig de Gràcia, 45
Telèfon Jl550 l J.1559

RADIO-RADIO

Han quedat deserts els premis:
Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya, destinat
al millor fUm d'Avantguarda, 1
Agfa, Nizo 1 Perutz, per no haverse presentat cap peHfcula. que ob--

dlssortad& obreta féu la seva pre-

El

*

Premi Cèsar Vtcente, al millor film
de tema lliure: «De sol a sol»; autor, Ramon ?uiggrós.
Premi Gevaert., al millor film rodat amb pel:l1cula. d'aquesta marca:
«Turistes a. Mallorca»; at~~ .: r, Jau·
me Colomer.
Premi Kodak Color, al millor film
en colors: «Costa catalana»; autor,
Dr. R. San Rtcart.
Premi Vfctor, al millor fUm rlr
dat amb cambra d'aquesta marca:
«Ceràmica Serra:t; autor, Eusebi
Ferrer.
Preml Poto-Optica, a la millor cincronització: «Sangre en h\ Pampa»;
autors, R. Serinyà 1 A. Sarsanedes.
Premt Associació de Cinema Amateu, al mlllor film realitzat per un
soc: 1 al millor film del concurs:
«Ceràmica. S er ra»; autor, Eusebi
Ferrer.
• • •
Tenint en compte la bona Pi.llltuacló d'algunes de les peHicules no
premiades, el Jurat ha acordat concedir medalles honc .!iques als mms
següents: «La pesca del nero»; autor, Antonf Sarsanedes; «Natació»;
autor, Claudi Gómez; «MontsenY»;
autors: Sirvent-Uorera; «~assa un
Circ:t; autor, Ramon Sa,rsànedes;
«Dotze dies per Europa», autor, o~
simtr Aumacelles.

..

Al re-

que vulgui intecollida, el quadre escènic de la dita d'aquest problema,
personalment, Imposant,
entitat posarà en escena la comè- dressar.s'hl
'acord amb l'esperit de la Llei del
dia en tres actes d'AgUJtf Collada Parlament
Català del 9 d 'agoot d el
«La Bohèmia trista».
1934,
a les Empreses Productores de
Aquest acte ha desvetllat un gran sals potàsslc¡ueo,
la llmltacló de llurs
interès pels mèrits rellevants dels extraccJons n,eeessàr1es, perquè la
artistes homenatjats i aquells altres salinitat de l'aigua del L.obregat
que interpretaran la comèdia.
no passi dels limita que l'esmentada.
ve .. . Ja ve ... rialler :
Llei fixa; no permetent la inldaeió
AVUI, NIT, ELS «SEMPRE de noves explotacions i gestionant
AMICS>t REPRESENTARAN prop del Govern Central, la immec< EL FILL DEL SR. GOLDJ> diata. execució de les obres del caAquesta nit, a les deu, tindrà lloc nal CoHector tot Imposant, per a
a la sala. del Niu Gracienc, la re- portar-lo a terme, la coHaboració
presentació de l'aplaudida comèdia econòmica de les Empreses.
ANDRE LEFAUR
de Lluís Elles lEl Fill del senyor
El document aquest, el qual té
Gold.».
una extensió excessiva perquè pugui
Entre els socis i simpatitzants dd. ésser reproduït integrament, consti·
grup «Sempre Amics», que dirigeix tuelx, a més d'una. apellació molt viJosep Serra, ha despertat gran inte- va a l'Autoritat davant d'un problerès aquesta representació, si hom té ma d'una importància transcendenen compte que els «Sempre Anúcs» tal, una acusació concreta contra
fou el primer grup que representà la d'aquelles Empreses, nacionals i esprimera producció teatral d'Elies, el trangeres, les quals excedint-se de
qual en recordança d'aquella data, llurs Concessions, vulneren obertaFUNCIO A HONOR D' UNS per a ell memorable, ha promès ment els drets allens 1 traïcionen
la seva assistència a la representa- l'hospitalitat que els atorga CataARTISTES

organ1tzat per a Ja tarda del diumenge vinent illlR selecta funció de
teatre a honor dels artistes partiel Cap de Negociat de primera. clas- cipants en la darrera exposició d 'art
ser senyor Pere Muti.oz Seca, d'opti- celebrada.
A aquest efecte, i creient molt amiSta 1 apro!ltada recordança.
La companyia de Mora, Espanta.- ttnada pel seu ambient l'obra esleón 1 B&.rroeo. la qual 1Uilb aquesta
sentació, endebades s'esforci\ a donar vida al darrer «monstre» rnufloz..sequlsta, car, no h1 ha ningú,
per taumaturg que slgu!, que ressusclt1t cap mort.

RASOS DE PEGUE RA. -

fugi, 96 centímetres de neu. Temperatura mínima, 5 graus sota zero.
Gel serè Vent fluix
VALL D'ARAN I Port de la Bonaigaa). - Tres metres i mit.: de netL
Temperatura mfntma, !J graus sota
zero. Cel serè. Vent N. O. FiuLx.
CA M PRODO I'<. - 75 ct:nt1metres
de neu. Cel ~ erè. Vent calma.

Pulggrós.

~!!!!1!!'!1!!!1!

MI CHI CA, de Muñoz Seca i Pérez
Fernàndez

ma.

t'remt Unió Excursionista de Ca·
talunya, al millor film d'excursionisme: «Catllaràs»; autor, Ramon

~

Teatre Barcelona

Reunits la senyoreta Maria Luz
Morales i els senyors Santiago Marco, Angel Ferran, Joan Cortès i Vidal, J. M. Ferry, Josep Sala, Alfons
Montcanut, Manuel Moragues 1 Ramon Gil -aquest darrer en qxualitat de secretari-, els quals integren el Jurnt nomenat per a fallar
el II Concurs de films convocat per
l'Associació de Cinema An::.atear, han
estudiat les ¡)untuacions obtingudes
per cada una de les peHícules presentades a l'esmentat Concurs 1
han acordat adjudicar els premis en
la forma. següent:
Premi Generalitat de Catalunya,
al millor 1il.m ...... ltural: e:Ceràmtca
Serra»; autor, Eusebi Ferrer.
Premi Atracció de Forasters, nl
millor film de folklore: «Olot»; autor, Ermenter Vélez..
Premi Casa Cuyà.s, al millor fUm
d'infanta: «Llibres i soldats»; autor Amade-.J Real.
Premi Cinematogra1ia Amateur,
al millor film humorístic : «Sangre
en la Pampa»; autors, R. Rerinyà
i A. Sarsanedes.
Premi Eumtg, al millor iilm ro.
dat amb cambra d'aquesta marca:
((L'home que jo he mort»; autors,
J. M. Ponsett, J. Arrufat 1 J oan
Serra.
Premi Foment de les Arts U ¿curatives, al millor film dccumental:
«Ceràmica Serra», autor, Eusebi Ferrer.
Premt KOdak, al millor hlm rudat
amb pellfcula d'aquesta marca: «CatUaràs»: autor, Ramon Puiggròs.
Premi Paillard-Bolex (German Ramon), al mUlor fUm d'esports: eLa
dona i els esports»; autor, Eusebl
Ferrer.
.Premi Patbe--Baby, al m1Hor tilm
rodat amb pellícala d'aquesta marca: tt.Octubre»; autor, Joan Roig.
Premi Vfdua E. Riba, al millor
fUm de reportatge: «Sota el cel ma.
llorqtú»; autor, Eusebi Ferrer.
Premi J. Sa bat, al millor film
curs: «Reportatge de la Vall d'A.
ran»; autor, Joan Ventura.
Pt·emi Serrahima, al millor 111m
d'argument: «Sangre en la Pam-

Dades fac111tades per l'Oficina de
Turisme! de Catalunya:
LA MOLINA.- Un metre de neu.
Temperatura mínima, 10 graus sota
zero. Cel serè. Vent N. O., calma.
NURIA. - Un metre de neu. Temperatura m1nima, 1 graus sota
zero. Està nevant. Vent S. Duix.
ANDORRA. - Dos met:es 60 centimetres de neu. Temperatura minima, 14 graus sota zero. Cel serè. Cal.

r,:~~s~utors, R. serinyà 1 A. sarsa-

LLUIS CAPDEVILA

Es tracta d'Una obra de trajectb-

rta. vaciHa.nt, confusa. Jo confesso
stnoera.m.ent que el que passa en
«Cuando laa Corte_, de CàdJz» no
sé perquè passa. I no crec que ho
sàpiguen els altres espectadors.
L'autor ens presenta uns tipus que
no tenen cap humanitat, uns tipus
de cartó. Gairebé sempre ens fan
l'efecte d'u na gent carregada de ma·
nies -valgui l'eufemisme-. d'una
gent tocada de l'ala... Si no fos aixf,
s:t tinguessin sentit de la r ealitat. es
comportarten d"una altrn T'l'l~mera.
La península és envaïda pels
exèrcits fr ancesos; Napoleó s'ha endut a Valençay a Carles IV, a Perran VII, el canallesc, al qual el poble nomenava el «DW'Prln'Q : al pals
no h1 ha. diners, com pas3a sempre que els reis fugen; Càdiz està
sense tropes, sense armament, sense res; un exèrcit de quaranta mil
francesos s'hi dirigeix. Doncs bé, els
personatges del senyor Pemn.n, en
lloc de preocupar-se de la situació.
canten, toquen la guitarra, prenen
~acolatR, parlen de «lM pc;onmas de
oro y plata», del «terc!opelo azul
del clelo», d'«un cir1o de nardos».
Això fa pensar que, a través de la interpretació del senyor Peman, Cà.diz, l'any 1812, era ple de ximples.
Tant, que, a força de tractar-hJ ,
àdb.uc s'hl toma l'ambaixador an~t1ès. Per cert que aquells patriotes
del 1812 que ens presenta el senyor
Pema.n podrien é...c:.ser un xic més
senyors i tractar l'ambaixador an-

La neu a Catalunya

Veredicte del Concurs 1934·
1935 de l'Associació de Cine;
ma Amateur

TEATRE ROMEA

lors 1 cotons:.
21:
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HOTEL DE VENTAS

LA

DOi OROSA

L'ANY
Joia musical del mestre serrano

1 el dibuix en color de
w. Dlsney
LA OIOSA PRIMAVERA

Cal~at... Mobles...

CARRER PELAI, 8

SEM~RE

Telèton 14370

et(.
OCASIONS

14 humanitat.

G

DISSABTE, 18 DE MARC DELtg3l

<:::se::!

MER CAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE C().
SlR. MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'O·CASIO
CORTS CATALANES,

Telèfon dU422

414

BARCELONA

· E-l S E S P O RT S ·

APARELLS
FOTOGRAFICS

:::·;·=:~;:::=:::=:r:•:::::=:a:-~=:=::~::::::::::~w:::::::=:=:=::::::::::::::::::::~~~

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

COMENTARIS DEL MOMENT

PEL·LICULES • PATHE• BABY · MAQUINES
FONOQRAFS DE TOTES MENES· DISCOS, eto.

La «U. C. F. E.» ja té Junta Consultiva.
Ja podem dormir tranquils

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
<prop Rambles> Tel. 14137

B AR C E L ONA

Per a vestir amb elegància
per pocs diners

CA SA BASrr I DA
6ran ~a~ar ~e ~a~treria i(ami~eña ~iU~ma uor~-Am~rirà
Els nost.res aparadors us ho demostraran amb nombrosos mantquins de cera, amb vestits de teles de gran gust 1 bona qualitat 1 estils de la més perfecta distinció, a uns preus incompetibles.
Els nostres articles I els nostres preus sempre han respost a la
mateixa Idealitat: facllltar LA MAXIMA ELEGANCIA AL MES BON
PREU, amb vestits, camises, pijames barrets, corbates 1 gèneres de
punt.
Vestits a 15, 25, 40, 60 1 60 Ptes. • Pantalons a 4'95, 7, a, 10 1 15 Ptes.
Camises zèfir a 4'95 I 7'85 ptes., I de seda a 12 1 16 ptes.
PIJames a 6'951 7'95, 12 1 15 ptes.

1

Sl l'elegància ha estat en altres temps només pr1v1legi dels afavorits per la sort, la Casa BASTI DA ha creat una. fórmula. que la fa
accessible a totes les classes socials.
S EC CI O A MI D Al
SECCIO DE VESTITS DE NEN per a. totes les edats I de totes les
formes, amb teles de gran gust, estil anglès, a. mida, des de 40
pessetes.
SECCIO DE VESTITS D'HOME, diferents formes I teles de gran
fantasia., estil anglès, a. mida., des de 50 pessetes.
SECCIO DE VESTITS ESPORT, en tots els estils, gèneres de gran
fantasia., estil anglès, a mida, des de 50 pessetes.
SECCIO DE VESTI'l'S D'ETIQUETA: Smokings, Fracs, Jaqués, des
de 100 pessetes.
, Tenim una secció ultra. ràpida en !a qual podem confeccionar
tota mena d'enCàrrecs en quatre bores, com també una. secció de gran
luxe, on es confeccionen tota. mena de vestits amb bons folros 1 acurada confecció, amb un 50 per 100 menys que els nostres competl·
dors.
Considerem l'estalvi !a. cosa. mes essencial; obsequiem els nostres
clients amb segells d'Estalvi de la CaiXa de Pensions per a la Vellesa I altres presents. en proporció amb l'import de 1a compra..

-----------------*:-----------------R. Puig realitzà la seva primera.
La V Jornada del cursa
després d'haver estat malalt,
fa pocs dies, cosa que fa. que Ja
marca. obtinguda no sig Ja que aConcurs d'Hivern cost'.una
a realitzar aquest notable

NOTA : Els que de fora vulguin serv1r-se de la. nostra casa poden escrture, adjuntant o·so pessetes en segells, i rebran figurins, mostres 1 u.n
sistema especial per a prendre les mides, amb les instruccions per a. rebre l'encàrrec abans dels cinc dies.

EXPOSICIO . DE L'ART DEL VESTIR

Les vostres hèrnies estan sempre
en constant perill si no són ben
retingudes. Els aparells que fabrtca el tècnic i especiallstn PERE
SIMON us donaran el màxlm de
garantia., 1 són, al mateix temps,
els mès econòmics. Preus: 6, 10,
15, 20, 25, 30, fO 1 50 pessetes

I PRIMER

SALO DE CREACIONS
REUNIO I~JAUGURAL DE PRIMAVERA
Del 30 de març al 14 d'abril del 1935

PALAU NUM. 1 - Montiuic

EL REGULADOR
<Casa. fundada. el 1890) •

11

AVIS ALS SENYORS EXPOSITORS
Carme, 11. Tel. 12743. Barcelona

LA PORTORRIQUENA 11
Cafès torrats
de collita pròpia

Per sorpresa., com sempre es fan assabentàrem que navta anat al Conaquestes coses, un grup d'arribistes grés que la Federació Internacional
d'aquests que tant abunden als es- de Lluita va. celebrar a Praga per
ta.ments directius de l'esport català, tal de detrulnn.r la independència de
es reuniren tres o quatre vegades i la. Federació Catalana de Lluita '•
tingueren una gran pensada.. Pro- per tant, el seu reconeixement en
jectar la constitució d'un organisme el si de l'esmentada entitat. De fet.
esportiu otl.cla.l en el si de la Ge- el senyor Roca Alcafiiz no tenia alneralitat, exposar -lo en un ampli tre propòsit que el de fer un viatge
manifest 1 presentar-lo, per sorpresa., de plaer a. espatlles de l'Ajuntaa l'aleshores Conseller de Cultura. ment de Barcelona. Altra. cosa. no
perquè l'aprovés. I de moment, el podia. ésser, ja que no podem creuprojecte fou acceptat.
re que aquest senyor es cregués que
La monstruositat del projecte en arribar a Praga no hauria. de
era tan gran que vàrem decidir po- fer altra cosa que presentar-se al
sar les coses en clar des d'aquestes Congrés, demanar la paraula, explicolunmes i la força dels nostres ar- car per què hi havia. anat 1 llestos.
guments va. tenir la virtut d'encar- I naturalment, a. Praga, no sols li
petar el dit projecte amb el propò- negaren l'entrada al Congrés, sinó
sit de substituir-lo per una. organlt- que ni se'l varen escoltar. De fet,
zació seriosa i eficaç.
però, esportivament Catalunya. no hi
Però els arribistes. els esportius de va perdre res, tota vegada que lA.
e:camoufiage», han cregut que ara. Federació Catalana de Lluita. és un
era arribat el moment apropiat per mite creat i mantingut pel senyor
a desenterrar el mort I portar en- Roca Alca!liz.
davant els seus propòsits. I bé; a.Ell senyor Josep Valón CarbOnell
quests propòsits ja. els han assolit. és una. altra coHaboració e!icacissima.
Per decret aparegut al «Butlleti Otl- per a l'endegament de la cultura ffcla.l de Ja Generalitat de Catalunya», sica a Catalunya. Hem esbrinat que
ha quedat nomenada. la. Junta. Con- entén molt en coses de motorisme.
sultiva de la «U. c. F. E.»
Ja està bé.
I en aquesta Junta., naturalment,
El senyor Galo Mussons, directiu
figuren aquells quatre senyors que de l'aristocràtic Joc de l'hoquei, diuen
es reuniren tres o quatre vegades que és un senyor molt amable. Tamper a redactar el projecte 1 ja. s'o- bé està bé.
cuparen bé prou que llur nomenaI, per n, trobem entre els pe:soment fos personal, ès a. dir que la. natges que formen aquesta Junta
representació en l'esmentada. Consul- Consultiva, el senyor Joan Coll Mativa. no fos conferida a estaments es- cià, persona coneguda a bastament
portlus perquè aquests nomenessin dels n o s t r e s lectors arran d'una
llurs representants amb facultat per campanya portada a. cap des d'aquesa. suplir-los en cas que llur gestió no tes columnes. També es va. veure ebUels satisfés.
gat a. presentar la. dimissió de presiNaturalment, que nosaltres no po- dent de la Federació Catalana d'Atdem estar-nos de comentar la. per- letisme pels mateixos - i altres mosonnlltat d'aquestes personalitats (?) tlus- que el senyor Roca Akañiz.
que formen la dita Junta. D'unt\
Ah! També trobem a la llista un
part, el senyor Francesc Florit, el nom que eus ha cridat molt l'atenqual és un bon repòrter gràfic, una. ció; el del senyor Francesc Fàbre-bona persona i directiu d'una entl- gues Vehil. Hem volgut saber de
tat els associats de la. qual es de- qui es tractava. Es arquitecte de la
cUquen a. tirar trets al blanc. No es G. A. T. P. A. C. t s'ha. cregut que
pot nei?U' que el senyor Florit és un aquesta entitat comercia.l podria oregran element per a endegar rorga- I rir també una valuosa coRaboració
nltzació esportiva a Catalunya. En en l'endegament de la cultura física.
el cButlletflt segueix al senyor Florit a Catalunya. Això Nlcara està millor.
el senyor Joan Roca Alcafilr~ Aquest
Aquestes són les personPs que forsenyor, el qual té la monomania d'a- men la. JuntA Consul_tiva. de la ~Unió
caparar càrrecs, és directiu de no Cataltma de Federacwns Esport1ves».
sabem pas quantes entitats esport!- I aquests directius, per atribucions
ves, sense que per ara per allà on ha. que els són conferides, són els qui
passat no hagi deixat altre rastre tindran facultats per a. _fer !'_uspenque el de la desorganització. La Fe- dre qualse-vol acte esport1u I fms inderació Catalana d'Atletisme, de Ja tervenlr els lllbres dels estaments
que fou secretari una llarga. tem- esportlllS de Catalunya.
porada., ha estat ls. seva darrera vicNingú no pot estranyar la. cruesa
tlma. Alxi està avui l'atletisme ca- del nostre comentari. Aauest no restalà. Per cert que aquest directiu pon pas a circumstància pol!tica de
polifacètic -nom a bastament co- cap mena.. Amb la. matei.Xa. fermesa
negut pel jovent que llegeix a.ques- l claredat vàrem combatre des d'ates columnes- en certa ocasió va questes columnes el projecte que
demanar una. subvenció a l'Ajunta- ens ocupa quan fou presentat el
ment per tal d'organitzar uns cam- combatem avui.
pionats de lluita greco-romana; li
fou concedida, i als pocs dies ens
LLUIS MELENDEZ

. El diumenge passat tinguérem ocasió d'assistir a una altra interessant jornada del Concurs d'Hivern.
Les marques obtigudes per Sabater I Brull són força. remarcables,
no solament pel que fa. referència
a ells, sinó també per Ja. regularitat amb què s'obtenen. Podem dir.
sense por d'equivocar-nos, que Sabater és ja avui dia un nedador capaç de demostrar les seves extraordinàries facultats en reunions internacionals. Els temps obtinguts, amb
una. regularitat -susceptible de milloraments- e' classiflcr..ten com a.
un dels més ferms candidats ~ols
Campionats d'Espanya en les curses de velocitat.
Canela II es classüicà també com
a un bon sprinter i féu gala del seu
estil, del qual clestaca extraordinàriament el Joc de peus en fer el
crol. Si Canela donés una. mica mès
de força. a. les braçades, no dubtem
que milloraria. de molt els seus
temps.

I

EL COMITE EXECUTIU de l'«Exposició de l'Art del Vestir», fa
avinent a. tots els que han acudit a sol:licita.r lloc per a muntar in&tallació, que l'adjudicació dels Stands s'efectuara. a. partir de di·
marts vinent. dta 19 CDIR.da de Sant Josep), al propi Palau núm.
1 de Montjuïc.
A partir de l'esmentat dia, els senyors expositors que el desitgin
i els artistes decoradors, podran començar el muntatge dels Stands,
al qual efecte romandrà obert aquest Palau de les 9 del me.tl, a
les 7 de la tarda.
Passada l'esmentada. daLa.. els que no hagin obtingut encara. Stand,
hauran d'ajustar-se estrictament a les vacants existents - en cas
q~e n'hi hagi - als sectors industrials respectius, sense perdre per
B.lXÒ els drets de GRATUITAT DELS STANDS, que regiran invariablement per a tots els expositors sense excepció. OFICINES
DEL COMITE ORGANITZADOR: Plaça Catalunya. 9 segon Barcelona - Telèfon 14160. • Direcció telegràfica:' GRAl''INO.

nedador. Puig té unes condicions UslqutlS molt exceHents i és llàstima
que no es dediquJ més intensament
o. la natació, ja. que ben aviat destacaria molt mes que no fins ara.
ha fet.
En els 400 metres Calrol guanyà
sense esforçar-se molt; no obstant,
en els darrers metres hagué d'esforçar-se una mica davant Ja impetuositat del seu seguidor. Cabrejas li
el qual arribà amb tres segons dé
diferència, després de passar CaneJa. I, que anà en segona. posició
fins als 300 metres l realitzà una
cursa exceHent.
En els 200 metres braça. Ja. picardu· I l'amor propi de Zwiller triomfaren de l'entusiasme de Herbolz.
heimer. • a cur::a. fou i~ .erezsant en
extrem _i demostrà palpablement la.
poca diferència de temps existent
entre ambdós nedadors. Un i altre
poden millorar la marca. obtinguda
procurant eni rer ~r-se m€ " <;IdU;j,·
ment, sobretot el primer dels esmentats nedadors, que sl s'entrenés

HIS~NDES Dt )Aa\jl ftLIPE • LïMON, t'OtKlO RICO
Plaça Bonsuccés, i Xuclà. 25 - Telèfon 20112

MADRID: PasseJa de Ja Cas~eu.ana. lt. - .1:3.\RCELONA: Vla Laietana, a
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADIZ ·CANARI ES
Bortldea setmanals eiS C11bS!IOtes, a les 12. Etectuaruo el ~rve1 lea motonaus
uCIUDAD DE SEVILLA» 1 uVILLA DE MADRID»
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dla f lleva~ 11s dJumcugt:<J¡ de Barcelona l PlUma, a lea
lU nores. per les mownaus
~tCIUDAD DE BARCELONA» 1 «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS Rl;;GULARS ENTRE TAHRAGONA. VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, üARCI::.LONA MAO I BARCELONA· EIVISSA
WNlA vU~I:<.v1AL AMJ.:I ¡..;o<;ALES A l'OrS ELS PORTS UE LA MEDl·
TERRA.N1A. NORD U Al''RICA 1 CANAR!ES.
Sor~ldes, QUinzenals de Bar·
celoua ela diJOUS UN lA COMERClAL S~AO · OA.L>lZ • CANAR!ES, AMB
E&.:ALA A l'Ol'S ELS PORTh DEL NORD D'ESPANYA.
Sortides Qu1n·
zena.JI de 1::111bao els C11JOUB ~lA RAPlOA REGULAR .ENTRE ESPANYA
1 ·rERRl'lOI:US UE LA GUiNEA El:ll'AN'iOLA IFERNANOO POO). Sortides el dla 17 de cada mes, amo escales a Valencla, Alacant uacultat1va),
cnnagena uaculL&tiY&/, Cad1..:. Las Palmas. l::>anta Onu de Tenerl!e, Rlo
de oro nacultatlva¡, Monrovla o Freetowu ltacultattva¡, Santa .l.Sabel c1e
:teruaodo Poo. Bata (lacul~attva¡. J:S.o¡¡o 1 fuo BeUJta 11acu1tatlva) pelli vapora
cPLUS ULTRA» 1 "LEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BAHCELONA I VALENCIA
Sortides de BarcelOna eLS c.lllluns l dlJous. a les :.10 horee
•CIUDAD DE VALENCIA»
Preu a ooberta; 9'00 pesseth. Bitllets d'anada 1 tornada a preua radulta
SERVEI QUINZENAL MEDITERHANIA · CANTABRICA
amb escala a tot.s &l& ports de Ja Pen10sUla Sortides de Barcelona elll c11mecree
LINLA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN · MRI,u t,A
V!LLA ALHUCEMAS · CEIJTA 1 VICE-VERSA
bullHH·s 11e ~rceJona cada. diumenge. a tea 8 norea; d'Alacant e.l.l atmarta,
d Qr,ll• r•1s fllmecrcR d'Cran cap a Alacan~ eiS dlmarta, I d'Alacant cap a
Barcelona els dlme<:rea

TRASPASSO QUIOSC

al carrer Aribau. Raó:
V&léncia, 183 botiga.

VIAT.JANT
a•oter&U
per a Catalunya. ram
de teixlta 1 ¡énerea de
Punt Amb bones relaciona ell en tela. Escriure a LA HUMANITAT
n(lm

150.

MODES, contecc10 acu.
rada de vestlta 1 abrlce
per a senyora 1 nena. XALET moaern, eapa- Pre\18 modera.ta.
RocaPENSIO FAMILIAR.
Esplend. habltao.. o. bany 108 )ardl I l)orta, a :t6 tort. 164. pral., la.
minuts
Plaça
Catalunya.
l tel~f. Consell de Cent.
Venc lmmillorablea conCOMPRO màquina fo239. pral.. 2a
dloloD.II. Dlrtglr-ae a LA togràfica per a placa 6 l
LLOGO DUES HABI· HUMANITAT nwn. 153. 1/2 per 9 I acce1180r1s Es
ert ure preu 1 marca a LA
TACIONS eolii.Illent dorLLOGARIA
Pisos ROMANITAT nCUn. 79.
mir. Aribau, 95, 2on. 2a. en una mateixados
casa, mode 2 a 3.
derna 1 céntrlca !l.ns a OFERTES
110 ptea. Escriure a LA
CASA PART. hab. gran HUMANITAT núm. 169. i DEMANDES
t . e. 126 ptea. mea. CiuMOSSO O COBRADOR,
VENC AUTO d'ocastO desitJa
tat, 5, acr. 3a. prop P.
t5 an11
10 HP. bon estat 1 con- 1 boneacococacló
República.
refer~nciea. EsdiClODS 1mm.Ulorables.
criure
a
LA
BOl4ANI·
Escrture a LA HUMANI- TAT nCUn 634,
IRA. VIDUA desitJa TAT núm. 161.
bastes a tot ee tar. Pl.
Letamend1, 26, Sra.
ANGEL MARTI. Taller ca!l0 P 1:T!onJ~~~e~eu:
HOSTES TOT E8TARl d'enquadernació t.Mart1· econòmica. Roca!ort, lM
nez de la Rolla, l'I. Te- pral. 1.a
balcó
1 asc.
eo.
b&ny. carrer,
Rc:l.a. St.
Antont, lé!on 75352 • Barcelona). ------~SENYORETA ta.Q.ulme·
S, Ser. 2a.
.JOVE valenelA vol te- ca.nQa:rara amb conetxecorrespondència amb mente d'o!lelna domln&nt
ES VEN TAVERNA. nir
aenyoreta catalana. D1r1- català l caatelll, s'oCerel:c,
Raó : Ferlandl.na, 66. Llo- ¡lr
.... a Ouzmàn, CUart, Escrture a LA HOMANJ.
JrUer mòdlo.
u - Valência.
TAT núm. 162.

- --

uuents.

La pròxima jornada. serà 1•
regada d'aclarir

els dubtes sobencar.
restants equips respecLe a llu re ~ls
Slfíca.cló i que s'afermin en eÍs clas.
mers llocs els que ja coneix Pri.
amb aquesta jornada finirà ~~
rcssnt Concurs d'Hivern que e da
any organitza amb tant d'èxita
C. N. Barcelona.
J. BRAU el
PROGRAMA

ATLETIC
DEMA

PER

A

"

El Campionat de Catalunya
de Cross al Prat de Llobregat
A Ja barriada. de La Salut: u Tomb
a. La Salut de Marxa. Organització
Agn1pac1ó Escultista.
Al Prat de Llobregat. A les 10 .., ,
Camp1onats de Catalunya de e/0 ·
<Senio~s i Neòfits> 1 Campionat ~
meru dEspanya. de Cross. A les 12. .
Vermouth Popular en homenatge 30
ab
componPnts dc l'equip català de
Cross 1 al seu preparador senyor
Jaume Angel.
A Girona.: Matx lnterclub o E 1
E. G1ron! - Junlor F. c.
· ·
AQUESTA NIT, A L'IF:IS PARK

La segona jornada dels C8mpionats de Catalunya
Tindrà lloc la segona jornada dels
Campionats do Catalunya amateur
que orgarutza la Federació Ca.talanà
de Boxa. En ella. correspon celebrarsc les elimlnatònes dels Pesos galls
les qu~ls es presenten interes.<;an~
de .ver1tat. L'èxit inicial que va obtemr di~sabte passat aquesta comP&tèncla és de creure que es confi.nñarà aquesta nit.
La re~nló coment:arà puntualment
a. les 10 15, però una hora abans els
boxadors palticipa.nts ban de trobar-sp al local per tal d'assistir al
sorteig dels encontres que han de
fer-se
AVUI, A NEW YORK

El combat
Carnera lmpelletiere
Nova York:, 15. - Es considera. pels
entooos que Prlmo Carnera. es troba
en condicions altament favorables
en una prop~rcló de tres a un,
a! combat d aquesta nit en el qual
s_enfrontarà al gegant italo-aruertca Ray Impelletlere. Els t è e ni e s
diuen que Camera ha lluitat galrebé en deu combats per un del seu
contrari. que ~~; púgU, per tant d'escassa. experi~ncla.
'

per

*:----NOTES POLITIOUES
Les Jo11entuts d'Acc1o catalana. Diumenge vinent, dia 17, a les onze
del mati, tindrà. lloc al cCentre catalanista Republicà del Masnou un
a~te . organitzat per les Joventuts
d ACCió Catalana Republícana en el
qual prendran part Armand 'obiols
el qual parlarà sobre «El momen¡
poUtlc a.ctualll, i Rafael Tasts l Mar·
ca., el qual exposarà «Un programa
per a. les Joventuts».

GALL EGO

Comptat - Termini• - Reparacl~
Canvi fonògrafa per ràdios
COMPANY VINA ACil Tallers, 11

ANUNCIS PER PARAULES
BAR, es ven, ganga,
HOSTES
ur¡elx per no poder
a.tendre'l. Independéncl&,
i PENSIONS
395, tocant Hospital Sant
CA S A PARTICULAR. Pau.
DesltJa 1 o 2 Jovee a tot
estar; 1nútU sense bonee
refer. Ellaabete. 5. Ser..
prlmera.
DIVERSOS
complet venc
BONA FAMILIA, c1estt- a DESPATX
preu molt reduït per
Ja Jove tot eatar, prop
traslladar-me
a !ora. xs.de la Plaça d'Espanya.
Tracte !amUiar. Esc. LA crture a LA BUlrLUilHUMANITAT. núm 79. TAT nllm. 536.

u:·

.. • •

RADI OS

Telèfon 23213

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

dZ:lll·

VIES URINARIES
Ava.riosl. - Matriu.
Blenorràgla.. • Tractaments moderns. •
Impotència. · D1atèrmia.. • Alta
freqüència.. · Raigs x. - Anàli·
sis clinlcs tsa.ng, orina.)
Consulta de 10 a 1 1 de 4 a 9
Diumenge, de 10 a 1

BELGICA»

8 A R C EL O NA

fSz

18, Nou de la Rambla, •

DOMENEC
GUASCH
Gran assortiment en joies I rellotges
propis per a presents de Sant .Josep

Hospital, 106

!.·..

CLIN ICA

Joieria •·· Rellotgeria ··· Argenteria
«LA

serla un veritable camptó e
0 9.ques.,
ta especialitat.
Brull, en els 100 metres d
tingué una bona marca se ors, Ob.
Sempere I Sànchez.
'
mut de
En els 4 x 200 l'equJp A
per Gamper, ca.nela I Can~te&rat
Cairol guanyà desta.cad
ea U 1
féu mereixedor dels elo~ent i P-4
tentar el record del tornet ~r os.
ment de veritable emoció
n rno.
sa. fou !lU!ln t' "'~'"'" <'n ,., 1a. cur.
lleu Intentà aconseguir Gam 1 ·e.
qual portava un bon avantatPer. el
perem que. a. no trigar galr ge. E.sn c;ladors sabran millorar ~e:quests
marques, ja que tots ells 6~Vea
condicions per a aeonseg-..tlr-h tenen
En water-polo l'equip A ac 0 ·
imposar-se. Destacaren per 0 DseJM
ves jugades Cruells, Gam per 1 se.
ller. Borràs marcà en tots m
\Yl.
Brull, que amb les seves ornents
de mestre 1 la. seva facUltat1ugadea
desplaçament és un e!Pment en el
perlllós, però Borràs l'anUI:Ià ~olt
menge en moltes jugades Trt Iu.
Fed! feren un bon partit i. lnt g~ 1
gueren contínuament per a.
les j<tgades d'una. davnntera iesre:
tuosa.. Glménez a. la port
rnpe.
moltes pilotes dlflcUs 1
Pdetllrà
que 11 valgué molts apJaud•_:nalty

CAMISERIA

~,errer

Batlles

36, Soqueria, 38
Especlalltats - Camises a.
mida - Adam 1 model RA·
GLAN <patentada)
MITGES aFERRO»
(de garantia)

VENDA I CLINICA

P REUS BAR ATl S SI MS

Hospifa1, 42 • 'fel. 13651

U ENCENELJORS

CASA SUBIROa
~

E:
s

•!

DISSA BTE •

la humanitat

16 DE MARÇ DEL 1935

•

AH IR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

>

•

CONTINUA LA DISCUSSIO DE LA NOVA
LLEI MUNICIPAL
~I dimarts vinent, per tal de ce lebrar. Sant Josep, no hi haurà

sessió i, per tant, no es discutirà l'afer del contraban d'armes

t

adrid, 15. - Sota la. presidència
se-nyor Alba, s'obre la sessió a
4 lO de la tarda.
1 · baDC blau. els mlnistr~ d'ESMariDA i Finances.
ts~ls escons i tribunes, escassa aniió
Úegida 1 aprovada l'acta de la
sessió anterior 1 tot seguit s'entra a
¡•ordre del dia.
són aprovats diversos dictàmens
1
1mportàncla.
sense ib& el ministre d'AORICULTU·
~ llegelx el projecte de llei retorfnulnt la d'Arrenda.ments de finques
túSUques, votada ahlr l promulgada
:avui.
)I
Després són aprovats nombrosos
etàJneDS de la comissió de Supllg ant els soHicltats cm1-atorls d ene

ill;;

!

rite~~;~~~~~~~amentaris per

deEs posa a. discussió el projecte

Agricultura. sobre increment de les
rees de petit conreu.
El senyor AZPEI'I.IA explica. les
ons per què 1a Comissió rebutja
rojecte. Diu que aquest no sa.P
n1
1
bl
tisfà. ningü
reso cap pro ema
, El senyor DEL RIO (Clrll) tnter·
rcmp i diu: Quan jo vaig ésser mlnJ.stre, alguns amics vostres m'ho
van demanar per tal que bo tés per
decret. (Rumors).
' El senyor AIZPEITIA acaba insJ.s...
tlnt en la ineflcà.c1& del projecte.
ALVAREZ MENr.tozA_
~l
..,.ElL senyor
defensa un vot particular
~butja la proposta. del senyor Azí)eitia. que el projecte ni tan sols
l_sigui discutit.
EL MINISTRE D'AGRICULTURA
intervé. Manifesta que no pensava
' intervenir en el debat que s'ha. pro1mogut, però que es veu obligat a
!er-ho per les manitestacions del se..
'nyor A.Zpeitia.
Exposa el greu problema del camp
especialment a Extremadura on hl
ha terres que poden ésser suscep'tibles de conreu 1 homes que no per
den treballar per no tenir terra
Protesta. que de l'ús de Ja propietat
es vulgui fer un abus i manifest&
que cal treballar per a la defensa
dels humils oue són els que treballen sobre la terra.
El senyor DAZA: Això és soctallsme.
EL :MINISTRE D'AGRICULTORA:
Estem molt suggestionats pel ròtuls
\Allò important no és el mot, sinó
lel contingut. Sl socialisme és llu!per millorar un estat d'injust!¡ftar
Ia. social que no ha de subsistir jo
sóc socialista. (Grans rumors).
• El senyor
MARTIN l'interromp
1
¡amb freqüència 1 aHudeix a la renta
J!lt:ba.na. en comparació amb la rústlca.
1
EL MINISTRE D'AGRICULTURA
tJo tinc cases 1 no tinc inconvenient
a llogar-les per la renta. cadastral
~er això no tinc mal cases desallo~
pades, perquè són econòmiques.
El senyor MARTIN: No hl ba parttat entre una finca. rústica 1 una
•finca urbana.
~ EL MINISTRE D'AGRICULTURA
'segueix defensant el projecte d'àrees
1de petits conreus a la provincia de
Badajoz.
Es promou un incident entre el
senyor ALVAREZ MENDIZABAL i
1
el senyor ORIOL perquè el segon
1diu
que es tracta de cometre una
Íinjusticia. aplicant la Llel únicament
t.J\' la provincia de Badajoz.
\ EL PRESIDENT talla l'incident
¡. EL MINISTRE D'AGRICULTURA:
!Aquest problema és de molta importància 1 crec que és necessari i que
hem de resoldre'!. Si es vol la llei
\per a. tot Espanya, Jo no tinc incon~
~Venient que es vagi a la. seva aplica.c1ó a tot el pafs, perquè facllltarà la de la Reforma Agrària. Que
no es digui que per covardia, o per
comoditat, be deixat de complir amb
el meu deure i amb la meva obligacló. (Aplaudiments).
El senyor CASANUEV A per la ~
lmlssió descriu la situació de la proietat al camp, a conseqüència d e
a poUtica del bienni, principalment
per l'actuació, a Extremadura, del
que fou governador general d'aque.
{lla regió senyor Pefia Novo.
¡El MINISTRE D'AGRICULTURA:
·Algunes de les tnlciatives del senyor
LPef1a Novo, foren avançades
per
molts propietaris.
El senyor CASANUEVA: Són els
¡mateixos que ara alenten el mLrtistre
rper a presentar el projecte.
~ Aquella polltica fou nefasta per a
~la propietat rústica, L les propietats
~oren lliurades moltes vegades a
¡~quells que no feren altra cosa que
destrulr~les. A conseqüència d'això,
sergi l'actitud defensiva dels propie. d'abstenir-se de tornar a arrendar les terres que per qualsevol
motiu quedaren vacants. (Alguns diutats tnterrompen i demanen que
es don.J lloc a plantejar el debat de
totalitat, la qual cosa es pot aconseguir amb el vot particular que
s'ba presentat.)
I El mlnlstre d'AGRICULTURA
~o em sotmeto al que determini la.
~ambra. Amb tot be de fer algunes
eclaracions per tal de coHocar el
roblema. en el seu punt. En aquest
mpte hi hn. dos punts Interesants. Uns són els propietaris que
osólen que s'aprovi aquest projecte
n els que tenen menys extensiÓ
e terreny. Aquests propietaris co-.
eixeu perfectament el problema, el
onetxen directament el veuen el
uen, i l'única solució que trobÓ és
uesta que jo he recollit. L'altre
unt de vista, és el dels propletnr!s
Que no viuen als pobles, i ho fan
n altres on h1 ha més calma 1 per
~I.Jtò, no coneixen el problema n1
uen les seves conseqüències. No
n ells els que ban d'aguantar les
OSeot . 1 naturalment, a. aquests proarts els té sens compte que el
Çblema es resolgui o no, ja que
últtma hora poden prescindir d'aesta renda
El ' PRESIDENT preguntà a la.
C~mbra. si s'admet el vot particular
'nlnsenyor Alv:o.rez Mendizàbal, man!rl
t. el dictamen sobre el projecte
r;~~e1 d'àries de petits conreus que
íd... u~a la. Comissió. (Entren el cap
bUelqGovern I el mlnlstre d'Obres Pul ues.)
Sl Es llOSa a votació nomina! el v,,t
~~cular del senyor Alvarez Menl!lol al, Els monàrquics, agraris i
~ ~ de la Ceda voten en contra.
;cie ~vor els radicala, molts diputats
lVota feda i agraris i les oppsicions.
ta¡....
am.bé en contra la Lliga Ca~a.

tf

r-

l!
~

~
~

kie~Ueda aprovat el vot particular
¡lls senyor Alvarez Mendizàbal per
bra vaots contra 82 i per tant la Ca.mitn&ni!:rdtaa mantenir en contra allò
~eet
t Per la Comissió, el proLven!sde~Dlinistre d'Agricultura. (Di·lllstre d'f~tats aplaudeixen el miEl
!!>uCUltura.)
expu senyor RODRIGUEZ JURAD0
El ca el seu vot.
s 11 senyor VENTOSA demana que
au,'il!eiXI l'article 72 del Reglament
la
fa Per un secretari. AcabaPla~Cturà diu que la qüestió que
vant teJa. és lnteressant i vol creure
ue la ~ crttert de la Presidència,
torna ;umbra pugui desenrotllar
CUlar. oontra i en pro del vot

rs

El senyor ALV AREZ MENDIZA·
BAL: Vot particular que ha quedat
convertit en dictamen.
El senyor VENTOSA: Precls&ment, pel !et d'haver quedat convertlt en dictamen, crec que hl po.
den haver torns a l'entorn d'ell. Amb
tot, a l'article 72, h1 ba unes liml·
taclons, relacionades amb la presentació d esmenes.
El . PRESIDENT DE LA CAMB.R A · Jo sóc enemic de 1es improv.lSactons. 1 el cas que és presenta és
smgular. La Presidència es proposa
estudiar l'afer i portarà una proposta a la Cambra, en reemprendre's la.
diScussió sobre aquest dictamen, que
en aquest moment es va a suspendre per tal d'entrar en altres debats.
Aleshores la Cambra resoldrà.
El senyor VENTOSA insisteix en
el fet que hL ha. alguna cosa atlòmala en aquest cas 1 que, se$'ons el
Reglament, sembla que no hi podeu
haver vots particulars a la totalitat
del dictamen. Per tant, cal veure,
amb exactitud, quina. és 1a interpretació que s'ba de donar al Reglament.
El senyor LAMAMlE DE CLAIRAC explica també el vot de la seva
minoria.
L'ANUNCIADA INTERPEL•
LACI O DE L'EX·COMTE
DE ROMANONES
El PRESIDENT
DE LA CAMBRA: Es cedir
suspèn aquestui debat. Hom
1a para a al senyor
va a con

Figueroa i Torres per a ter una pregunta al ministre d'Estat, però
abans he de concedir a aquest la
paraula, ja que el senyor ministre
d'Estat vbl fer unes manlfestacions.
El MINISTRE D'ESTAT: El meu
desig seria escoltar la pregunta o
preguntes que el senyor Figueroa. 1
Torres vol fer-me i que acaba d'anunciar-me la Presidència, però jo
no n'he sabut res d'elles fins aquesta tarda, 1 estic compromès per a
acompanyar S. E. el President de
la República a un acte oficial, que
s'ha de celebrar, i, per tant, hauré
d'absentar·me de la cambra. Per
altra banda, no em seria possible
improvisar una resposta. avui mateix
sobre una matèria tan delicada, ja
que les preguntes. per la. solemnitat
amb què han estat anunciades, l
per la persona que les ba de fer,
hauran de tenir, sens dubte, trallScendèncla. Per altra banda, no conec el seu sentit per a poder contestar, com és degut, sobre una matèria tan delico.da. Per tant, el senyor
President de la Cambra em donarà
a conèixer el que hagi dit V. s., 1 jo
respondré.
El senyor GOICOECHEA: Això
és una manca de respecte al Parlament.
El senyor CALVO SOTELO: Més
important és el Parlament que la
Unió Ibero-Americana.
El MINISTRE D'ESTAT: El respecte al Parlament me l'administro
jo, i sé acomplir amb les meves ob11gacions.
El COMTE 'DE ROMANONES: Jo
havia anunciat al senyor ministre
d'Estat una pregunta o una Sè!'ie de
preguntes sobre politiça. internacional, però si el ministre d ·Estat no
és present al Parlament, renuncio a
l'ús de la paraula, perquè no estic
disposat que una qüestió d'aquesta
importància tingui la. tramitació
d'una pregunta sobre l'actuacJó d 'una autoritat subalterna per a la
construcció d'un tros de carretera.
Jo no sé si in -~ertiré, perquè sóc coneis en l'expressió, 10 mtnuts, quinze
o bé una hora: però si el ministre
d'Estat, no es troba a la cambra
fins a l'acabament de la pregunta
que jo formuli, no puc fer ús de la
paraula.
Mai no ba estat costum que els
ministres coneguin avançadament el
que hagi d dir ¡ dl t t
¡
e
e
pu a preop nant, i per això jo lamento que el
ministre d'Estat no pugui escoltar.
No obstant, 1n3lsteixo que renuncio
a ter ús de la paraula, sl el m•·n,·stre d'Estat no ha de trobar.se present a la Cambra.
El MINISTRE D'ESTAT: Prego
a la V. S aleshores que ajorni la
pregunta per un altre dia. (El ministre abandona la Cambra i es
produeix algun avalot.)
El PRESIDENT DE LA CAMBRA:
Concedire la paraula al senyor Ftgueroa i Torres un altre dia perquè
pugui desenrotllar la seva pregunta
que ha d'ésser interessant per la personalitat de què es tracta.
El senyor FIGUEROA I TORRES:
Renuncio, doncs, a l'ús de la paraula avui.
L'ELECCIO
DE
VICE·PRESIDENT
CAMBRA

SEG ON
DE LA

Es dóna per acabat aquest assump.
te 1 es passa a elegir, per sufragi,
el segon vice-president de la Cnm~
bra.. (Durant el desenvolupament de
la votació, l'ex-comte de Romanones
és rodejat per ¡ran nombre de diputats amb els quals conversa animadament. Després es dirigeix a la
tribuna presidencial i conferencia
amb el senyor Alba).
Queda elegit segon ·vice-president
de la Cambra el diputat radical senyor Tuñon de Lara, per 86 vots.
En la votació prengueren part 88
diputats, 1 els eltres dos vot.s els
obtingueren els senyors Mangrané
i Al varez Mendlzàbal.
L A D ISCUSSI O DE L A LLEI
MUNI CIPAL
Es reemprén la discussió de la
Llei municipal.
El senyor ffiUJO intervé breument
i soH.icita una aclaració a la base 27.
El senyor VEGA DE LA IGLE-

SIA li contesta 1 es llegeix aquesta

base novament redactada.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA
diu que com que es tracta. d'una
nova base ha d'ésser impresa i r~
partida.
Es posa a debat la base 19
El senyor IRUJO sollictta ·que es
fac.i amb aquesta base el mateix que
amb la 29, que passi a la oomlso;ió
per a la seva redacció def1n1tlva.
Prega que ea taci aixi per tal de
veure si es posen d'acord totes les
esmenes
El sefiyor VEGA DE LA IGLESIA 11 contesta
El senyor siRRANO SUAER in·
tervé 1 diu que manté el text de
la. seva esmena a aquesta base Afe.
.
·
geix que ~ ha una solució, que no
ataca a 1 essència de les esmenes, 1
és que aquestes or~enances siguin
tz:ames.e~ a la Direcció General
d Admimstració Local.
El senyor VEGA DE LA IGLESIA es mostra. conforme perquè es
doni un termini per tal que sigUin
estudiades les ordenances per l'ad·
m.inistral."ió superior.
ó
Es posa a votacl la base 19 novament redactada.
El senyor VIDAL I GUARDIOLA
diu que es pot e.d.vertir en la leetura del text una gran difel'ència
amb el dictamen prim1tlu, i solticita. qu~ s'admetin esmenes, ja que es
tracta d'una base novament redactada.
El senyor CASANUEVA soHic1ta
del president de la oomissió la seva
opinió.
El senyor COMIN pretén parlar
1 el senyor CASANUEVA no el deixa, per la qual cosa el diputat tradicionallsta protesta.
El senyor VEGA DE LA IGLESIA
proposa que s'obrin torns en pro 1
en contra de la base, 1 el President
accedeix.

Generalitat i ex-Consellers foren visitata avui a la Presò Model pels di-

putats senyors Calvet, Comes, Ma-

rta.!, Mestre, Puig l Barba, Prleto 1
Llapis, Gómez Hida.lgo; pels senyors
Alard Prats, Paco Madrid, Ca.rles
Esplà 1 senyoretes Conxa Ponce de
León 1 Maria Parellada. l pel pintor
català senyor Sunyer.

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

Els Consells de
úuerra d'ah ir
Per tinença
d'armes

iHícita

Ahir el mati al Saló d'Actes de
Dependències Militars tingué lloc el
Cousell de Guerra per a veure i fallar la causa lruitruïda contra el paisà Agusti Gonzà.lez Diez, pel suposat delicte de tinença .i.Y1oita d'armes. Presidi el Tribunal el coronel
senyor l.Janas Quintillà, 1 actuà de
ponent l'auditor de segona senyor
COloma 1 de defensor el capità senyor Angel Martinez Urquizu.
De l'apuntament es desprèn que
el dia 12 de desembre darn;r va menaçar amb un revòlver un empleat
de ferrocarrils que intentà detenirlo per haver comès un robatori de
roba blanca en una fi nca situada
en el terme d'Hospitalet. En ésser
detingut per la gua.rd.ia civil li tou
ocupat el susdit revò:•:er.
El fiscal qualificà e~ fêts com un
delicte de tinença. Ulicila d'armes 1
un altre d'amenaces, 1 soYicità. la
pena de dos anys pel pruner delicte i de quatre mews pel segon.
El capità senyor Martinez Urqui·
zu llegeix el seu informe i rebat les
argumentacions del Ministeri l<'lscai,
i després d'unes consideracions, aca~
ba demanant la lliure a .>solució del
seu patrocinat.
El Tribunal es retira a dPl!herar
en sessió secreta 1 dicta. sentèncJa.
condemnant a sis me-sos i un dia
d'arrest l'esmentat Agust1 Gonzàlez, sentència, però, que no serà terDIMARTS NO HI HAURA ma fins que l'aprovi l'auditor.

SESSIO

E:9 llegida una proposició del se.
nyor LAMAMIE DE CLAIRAC. en
la qual soHiciLa que el dimarts vinent no ht hagi sessió. La defensa
l'autor, 1 diu que és la testa de Sant
Josep L que és estrany la familia que
no ht hagi un Pep. Gairebé tots els
diputats el tenen 1 volen celebrarho. Es podria compensar amb la
sessió del dissabte.
El senyor PEREZ MADRIGAL
s'oposa, i diu que no es pot avant;..
posat una festa familiar als interessos generals del pals, que demana més assldurtat en el treball.
Un DIPUTAT DRETISTA: Com
es coneix que Ja. V. S. no ve als debats.
El senyor CASANUEVA pregunta
si s'aprova la proposta 1 es senten
veus contradictòries.
Es vota nominalment I és aprovada per 116 vots contra 5.
Es reprèn la discussió sobre la.
llei de Bases de la Llei Municipal.
Es vota nominalment la. base 19
1 és aprovada per 97 vots contra 5.
EI PRESIDENT suspèn aquest debat.
PRECS

I

PREGUNTES

S'entra en precs i preguntes.
El senyor CHAPAPRIETA demana a la Presidència que la setmana
vinent es discuteixi amb tota activitat el problema dels alcohols, ja que
hi ba. interessos que esperen amb
angoixa aquesta solució.
El senyor PEREZ MADRIGAL
s'adhereix al prec del senyor Chapa.prieta.
El senyor MONCASI dirigeix un
prec al ministre d'Obres Públiques.
El senyor GALLART formula un
prec al ministre d'Obres Públiques,
encaminat al fet que l'Estat acudeixi immediatament a ajudar els
llauradors de la provincia de Saragossa que ban resultat molt per~
judicats per les últimes Jnundaclons,
igual com s'ha acudit en auxilJ d'al·
tres regions.
El ministre de la GOVERNAClO
li contesta dient que el problema és
molt dittci.l, ja que mentre d'un costat els representants dels pobles vénen a soHicitar recursos, per altra
part la Cambra demana economies.
El senyor CASAS (senyor Hermenegit) formula un prec al ministre
perquè s'aclareixi la situació de 400
presos governatius que es troben a
la presó de Barcelona. Altrma que
aquests presos foren detinguts en
temps del senyor Dencàs, que avui
es troba en rebellia. SoHicita que
siguin posats en llibert&t, perquè no
hl ba cap càrrec contra ells.
El ministre de la GOVERNACIO
U contesta dient que quan es féu
càrrec de la cartera estaven ja els
presos a la presó. S'ban hagut d'obrir expedients i estudiar els seus
casos, i mentre això no es resolgui
ban de romandre detinguts. Amb tot
confe~enciaré amb el Governador
Gt-neral de Catalunya, perquè m'iu!onni, ja que és partidari d'aquesta
cl~e de detencions
El senyor CASAS intervé novament dient que entre aquests presos figuren els directius de la C.
N. T. detinguts pel senyor Oencàs,
perquè eren contraris al moviment
d'octubre. Per això creu que és una
injustícia mantenir aquestes detencions.
El senyo.r: OIL (Don Juliàn) tonnu·
la un prec sobre la Companyia mi·
naire de Terol.
El senyor FABREGAS parla de la
crisi de treball a Orense, 1 diu que
es podriR. solucionar amb la construcció del ferrocarrll Zamora..Qren·
se. Demana que sigui atès en allò
possible aquest prec.
Seguidament s'aixeca la sessió a
les nou de Ja. nit.

El Consell de ministres d'ahir
<Ve de la 1.• pàgina)
són uns dos mil. Com que l'assum¡r
te depèn d'Obres Públiqu..!S s'ba.
acordat que el senyor Cid entengui
sobre això t el Govern procurarà
que no es plantegi un contlicte sobre aquest particular.
Un altre tema referent a l'atur
ha estat el de Càdiz, que ha conegut el Consell per una comunicació
del governador al ministre de la
Governació. Sembla que escasseja.
molt el treball en aquelles drassanes i s'ha encarregat Igualment al
ministre d'Obres Públiques per tal
que procuri muntar )a realització
d'obres pUbliques urgents de treball
a aquella capital andalusa.
El ministre de la Governació ba
manifestat que les noticies de l'ordre
públic eren tranquiH.itzadores.

A~~~~~~~~¡~ EtA;~: c~~~AhE;rGod:loE ~.GENd:urA~.

Ministres celebrat aquest mati s'ba
dedicat hora l mitja a tractar del
règim transitori de Catalunya. En
ell paralaren els senyor Lerroux, RQ..
cha, A,nguera de Sojo l Alzpun, ela
quals feren observacions sobre el de.
eret de gener.
Els acords presos en el Consell
no ~ón necessaris per al seu desenvolupament. slnó que tendeixen a
ter algunes extincions, o sigui reducció de facultats. Tal vegada de.
mà. o passat demà el senyor Porteta
surti de Barcelona amb direcció a
Madrid per tal d'entrevistar~se amb
els senyors Lérroux 1 Anguera de
Sojo, i tractar de tot el que fa re-.
ferència a les modificacions.
També es parlà en la reunió de
la Reforma Constitucional i és ~
gur que es publicaran els discursos
del President de la Republica en el
temps,
Més informació del Con- seuESdegut
parlà, lleugerament, en el Consell r especte de la. sentència contra
sell
Gonzàlez Pefia. Diversos ministres
ban mantingut que l'article 102 de
Madrid. 15. - ¡;¡p. lli Consell de la ConstLtJ,,.ló no era taxatiu pel que

A Girona, contra dOS
veïns de Palamós

(Ve de la 1.• pàg.)

adjunto el Extracto oficial) los se:fl.ores diputados Fuentes Plla y Calvo Sotolo se quejaron de que el Gob1erno hublese reallzado aQ.uél cierre
y hubiera. proh1bldo la. clrculaclón del
:Maniflesto. Contestó el mtn1stro de la
Gobernac16n r dljo, entre otras cosas
sustanc1osas las que copiam06.
cPreguntaban SS. SS. si estaba. Justificada éata o la. otra. medlda. respecto al Bloqüe Nacional y aduclan las
mzón que les daba el mlsmo Ooblerno al leaaUzar la denomtnaclón de
nacional que vosotros Qulsistels aplicar a ese blOQue. Sus seftorias me dan
el argumento. Ha. sldo una. excepclón
que pudlera dec.lrse de trato considerada (no de trato de favor, si no querets paner esta tilde) aue el Oobterno
lea conced16 S1n rega.teoa, e.spontànea.mente. Ahora., Que el Bloque actUe
dentro de la legalidad, que pretenda
conquistar a la oplu1ón cou propaganda. de sue ldeales, de sus doctrtnas, es
una cosa. r otra que... a (Las tnterrup..
clones y loe rumores 1mp1den QUe el
~tracto oficial consigne la. te.rmlnación de la frase).
... cM! .e&Pirttü de 'êOD.deSCeüde'iiciR: èfê
tolera.ncia y de respeto a las tdeas
a.Jenas, me ha hecho hasta aqul ser
considerada con el Sr. Calvo Sotelo,
basta. et extremo de impedir o deJ&r
que irupldiera.u los òrganos de la cen·
sura QUe circulara el manúiest.o y no
quet·er entrar en el exaruen del misrua;. pero en el manlJ:iest.o hay alga
Que ea Intolerable de ult.raje a las att.as ,erarquULS y a las eseucias de ta
Republica 1 bar algo peor todav1a y
son las lra&eS BOJapad.aS Qe seducclon
aJ. l:!!J&·ctto, deClarA.ndole columna. vet··
t.cbral du la. Pat.na. t:sLà.ls perdldus en
Ja ~paña c!vU; oa derrotó Espail& eu
uuas eleccJones; oe den"'tó en tos ccntroe intelectuales, en tod.as pa.rt.es daude la. opiutòn y ta volu.ma.d. naci011tr.l~s puooen wautreuarse y querel.S. aCü.
so, como la otra vez
buscar, c>Jn Ja
toeducc16n del li:jére1t.o, lo Que no se os
da por Juatlc1a. n1 por voluutad sobe·
rana del pueblo. Pues oor ese ca.mtuo,
cou nosot.ros no triuntaréla. Vosotros
t-~odrel.s conQ UJstar la. opinlón y os sentaraa.U; aqt..1; vera seducieudo al. EJer~
c1to, alendo una mlnona auda~ que
t.rnta de imponerse a la mayoda. eso,
uo. r eso es lo Que signHlca. el lml)e-.
dir ~a clrcula.ctón de vuest.ro maniUesto.a

···«ÜCl' !niüu'iieSiO 'i:lo' ba'bie-.;,;o6·;• àQu"i;.

Uo ya pasó. Vosot.ros lo llabéi.s becho

circular cJandest.inawente por a.hl;
l)Orc¡ue para d.eJar de respet.ar la ley
cua.ndo no os conviene, sols slempre
los pr1mertl6.»
De manera que, segun declaraclón

del Gobiemo ante el Parlamento, loe
tres citados Kxcmoo. Sres. Vocalea de
este Tribunal abren circulos que la
policia ha de cerrar, UltraJan a las
altas Jerarquias, reparten mani!testos

clo.ndestlnOft y traian nada menos que
de sed.ucir al Ejército contra el réglmen polit.lco legal.m.ente eetatuido. Las
annnacionea
Sr .• Ministro lnvlta.n
a cler_ta ctase del
de cotejos.
Huiremos de
eu 06 por ser materla resbaladiza. Mas
nos ba de ser permJtldo decir que en
esa campada ardorosamente polftlca,
los Sres. Voc:Lles Que en ena partlclpan
han comprometldo limplamente, como
bOinbres de convlceiones arra.lgadas,
no sólo au fuerza moral sina basta su
a.uster1dad Jurisdiccional para juzgar
a. otros hombres Que lanzaron \Ula fórmula politica, no en trio alna en momentoa de huelJ"a ¡eneral y de e.ngustla ditun dida por toda EspatLa, r no
tratando de seduclr al EJérclto, sina
reQ.ulriéndole oficialmente, soportnndü
su bombardeo r, al fln, rlndiêndosc
Umpiamente con lo cuat su acción
-acertada o errónea, que no es cosa
de dllucidarlo abora- fué tan franca
en eu flnal como en su comlenzo.
Al paner de relleve la lmDO&lbllldad
en que eaos tres sefioros vocalea se
han colocado para enjulctar a. nuestros patroelnadO& ¿hemoe de lncurrlr
en la hlpocresla. de suponer Que loa
demU mfembros del Tribunal no tlenen n1n&ún crtterto polltico? ¡De ntnguna. manera! Positlvamente lo tienen
y ea convenJente que lo tengan porque -lo repetlmoa una vez mà&- este
Tribunal està necesitado de una 1uz
politlca. Pera una cosa es la experlencia, el crlterlo, la rormaclón, y otra
absoluta.mente distinta la activldad
combativa Y la presencia en el palenque donde se ventilan las apaslonadas
lucbaa de la politlca.. Asl, en nuestro
caso, unos sefiores vocales mirarAn con
simpatia el régtmen autonomista r
o&ros con prevenclón; unas podràn
sentir&: federales Y otros unltarloa;
unos ca.Ubra.ràn de 1.1n modo el movim1ento revolucionaria del 6 de octubre y otroe de manera distinta.. Esa. es
preclsa.mente la concepcióu Que de eete TrlbWla.l tuvo el le~rislador que los
tnstlturó Mas silos señores vocalea sa11eran tod68 los días a los periódlcos r
a. las trtbunas para proclamar sua respectlvas ldeologiaa y acaudlllara.n campufl.as electorales r firmasen cartelea,
proclam.aa, ma.nUtestos, ronetos pro.
pugnando un programa r desprest1glando otro, recomendando a. unos
llombreto como excelentes r dentgrando a ot.roe como protervos, no cabe
duda. de aue el à.mbita en que se LLovternn seria. un Parlamento, un club,
cualquier cosa. menoe un TribWlal de
jus~~amuv dJstlntas las dtsposlclones
a.nimlcas del pensador r del lucbador.
El prlmero, con ma.yor o menor esruer·
zo, colocs BU deber tn.t'lexible por encima de BUS ideaa. El se¡rondo no pu~
he hacerlo a.unaue lo desee. Aaf, el Ma..gistrado aplica. frecuentemente una
·ley con la. aue no està. cientüica.mente
coutorme. A diferencia auya, el polltlco activo vive en bancada O!uscactón
pa.¡·a. que prevalezcan y triunfen los
planes, las soluciones, los partldos r
los hombres que estima meJorea piU'a
el blen pública. En el prlmero domina la renez:tón y en el se¡undo la pa.••• stón.

Girona, 15. - Avui, a les quatre
de la tarda, al saló d'actes de la
Junta de Classifi caci·o 1 R ev1 sió M1·
lltar, s'ha reunit el Consell de guerra ordinari de plaça per tal de veure i tallar la ca usa seguida contra
els paisans Ramon cases camós L
Francesc Goda.y Torres, pel suTV\...
.rrsat delicte d'insult a la torça públice..
La. causa està instruïda pel capità
senyor Angel Fernàndez Morejon.
........... t de la
El Tribunal estava 1n~""'!!>~..
següent ma.nera:
President, tinent coronel d'lnfanteria, senyor Francesc Camarasa Arru!at. vocals, capitans senyors Ruiz
de Porras, Calderon, S Òria., Frau i
López Lara. Suplents, capitans senyors Bergaretche 1 Fina.
Ponent, el tinent auditor de segcr
na. senyor Jesús Martínez T ......e.
~
Piscat. el tinent jurldic senyor
Francesc Corbella.
De!ensor, l'advocat de Girona senyor Santiago Masó i Valent!.
De I 'apunt amen t es d esprèn que
a le. ciutat de Palamós, el mati del
passat dia 8 d'octubre, es promogué
un fort aldarull a. la carretera, en
el pas del tren de Girona a Pala·
mós' e n el qual prengueren part uns
grups ,d'homes..
La ~1.4-•rd ia Civil per tal de sufocar aquell aldantll. cre~é precisa
la seva 1.ntervenció t, amb aquest
Objecte. féu Uns rH~pars a l'aire.
Fets aquests dispars, sorgiren del
públlc uns insults per a la benemè·
rita dels quals se'n fa responsables
als 'ocupants <i l": ~ anquet.
seves conclusions
El fisc.¡ en l""'
~
provislonals, que consten en l'apuntament, demanà. la pena de tres
d
só
anys e pre ·
El defensor exposà el seu lnforme 1 acabà demanant la Uiure absolució dels seus patrocinats.
3 reti
Seguldamen t • eI 'I'ribunal
..
e
•
rà a deliberar.
El fall no es tarà ferm rtns que
l'aprovi l'auditor.

---------*•--------GOVERN GENERAL
CONFERENCIA DE PERSONALITATS --- RES DE NOU
SOM ALLA ON EHEM

Inútil espera

Tan evldente es esta, que hemos
ventdo esoerando un dia. y otro alguna
deela.ra.cJón expresa en que los excelentLslmoo sefi.orea vocalea Pradera,
Martincz Sabater 7 Rulz del Castmo
declarasen su tnhlbición en este asullto. Mas como pasa el tlempo ain que
lo llo.aanJ se aproxima el periodo del
j ui cio or
nos creemos en la ueces1HUMANITAT dad
Llegiu
y en ei deber 1ne:r.cusable de plautea.r
antc
el
r. por reflejo,
Mentrestant,
hi ha res de nou, ant.e el país, elTribunal
tema de la recusación
segons va fer dir ahir el senyor Por~ de e808 sefiores vocales.
tela als perlodis~es, pel seu secreta.~
El art. 100 de la Ley del Tribunal
n . No t enim no l1c 1 ~<(
.r. de Garantiu dice aue toda lo Que no
Fins arril.>em a creure que sl el se- esté prevlsto en el Titulo VIll se regular• por la. 1ey de EnJU1ciamtento crinyor e, .. :la no. te n ot 1 ~· ..
-~· r·
mtna..l. Y en ésta se balla permlttda.
què no n'ht detxen temr, tal com Iu
recu.sactón de los Maglstrad06 tarell va deixar entreveure dies pas- ticulo 52), entre otros motlvos, por
sats. Si no fos aquest un assumpte tener Interès directa o indirecta en
molt seriós, hi fartern un comentari la causa (art. 64 núm. 9.)
AUDqUCI la Uuatraeión del Tribunal
humorístic... però, de moment, no-no lo neceslta y la propia bonorabtllmés és oportú donar compte d'una. dad
de la& sefl.ores recusadoe: lo hace
nova entrevista del senyor Cirera 1 ocloso.
los letrados lnirascritos, en
Voltà.
descargo de su propla conciencia 7 para ensefl.anza de la oplnJ6n pública,
quleren proclamar que el interès -lo
llamaremos
indirecta- que atr1buren
es refereix al pas o no al Tribunal a d.Jcb.os sefiores
vocales, no es a.quel
Suprem de l'expedient.
material y ¡rasera que~ pac excepc16n,
S'estranyà el Consell l s'acordà. se presenta. en contadl81mOB casos de
manifestar-bo, de la inversemblança inmora.lldad, ni siquiera aquel otro,
fruntliar u amiatoso, que puede nublar
de l'afirmació que el senyor Dualde la
concepclón de la. juaticla. ante los
fos l'únic ponent d'aquest sumari lla.mam.ientos afectlvoe. No. El interès
ja que ba intervingut tot el Govern. que denunciamos ea absoluta.mente
Aquest sumari ha seguit els matei- pura, absolutamente honesta, porque
ea el interès de servir mejor a Espa.fta.
xos tràmits que el de Teodomir Me- según
la opi.nlón de cada cual. Esos
néndez, a. l'Igual que amb totes les tres setiares vocalea
no quieren otra
sentències que passen a l Suprem 1 C06a. slno el bien de Espa.fia. y lo busque arriben a coneixement del Go- can a.paslonada.mente ( ccon e:mlta·
ción Crenétlca.», dicen ellos mtsmoa),
vern.
proeurando la untdad polltlca de EsEl dilluns tindrà. el Govern l'in!or# pada,
medlante la. supreslón del ac-rne, però en el Consell del dimarts tual Esta.tuto de Catalufl.a. Y esto ea
no es tractarà de l'assumpte, per és- lo ara.ve. PorQue cuando los nombres
ser dia festiu L per mancar amb procedemos por móvllea bajoe o coeUnuestra ma.ldad puede estar
aquest motiu algu.ns ministres, els closos,
contrarrestada. por el temor, por el
quals ban demanat perm.ls per tal e¡olsmo y por otras
convenlenctas mà.a
d'absentar-se de Madrid, àdhuc el a.peteclbles; pera cue.ndo noe movemos
senyor Cid, que passarà amb la se- pac estlmuloa llmpJos. honrosos, elevados (la fe rellgio&a., el &ervtcio de la
va familia les festes.
Patrla, etc.) nuestra oruscactón ea de.
La vinent setmana parlamentà- f1nlt1va e lrremedlable. No aceptamos
r ia no serà de dimarts a divendres, argumentoe en contra de los nuestroa,
sinó de dimecres a divendres, ja que no vemos luz siDo por el ventanal QUe
hemos ablerto nc)Sotros mlam08, al\·
es fa !estiu el dia de Sant J osep.
&lAma& :térvldamen te lo a ue estimamoe
mejor y aborrecemos cuanto se separa
de esa que reputamos buen ca.mlno.
Paradójlcamente puede dec1r&e Q.Uo al
LLEGIU CADA DIA
darse estoe casos, cuanto mejor ee el
hombre, P60l' es el Juez. En honor de
los t ree een.orea vocalee mencionados
oueremos declr que no 1101 oreocu.pa..
Abir al Govern General, es comentaVa una entrevista que va tenir lloc el passat dijous a darrera
hora de la tarda, entre el senyor
Porteta i el senyor Cirera Voltà.

LA

*

LA HUMANITAT

rtan al tueeen tlblos, volu bles o. slqulera, vacJlantea en sua oplntonea.
Pero no es aal_t sina lo contrario. Todoe
elloa t1enen uemostrado, con una. la.bor de muchos an.os, d1vulod1etma en
Espa.fia, lo flrme de BUS couv1cciones
politlcaa y la. tena.cldad con Que llbran
batalla& para. defanderlaa, tanto como
vara. demoler laa opuestaa. Esto, que
les proporCiona, en jus~lcla, el respeto
de seeuacea y de contradictores, les
1mposlb1llta. según nuestro antender,
para ejercttar la funclón de la Magistratura en proceso tan obsesionante
como éate en que tntervenlmos.
Por eatas oonalderacionee,

La demanda d'inhibició
SUPLICAMOS AL TRIBUNAL QUe
tenlendo por presentada eate escrtto
1nh1btdo. tgnorà.ndolo nosotrots, para
el conoctmlento de eata. causa. los e:z:celentialmos se:fl.ores Vocalea de este
Tribunal, don Eduardo Ma.rt1nez Sa-bater, don Vtctor Pradera y don Carlos Ruiz del Castillo, se strva tener
por formUlada. ta recusa.ctón de estos
tl'es sef'J.ores por la. causa 9.• del articulo ó4 de la. Ley de EnJuiclamienta
crlminaJ, dO.l' Y1Bt.a a los tres ae6orea
vocale& por sl juzgan conventente inhlbirse con arreu19 at art. 60; caso de
no baceClo, ordenar Que se lorme pte..
za separada. segun dlSpone el mlsmo
articulo; b.acer la. de51Knación de Ma·
gistrndo 1n&t.ructar en los térm.lnos
Que man<ia el art. ti:$; disponer aue se
olga al Mllllsterio Fiscal. conforme al
64, y después de los t.rà.mitea de prue.
ba y vlsta a Que se refieren los artlculos & , 66 y 67. dictar auto decJarando haber lua:ar a. la recusactón que
interel¡rull06, por ser procedente en
justtcla.

y en el IUPUesto de que no se han

La referència oficiosa
de la reunió del Ple
Madrid, 15. - Des de les onze del
mati fins a la. una de la tarda ha.
estat reunit el Ple del Tribunal de
Garanties Constitucionals.
En acabar la reunió, el secretari
de l'alt Tribunal, senyor Serrano Pach~o. ha manifestat ala periodistes
que en la sessió s'havta. aprovat l'admissió. com a vocal de l'esmentat
organisme, de l'ex-ministre, senyor
Ricard Samper.
També ba dit que sobre el sumari
relat.tu a la Generalitat de catalunya, s'aprovà tot el .referent a les
diligències del j<1tge instructor de la
ca~a, senyor GU 1 Gil, s'aprovà,
tamoe, la declaració de rebel:l.ia seguida en la peraona del senyor Oencàs.
Aquesta tarda seran traslladades
les esmentades diligències, junt amb
el sumari complet, al fiscal general
de la Repúpllca, 1 quedaran al seu
poder durant cinc dies, i després seran lliurats a Jes defenses, per tal
que durant ctne dies més redactin
l'escrit de qualiflcació. Com que els
defensors són ctne - ha seguit dient
el senyor Serrana Pacheco - 1 a
cad.BSC'J.n d'ells se'ls concedirà cinc
dies per al seu examel). s'invertiran
en aquesta tasca vint-i-cinc dies.
El sumari haurà d'ésser examinat
al propi local del Tribunal, puix que
s'ha pres la determinació que aquest
no surti de les dependències. S'establirà una vigi1ància permanent prop
de l'&Yudlt sumari
El dla 25 d'abril tindrà lloc la 1lJ..
ta de la causa.
Després els periodistes han comentat amb el senyor Serrano Pacheco
l'escrit del senyor OSSorio 1 Gallardo, i l'esmentat secretari n'ba. fet
grans elogis, i ba enaltit la conec-.
ció amb la qual estava escrit.
Acte seguit, eis informadors han
interrogat el senyor serrano Pacheco sobre la data en qüè es posaria
a coneixement de l'ex-President i ex·
consellers de la Generalitat l'escrit
de recusació per a la. seva ratifica·
cló, 1 el secretari de l'alt Tribunal
ba respost que aquesta tarda es portaria a cap l'a.Hudida. diligència. per
a la qual cosa ha dit que es person~·
ria a la Presó Cellular.

tenien competència per a jutjar·lo

com a tal, slnò que solament com

a

vocal del Tribunal de Garantle~
quan exerceixi aquestes funcions. ~
senyor Sbert s'ha mostrat de la ma;
teixa. opinió que el senyor Basili Al"
varez.
Els senx_ors GU i Oil, Basterrechea.
1 Mlnguijón també s'han mostrat'
d'acord amb el fet que s'acceptés JaÏ
compatibilitat, i aquesta ha qÜedail
acordada per unantmitat.
A continuació s 'examinà eJ recurs
d'inconstJtucionalltat contra una
llei del Parlament català que figura.
va a l'ordre del dia.
'
El senyor Sbert explicà el seu l.)unt
de vista sobre el problema que el
recurs plantejava, i s'ha. acordat que
aquest recurs resti suspès als efectes
de tràmlt de data, 1 s'ba nomenat
una ponènci, composta pels senyora
Sbert, Becena 1 Silló perquè estudii'n
l'afer.
A continuació s'ban aprovat els
comptes.
El senyor Basterrechea. ha dema.
nat que és publlqués una. memòria
deis treballs realltzata pel Tribunal,
per tal quo l'opinió conegui la seva
tasca, i no solament 1ta sentènctea
que es publiquen a la cGa.ceta».
El senyor Gasset ba dit que s'ocuparà ~·aquesta ater ta Junta de govern 1 que serà sotmès al Ple.
A contlnïJació s'ba entrat en l'e~;
tudi de conclusió del 31Ulltl1'1 relatiu
a la Generalitat de Catalunya. FJ.
senyor TR1tabull .·~marcà que des
del. moment en què el Sfmyor Alcón
ha vla manifestat que podia examinar-se lliurement el sumari per les
partc:: h "~ via de declarar-se conclús,
1 abd s'ha acordat,
Acte seguit ba. estat nomenat po.
nent plenari el senyor Traviesas, al
qual corresponia per ordre alfabètic.
El senyor Gasset ba proposat que.
d'acf endavant, siguin elegits els ponents pels. plens, I que no es sotmetés aquesta. elecció a un ordre altabètic, sine> que es tingués en compte
la matèria: sobre la qual versaran els
dlversns a'ters.
El senyQr Sbert i altres vocals s'ht
han OJ?OSat, tot dient que això slgnili~ria que no podric-1 exercir les
funCions de .1utges ·els vocals que no
tossin advocats.
En definitiva, no s'ba resolt res
sobre aquesta qüestió.
A continuació s'ha tractat de sl
s'havia de d01'ls.r comote a les Pa.rt.s.
del sumaM instrurt en l'R!er de la
Generalitat, l de sl s'havia de tra,. ·
metre l'actuat als domiclils de les
firmes.
Per tal aue no es tr..tvut perdre cap
toll, s'ha. acordat que sigut a la secretona de l'alt Tribunal on s'exa..
minin.
Acte seguit s'ha acordat soWcitar
un crèdit del ministre de Finances
per a despeses del Tribunal.
Finalment. el Ple s'ha palesat d'acord amb la. proposta del r. · yor
Alcón, referent al !et que era un requisit previ que els recurrents en
l'afer rPTRtlu a Ja capacitat d'alguns
vocals per a entendre en la qUestló
de la Generalitat, que es ratlfiquessin, 1 per alxò s.ba acordat que el
senyor Alcón. amb el secretari q'eneral del tribunal, es traslladi a ls
presó, per tal d'acomplir aqu~..: ~2 dl~
ligència da.Vcl nt els encartats.
També tou un acord final del Tri·
bunal l'aprovar l'aute declarant en
rebelUa l'ex-conseller de Govemacló
de la Genera l\t"..
lJencàs.

L'estat de Teodomiro
Menéndez
Oviedo, 15. - Teodomir Menéndez es troba quasi restablert de les
lesions que es produl en l'intent de
suïcidi. Es mostra optimista després
de conèixer l'informe del Suprem
favorable a l'indult.

'
1

La Comissió quereviuna ampliació de la sa els traspassos
..:.:cre..::.:..un-ió"--'--__;.;__'--'-'---1 efectuats a la Generalitat continua la
En plantejar-se el cas del senyor
Samper, el senyor Pradera. ba dit
que efectivament a ell U semblava
tasca
bé que se'l declarés compatible, ja
que en el reglament sols es refereix
aquest assumpte als vocals electes
1 no als vocals nadius, i més encara
degut al fet que s'havia promulgat
una llei per tal que el President del
Consell d'Estat pogués exercir aquest
càrrec de vocal del Tribunal de Garanties però ha afegit que havia
de protestar contra el !et que t: SE7
nyor Samper vingui a formar :~'lrt
d'aquest Tribunal•per no haver tin·
gut aquell zel que calla esperar en
la defensa. de la sentència sobre b\
Llei de Conreus. qüan exercia les
!uncions de President del Consell
de Ministres.
El senyor Pedregal, com a membre de la Comissió d'Incompattbilitats, ba dit que no hi havia d'afegir res, com no !os el mostrar--se d'acord amb l'esmentat vocal. en el !et
que el senyor Samper no s'havia prodtüt amb el zel que era de desitjar
a fer complir una llei sorgida del
Tribunal de Garanties.
Els senyors Martínez Sabater l Silló s'ban expressat en semblants termes.
Després ba parlat el senyor Alcón, l ha dit que no 11 semblava
bé que el Tribunal de Garanties es
posés en els actes d'un President del
Consell, 1 que una cosa era apreciar
els afers com a vocal del Tribunal de
Garanties t una altra exercir lE:S
funcions de la presidència. del Govern, que tan diversos espectes 1 tan
altes responsabilitats li afecten.
El senyor Basili Al varez ba defensat el senyor Samper com a Presi·
dent del Consell, i ba dit que els vocals del Tribunal de Garanties no

Madrid, 15. - La Comlssió nomenada per a revisar els traspassos
de serveis que es !eren a la Generalitat segueix els seus treballa.
Els serve1s traspassats per diferents Ministeris, poden éSser revisats per decret, però d'acord al rè~
glm inter! establert per a Catalunya,
eis de Just1cia, Ensenyament i Qr.
dre PUbllc, seran objecte de lleis.
Segons assegura. un periòdic mi·
nisterial el ministre de Justícia. pr epara un projecte de llei relatiu al
rescat d'alguns servels del seu Departament traspassats a Catalunya.
Segons aquest mateix periòdic el
ministre de Justfcla entén que el
problema del règim de traspassos
a. Catalunya ba. d'ésser afrontat im·
medlata.ment, i en els aspectes llll
què sigui necessari portar-lo a les
Corta.
A la Sub«cretaria de la Presidèn·
da han facilitat una nota que dlu
que la COmissió nomenada per d~7
eret de la Presidència. del :)onsell
de ministres de 21 de febre r del
1933, ha revisat l'acord que adoptà
ta Comissió mixta de l~tatut de
Catalunya del 18 de desembre del
1932 sobre atribucions de la Generaut'at en les funcions relatives a la
legislació civil, l ba sotmès a l'aprovació del Govern la proposta consegüent en el sentit que dlt acord
ha d'és:1er entès amb la r eserva
expressa de les facultats de l'Estat,
a què aHude1x l'article 11 de l'Estatut de Catalunya, que es considera en suspens com a conseqUèncla de l'establert a l'article primer
de la llei de 2 de gener del 1935.

ULTI MA HORA

•

YENIZELOS SERA CONDEMNAT A MORT EN REBfl-UA
Atenes, 15. - Sobre els pròxims
consell8 de guerra, s•assegura que
Venizelos serà condemnat a mort en
rebeY.ia o bé a r eclusió perpètua.
S'espera també pena de mort en

rebelUa contra l'almirall Duprede-

CAP ALA SOlUCIO DEFINITIVA DEL PROBLEMA DEL
CHACO?

autoritzada s'anuncia que les g~
tions de pau que oombinadament
duen a terme les cancelleries de Xi~
le L l'Argentina per tal de trobar
una solució al contlicte del Cbaco
o:es troben properes a tenir èxit».

La Paz, 15. (Oficial). -

L'ene-

mic h a. estat rebutjat violentament
en el seotor de Boyulbe. El total de
les baixes p araguaines en els últims
dies. puja. a 1.500, aproximadament.

•••

Santiuo 4e Xile. 15. -

De font

lrus.
Referent els 2.000 mariners d e l'esquadra rebel, es dóna per descomptat en els centres oticlals que seran
absolts.

•••
Ginebra, 15. - De font dign a de
crèdit s'anuncia que el Govern del
Paraguai ha 1nlormat que es troba
disposat a acceptar, de moment, la
fórmula elaborada de comú aco~
per Xile 1 l'Argentina per & la SC>,
lució paciflre del conflicte del Cba cq

Dissabte. 16 dê marQ del 1935

Barcelona - Any

v-
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EL SERVEI MILITAR A FRANÇA

A la Cambra francesa ha començat la discussió ~el proiecte Flendi., -

~

- - -=-
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PER ALS AMICS EMPRESONATS

PANORAMA INTERNACIONAL

la nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Sum:. anterior
Grup d'obrers de la casa
Casas I Jové:
J aume Canti .. . . .. . .. .. . .. .
Domènec Campmany .. . .. .
J aume PuJol .. . .. . . .. . . . .. .
Manuel Zoan .. . ... .. . oo . .. .
J oon VIl oca .. . ... ... .. . .. .
lta!ael Soldevila. .. . ... .. . .. .
Pere Garcia .. . .. . . .. .. . .. .
Pere Elias...
. ........ .. .
J olln Qui bus... •.. ... ... .. .
Frmcest Abrll .. . .. . .. . . .... .
Joan TorroJa .. . ... . .. .. . .. •
Artur Prl~x .............. .
Josep Calvet .............. .
Antonl Nogués .. . .. . . .. .. .
Pere vuoca .. . .. . . .. . .. .. .
Francesca Sala .. . .. . .. . . . . .. .
Francesc Surroca .. . .. . .. .
NnrciE; Durall... oo. . .. .. . .. .
J osep Pnlà .. ............... .
Pere Durau .. . .. . .. . .. . .. .
Francesc Marqués .. . .. . .. .
Ma.nuel Casals ........... .
Jaume Putg .. . . .. .. . . .. .. .
Manuel Bulsatl.o. .. . .. . . .. .. .
Gabriel Morat .............. .
Joaquim Esteve ........... .
J úlia Mira ..... . ... ... ..... .
Benlene Lacarta . .. . .. .. . .. .
Jaume Beo.l ... •oo ........ .
Isidre Riba .............. .
Alexandre Jaumet ... ~.. .. .
Joan Riera ...... oo• ........ .
Carles Rosell .. . ,.. .. . .. . .. •
J osep Art! gas ... ... , ........
Francesc Borrà.s ... .. . .. . .. •.
J osep Llansana... , .......... ,
Remigi Masdeu .. • .. .
Joaquim Conesa. , .......... .
Carme Baselga ...... , .... .
Josep Garcia ... ,.......... .
Pere Postico .. . .. • .. . .. . .. •
Jaume Corbella ... ... .. . ...
Francesca Jaumot ...... .. , ~..
Pere VIlaplana ... .. . ... .. .
Jaume Blasl ... ... ... ... .. .
Manuel Gandia. ... ... .. , .. .
Artur Vives .............. .
Andreu Tellooo. .. . ,.. .. • .. •
Jaume Mus .............. .
Alf\!Stl Va.Us .. . ... ... .. . .. .
Ramon Salat . .. .. . .. . .. . .. .
Joan V1nyals ... ... ... .. ... .
Josep Valls . . . .. . ... .. . .. .
Joaquim Desola ... .. . .. ... .
R. M .......... .. , ...... .,,

Joan PuJol ................. .
Antoni Sltji~ ... ... ... ... .. •
8 . c ............... ........ .
Llorenç Ollva. ...... , ....... .
Antoni Labranya. ........... .
M. V ........................
Eugeni Pineda . .. .. . .. . .. .
Ramon Martorell .. . , .. .. . .. •
J. P ........................ .

Francesc Casas
. .. .. .
Joan Ribera ... ... ... . .. ...
Pere Ferrau ... , .. .. . .. . .. •
J aume Puyal .. . .. . .. . .. ... .
x. x. x ...................
Isidre Valls ... ... ... ... .. .

x. x. x.

o

. . . . . . . . . . . . . ..

Andreu Carr6... ... ... ... .. .
Emili Cnrré .. . .. . . .. ... .. .
Roso. Sala ................. .
Francesc Sardà .. . . . . .. . .. •
Peplta ............ ........ .
Celesti. Va.llverdú ........... .
Joan Molinat .............. .
Trill ...........
M. B ....
Joan Montels .............. .
Clavell Josep .............. .
H ................... ..... .
Antoni Re resté . . . .. . . .. .. .
Alexandre Jaumet ... .. . ...
Francesc No.v1nés ... . .. .. •
000

oo•

...

000

.. .

.............. .

M. B ..................... .

R. P ..................... .

s ..................... .
x. x ......................

J.

Ramon Alf\lst! .. . .. . • .. .. •
J. F .........................

M. M ......................

Tomàs Fontanlllas .. . ... •..
Gal! FUl ......... ........ .
Fèlix Colomeda . .. .. • .. . •..
Elisa Colomeda ... , .......... .
Salvador Marti ... ... ... .. .
Jordi Mart! . .. .. . .. . .. . .. .
Un grup d'esquerranes cost. dores de peces, sabadellenques .................... .
Dues catalanes d'esquerra .
Un mogudà ...............
Set artistes 1 un empleat del
Pr1nclpal Palace . . . .. . .. .
A la memòria de les meves
fUles (segona vegada) ... oo•
Uns catalans del carrer Tamarit Urgell (Quarta vegada) ................ ..
Querol .................... .
Assumpció Ramlrez .. . .. . .. •
Delfina ............ ........ .
Sebastià Baeza .. . . .. .. . .. .
Joan Prat ................. .
Pere Monner . .. . . . .. . .. . .. •
Joun Pous ......... oo ...... .
Lo. nena Maria. Pous ........ .
«Penya Dlt I Fet (segona
vegada) ................. .
Un grup de l!tògra!s. T. G.
Ll. l:l. A. (vuitena vegada)
Grup de Sabadell .. . . . . . ..
Teresa Arru!ó ............. ..
Féllx Cardona. Martorell .. .
Josep Sotos .. . .. . . .. .. . .. .
Pere znr..mela . .. . .. .. . .. . . ..
lJna. familia d'esquerro ...
Un ¡rup de dones de la C~
sa Fabra 1 Coats (setena
vegada) ................. .
Fidel t vuitena vegada) ..... .
Admlnldora de Gassol . . . . .•
Salvador Barot, a la memòria dels avis ... .. . . .. . ..
J . Rius ... .... oo .......... ..
Pere Gabernet 1 fam Ula ...
Una. admiradora. de Pi i Sunyer .................... .
Uns simpatitzants ... ... .. .
M. Sot<> .....................

A. Florc¡¡ ................. .
J. Antol!no ................. .
Marta Llursa Antol!no ..... .
J. Majó ................... .
E. Aml¡¡uet ................. .
l!.tqué ....................... .
V!uyas .................... .

D . Flores ..................

J.

s.

00

...

000

............

Bassols .................... .
Una quota. setmanal ........ .
Un ¡;rup de xòfers d'un garatge del carrer d'Aragó
(pt·imer mes) ........... .
Siguem ...... oo• ........... .
Francesc Casals ... ... .. . .. .
Josep Andreu .............. .
Josep Cornellà
J osep liernàndez ........... .
Pere Martà ................. .
EmUI Rublo .............. .
Angcl Raspall .............. .
Ferran Valies . oo .. . .. . . .. . .•
J osep Almtñano. .. . ... .. ... .
Sabina Garet
Bernarda Sànchez .. . ... . .•
Emili Ribera .. . . .. . .. ... . ..
F.:untlla F B. ... .. ......... .
Grup d'obrers de la fàbrica.
«La Campana» .. . .. . .. . . ..
Teresa Sabaté (sisena vegada) .................... .
Teresa Beltrnn (ídem ld.) ..•
Júlia OUvar (idem id.) .. ... .
Pnu Barrà (ídem !d.) ..... .
Ama<feu Vnllverdú (íd. ld.)
Agustl Meslas (!d. !d.) .. . ...
Edo (qunrta vegada.) ... ··<
Nena LUbertnt Roger .. . .. .
Joaquima Cllstells .........
Tomàs Roger .. . ... .. ...... ,
Molins M ............... .. .
Bové P ..................... .
Borruel M ..................
Garcia. ................... .
Forch R.................... ..
Joan Prat I Montserrat Gras
J aume Claramunt I Antònia
Ferrer . ............ ..... .
Un valencià .. . .. . . . . . .. .. .
Un de Riudoms ... . .. ... .. .
un lleidatà ................. .
unn. familia d'esquerra, a la
memòria de Macià (segona
vegada) ................ ..
Florenci Maganya .•. .. . .. .
Marcel Maganya oo. ... .. . .. •
J osep Maganya .. . ... ,.. •..
Genoveva Maganya ...... , ..
Uulsa. Guitart ... •·• tm ...
00 . . . . . . . . . . . . .

oo•

. . . . . . . . . . ..

.Francesca Gultart ........ .
VIcenç Moreno... .. . .. .. . . ..
48.986'45 VIcenç Moreno 1 Maganya .
Joaquim Cosalvo (quarta ve¡ada) ................. .
2'- S. C., catalans . .. . .. .. . .. .
1'- Antoni Moral ......
l ' - Josefa Toledo de Moral ...
0'50 Ramona Moral 00. .. .. • •••
0'20 Antoni Moral (f1!1) • .. .. ... ,
1'Josefa Ran1os .............. .
l ' - Teresa Mateu... .. . .. . .. . .. .
1'- Miquel Abella
0'50 Ellodoro. Mru·qués .. . . .. .. .
l ' - Glòria Tarrats (segona ve0'60
gada) .......... ..
5'- Rosa Tarrats (ld. !d.) ..... .
0'50 Tereseta Codina (!d. !d.) .. .
l ' - Antoni Tarrats (!d. !d.) .. .
0'50 S. T. (1d id.) ...
0'25 Angellna Galle!fo (ld. ld.) ...
1'- Angel Gnllego 1ld. !d.) ......
0'50
1'CooJ,Jeratlva «La F'lor de
0'50
Maig», Sucursal núm. 4:
1' - Marcel Busqueta ........... .
1'- Pere Gondon . .. .. . . .. .. . .. .
0'50 Modest Ventura Fontanilles
1'-. Jesús Moreno .............. .
1'- j Joan Oliva ..................
1'Jull Esperma .............. .
0'25 Jaume Artés .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 Lluis Garcia .............. .
1'- Joan Casas ................. .
0'25 J. Déu ............ ........ .
2'- Torné ................... ..
0'25 Lluis Ventura .............. .
0'50 x . x. x ....
0'60 Josep Busqueta .......... ..
0'50
0'60 Un grup de dones d'esquerro
1' de Sant Fost:
0'50 Rosa Colomé Colomé
0'25 Joana. castanf6 Colomé::: :::
0'60 Teresa COlomé 1 Tio
0'30 Josefa Castanyé coióin'é' :::
1'- Josep Colomé Tlo ......... , ..
1'- Nena Marta Bonet . .. .. . ...
1'- Caterina Rovira. ... .. , ,.. •..
0'60 Rosa Pujal Gallaml ........ .
0'25 Nena Marta Reculons .. . .. .
1' - Carme Suny6 Sutl.ol ........ .
0'50 Júlia. Ba.rroso .. . .. • .. . .. . .. •
1'- Camila Coll ............. ..
1'- Sabina Poch ............ , .... .
0'60 Mercé Poch ................. .
0'50 VIcenta Martlnez ......... .. .
0'50 Carme Su1i6 ............... , ..
1'- Josefa Su116......... , ....... .
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0'50 Chaco.
En un altre c:omentari ja exposi},.
S'- vern el criteri que ens mereixien les
1'- amenaces de Ginebra, avui ens lil ' - mitarem a comentar les darreres
incidències de l'afer del Paraguay.
Si la decisió de Ginebra no ha1 ._
2'- gués topat amb interessos més po2'- derosos que els mateixos estats litioo• . . . oo• . . . . . .
l ' - gants, és ben segur que el boicot in1'- ternacional proposat hauria trobat
un ressò i que els contendents hau~:= rien hagut d' acabar la guerra per
l ' - manca de mitjans de Uutta, a men11s
l ' - que no s'haguessin deCidit a ter ta
•oo . . . . . . . . .
1'- guerra a cops de ~dra i bastona1'- des. No ha estat aixt i la guerra conl ' - tz'nua •• continuarà, no costa massa
de predir-ho, fins que els beUigerants es cansin de guerrejar o bé
1'- un d'ells es doni per vençut.
1'Però com és possible, hom dird,
50 que una decisió com la de boicot
0.20 que ha trobat l'equiescència. de tots
0'20 els grans Estats hagi fracassat? Res
0'60 I més natural, el primer vencedor de
0'60 la Societat de Nacions, no ha pas
0'30 estat el Paraguo.11 si no les grans
g:~~ companyies petrol!jeres internacio0 •60 nals. Ja ta temps que en una d'a0'50 questes cròniques jèiem notar que
0'30 en aquesta guerra, com en cap artra,
es debatien interessos ben aliens
a les necessitats dels dos pobles -1
l'~ no parlem, és clar, dels homes que
1'- governen aquests dos països- sinó
l ' - del poble que viu i treballa, sí no
1'- que la guerra resultava una diver2'- sió estratègica per a sobrepassar la
1'60 crisi agudfssima en què havien entrat aqueUs països, servint de pas1._ sada els interessos de les compa..
l ' - 1{ies estrangeres que estan entronca1'- des les unes a Bolfvia í les altres
2'- al Paraguay. Ens donarien la mesu0'25 ra justa d'aquesta coincidència d'inÏ;25 teressos els dos bàndols en què s'ha
r - dividit el món en relació a l'acori
2 ,_ de la Societat de NaCions decretant
------ el boicot d'armaments al darrer d'aSuma 1 seauelx ... ... 49.369'80 quests dos països. Els Estats Units
- - - anaven aJ cap dels que volien imposar la pau immediata aixafant els
En la ll1sta d'ahir tl¡urava que paraguaians a les portes de VillaDues catalanes i una de Carabaca ens montes, que dóna la casualitat que
havia lliurat 1 pesseta enlloc de tres.
No obstant està d'acord amb la dar- obre la porta als camps petrolífers
bolivians els quals, per necessitats
rera xifra. la suma total.
de les companptes nordamertcanes,
es
mantenen tnactius. Al cap de
----------~*----------------- l'altre
grup, ben reduït per cert, hi
figura l'Argentina, que estd provat
a gratcient que està lligada al Paraguay per interessos ferroviaris i
1
-també petrolífers d~acord amb les
companyies anglc::,.s.
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La febre S encomana

Alfons de Borbó i Victòria
Eugènia - un cop divorciats
- es tornaran a casar ; ell
amb una ex-duquessa, i ella,
amb un ex-duc

0'25
Madrid. 15. - «.Heraldo de Ma0'50
0'26 drid» anuncia que continuarà la sè0'25 rie de casaments ex-reials.
0'25
L'ex-rei Alfons 1 donya. Vlctèria
0'25

1'- -<llu- tramiten el seu divorci. Una
1'- vegada a.nuHat el matrimoni, amb2'- dós es tornaran a casar, l'ex-rei amb

0'60

una. ex-duquessa., 1 l'ex-reina amb un

6'- ex-duc emparentat amb una. de les
2'50
2'50 famiUes més carregades de privilegis pels Borbons.
1'0'60

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

7'1'20
2'25

8'-

5'-

ANUNCIS OFICIALS

t~ll~~l~l lll~tRiftl ~. ~.
Per acora Clel Consell d'Admlnls·

12'-

5'- tració d'aquesta Societat I en com-

2'- pllment de l'article 21 dels Estatuts,

1'1'- es convoca als senyors Accionistes
~:-

l'-

l '21'-

8'76
34'1'50
2'5 '5'2'12•10
1'1'-

1'2'-

10'-

--Els interessats que continuï
la guerra dei Chaco

a la Junta General Ordinària anual,
que es celebrarà al domicili Social,
Ronda Universitat, 'Z5, el dilluns,
dia 25 dol corrent mes, a les quatre
de la tarda.
Per a assistir a la Junta serà ne·
cessarl la possessió de deu Accions,
1 els Accionistes podran, d'acord amb
l'article 'Z'Z dels Estatuts, reunir-se I
confiar la representació de les seves
Accions. com a mlnlm deu, a un
d'entre ells.
Barcelona, 8 de maro del 1935.
El President del Consell
d'Administració.

ments i és que ha entrat en joc el
segon litigant, les companyies ct'armes i municions, estretament lltgades internacionalment t que al conDiàleg caçat al vol...
trari de les del petroli, no formen
-Ja ho veus, encara. no...
dos o tres grups si no que es pot dir
-Fins dilluns no ho esperis...
que formen un orgamsme tnterna- -Què esperen?
cionalista per excellència. Els exem-Que s'hagi celebrat l'Assemblea
ples ben patents els tenim en la de la Lliga. Potser en surti una ~lo
guerra europea i en tot el que s'ha va orientació que permeti...
publicat entorn de l'armament dels
-Ah, vaja/
Estats en vlgflies d'aquella catàs• • •
trote.
Ara Gil Robles té anunciat el seu
Aquesta campan11a a favor del boi- viatge a Olot.
cot l'han feta minvar les gram fàHom sospita que aquesta vegada
bliques d'armaments t de municions, l'expedició turística serà menys noa les quals cal ajeg¡·r ht a"ui le• que drida.
•
"-vegi's
~ el
fabriquen gasos i avions
Són uns quo.nts quilómetres més.
cas de les companyies americanes
que han estat venent avions a Ale•
manya trencant totes les conven.
Pregunta La Veu ...
¿«Tindrd a la fi Espanlfa el gocians internacionals i la facilitat
amb què companyies angleses i tran- vern que necessita avui?»
I no s'atreveix a contestar...
ceses han servit primeres matèries
<<No el tindrd fins que sigui miper a fabricar estris de guerra als
mateixos alemanys-. Són molts al nistre algú de la Lliga...•
món els convençuts que l'armament que aclapara· els faïsos són la
El senyor Cirera s'ha entrevistat
causa principal del ma pas en què
es troben i el perill més gros per amb el senyor Portela.
A la sortida teia cara de pocs
a la pau del món, però l'enquesta
notarial que varen fer els americans amics.
Sospitem que el senyor Cirera ¡afa més d'un an11 ho ha provat fins a
rd un viatge a Madrid.
l'evidència.
La informació va provar concre••
tament que aQuestes companyies
Tot avui que ens ve a la memòria
havien proveït els Estats bellige- aqueUa fra3e d'una sarsuela cldsrants, Bolfvía almenys, ja que el
sica:
Paraguay va començar la guerra
uTodo menos dimitir».
gairebé sense armes i municions f
I no sabem perquè.
va anar armant el seu exêrctt amb
les armes que va prendre als seus
No ho entenem. El Pare Laburu
enemics.
Deixarem de banda els document! dóna unes conferències per a Iu>
que no és altra cosa que reclam de mes sols.
I aquestes conferències són rala bondat mortffera de la mercad.eria, 1JeTÒ donarem una carta del se- diades per una emissora local.
HumoriSme pur.
nyor Frank S. Jonas agent de la
casa Remington a suíLAmèrlca. Diu
la carta feta pública també per la
Diu una dita catalana:
Comissió: «El conflicte entre Balí«Dos no es barallen quan un no
via. i Paragua11 sembla acabar-&e La vol11.
nostra missió a ben segur que és
una missió infernal, doncs ens veiem és I aquesta vegada, el que no ho vol,
el upartido radical».
obligats, sí volem viure, a desitjar
el desordre í la pertorbacf6. Aquesta
••
vegada el nostre únic consol és
Un dta el sen¡¡or Lerroux va dtr
que si nosaltres no podem arre- una frase profètica:
plegar les comandes les tindran uns
«Yo gobernaré11.
altres. ¡Seria una cosa terrible que
Quan serà això?
jo ara comencés a tenir remordiments de consciència/li Per la nostra
Teníem una vaga idea que la llef
part ens sembla que no calen comentaris, la carta en si is tot un d'Arrendaments rústics havia d'afavorir l'obrer cam¡¡erol.
pomea.
1
Una equivocacio totlwm pot te~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ nir-la.
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CONSELL DE GUERRA PER
A DILLUNS
Dilluns, dia. 18, a les deu del matl,
a. la sala de consells del Regiment
d'Infanteria número 10, tindrà lloc
el consell de guerra ordinari de Cos
que ha de veure I fallar la causa Instruïda pel tinent jutge Instructor de
l'esmentat regiment senyor Ma¡¡;i Domènech Pujol, contra. els soldats del
mateix Cos Francesc Puente Navoy,
Lluis Ramon Ma.rtlnez I Casimir Ruble Antón, pel suposat delicte de
robatori de pistoles.
Actuaran de defensors l'advocat
Dídac Zamora Gómez i el tinent senyor Josep Gonzàlez Fleitas, del regiment d'infanteria número 10.
MANIFESTACIONS DE
L'A UDITOR
En rebre ahir al migdia els informadors, l'Auditor senyor Ferrer els
manifestà que s'havia Inhibit a. favor de la jurisdicció ordinària. de les
causes instruïdes contra Amadeu Cabero, Modest Recasens, Josep Lloraç, Tomàs Diaz i Jaume Ticó; que
havia. elevat a. plenari la causa contra Antoni Vlllarrubla; que havia
sobresegut la causa contra Manuel
Rodríguez i la número 289 d'enguany
per desconeixement dels autors dels
fets que motivaren la instrucció del
sumari. També digué que s'arxivava
la causa número 1062 de l'any passat.

batori d'una. caixa de cabals a la
III Esquadra d'Aviació.

PROPOSTA DE SOBRESEI·
MENTS
El jutge militar capità senyor
Aguado, ha. proposat a l'Auditor de
la Divisió el sobreseiment de les causes Instruïdes contra Francesc Roura. Torres 1 Joan Safon Gil, causes
que se'ls segueixen amb motiu dels
fets d'octubre.
UN NOU PROCESSAMENT
PELS FETS DE MANRESA
Ha retornat de Callús, on anà. a
fer diligències en la causa que s'instrueix pels fets ocorreguts a Manresa el passat mes d'octubre, el jutge
senyor Martinez Peñalver. Amb motiu d'aquestes diligències, ha decretat el processament del metge de
Callús senyor Frederic Verd.
LECTURA DE CARRECS
Dimarts vinent anirà a. la presó
el tinent coronel senyor Ma.rtfnez
Pefialver, per tal de fer la lectura de
càrrecs a Jaume Clua Busque 1 Joan
Piquer Montaña, processats en la
causa Instruïda pels successos d'Octubre a Sant Cugat del Vallès.
NOTIFICACIO DE PROCES·
SA MENT
Dilluns vment es farà la notificació de processament a Josep Malral,
acusat com a suposat co-autor de
l'atemptat de què fou objecte el se·
nyor Enric Veiga, director de la
Companyia. de Tramvies, causa que
instrueix el senyor Martinez Peña.lver.

CAUSES QUE HAN PASSAT
A FISCALIA
Han passat a la Fiscalia, per al
seu estudi 1 qualificació, les causes
instruïdes amb motiu dels fets ocorreguts el t...ssat mes d'octubre als
pobles de Solsona 1 a L'Hospitalet
del Llobregat. També hi ha passat
la causa instruïda amb motiu del ro-

DILIGENCIES CONCLUSES
Es donen per concluses les dll1gències prèvies realitzades amb motiu de la desaparició d'efectes del
cotxe que portava el senyor Velga
en ésser atemptat per no haver pogut ésser trobat l'autor o autors de
da sostracció.
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LA CAUSA DE SANT PERE
DE RIBES
El tinent coronel senyor MHtlnez
Pefialver continuarà. dilluns les diligències de plenari en la causa Instruïda pels fets de Sa~·t Pere de
Ribes. El nombre de testimonis que
estan citats pel dilluns és de quatre. A les proves assistiran els defensors i l'acusador de l'Institut.

LA CAUSA CONTRA EL
RONDI ESPECIAL DE Ml·
QUEL BADIA
El jutge comandant senyor Enric
~ibiano durt~nt tot el dia d'ahir es~
1 t1gué realitzant p~oves de plenan
en la causa. instruïda contra. els e~agents del rondi especial de Badia
Sancho, DetreU, crespi 1 Balada. Les
proves. feren especial referència als
dos pnmers. El nombre de testimo1 nis que declarà fou de vult l a les
proves assistiren els defensors. que
són tres.

I
I

MOVIM ENT DE CAUSES
Ahir a la nit els periodistes no
pogueren veure l'Auditor de la Divisió per trobar-se absent del seu
despatx.
A la Secretaria fou facilitada una
6'nota. en la qual es diu :
«S'aproven les sentències dictades
1'en consell de guerra contra Antoni
1'1'1 Vila i Pau Sants. Són sobresegudes
les causes contra. Marc Maroto i la
1'número 288 d'enguany. S'accepta una
causa que tramet l'Audiència de Llei6'da pel suposat delicte de rebeHió ml2'Un moment lnte,....nt del combat Freddle Miller - Torna celebrat abans litar els dies 5 i 6 d 'octubre darrer.
1'3'd'ahir a I'Oiympla
Finalment, s'arxiven les causes núl'meros 305, 624, 741, 868, 888 i 976 I
lFoto. Centelles)
1"J.a, núm2'1'1'1'l'1'-

m ..,_or..

FLANDIN DIU QUE ALE·
MANYA T I N D RA SIS·
CENTS MIL HOMES A
L'EXERCIT I FRANÇA NO·
MES DOS-CENTS MIL
Paris, 15. - En el seu dlScars d'aquesta tarda, a la Cambra dels DIputats, el President del Consell, senyor Flandin, ha declar:~t que~ des
de l'any 1936, Alemanya tlndra un
exèrcit regular de 600.000 homes,
mentre que França solament en
posseirà. 208.000, àdhuc afegint-hi els
72.000 homes estacionats a la metròpoli. Aquesta diferència - ha dit
- és massa considerable I cal que
desaparegui.
El senyor Flandin ha continuat
dient que França es manté fidel a
la causa de la pau. «Aixi bo ha demostrat recentment en les seves
converses internacionals, que no tenien altre objectia que assegurar la
pau.
De l'acció de les grans potènc1es
depèn, en gran part, el sentiment
general de seguretat o inseguretat
a. Europa.
França propugna la partiCip9.cló
dintre el quadre de la Societat de
Nacions de les organitzacions regionals d'assistència mútua contra la
guerra. Però el Govern francès,
igual com el britànic, constata que
resta molt cami per recórrer abans
d'arribar a la segur~tat desitjada.»
' L TRIOMF
ES PRE VEU
DEL GOVERN
Paris, 15. - Als passadissos de la
Cambra hom dóna per descomptat
que el Govern triom!arà. aquesta tarda en tota. la linia, i es preveu que,
en arribar a. la votació, obtindrà entre 330 1 350 vots favorables contra
150 o 200 en contra.

sar, en un moment don~t d'
de 600.000 homes, a partir un tota¡
mentre que França solarn ~el. 1936,
~n l'esmentat període 280 ~n tmdt!à
1 estenent encara el temps· doo homes,
nència a flles.
e Penna,:
Mr. Flandin, en acabar el
curs, digué que les mesur seu dls.
sades no tenien altre obr ProPo.
mantenir durant els an
e~te que
dat de reclutes la for aYs d escasse,
la llei de servei mlll~r ~~lsta en
que no havia que confondr any, I
ta qüestió amb la de defense aquea,
nal, de molt més extensió a naclo.
que avui <>'ha discutit.
que el

lli

trE

r al

BLUM ATACA EL PR
TE I FLANDIN ELOJec.
FENSA
D~
Paris, 11>. - Uespres que Mr
din acabà. el seu discurs d'!ÍqFlan.
tarda ~ la. Cambra, parlà Mr Uesta
Blum, lider socialista de la s F Lleó
en oposició al proJecte Ex · · I. O.
nló del seu partit contrrrt: l'op¡.
perllongació del servei militar ~ la
gue que tenia el temor que rés~ dl.
tada. mesura adoptada provis· en.
ment es convertiria en def~?Ua!·
Af~gi que, en lloc d'establir elltlva,
ve1 militar de dos anys consld ser.
millor fer una suprem éricta alerava
perquò cessés la competició d'armón
ments.
Illa.
Pf~:rlà també un representant dels
partits de dreta, l manifestà
trobava Insuficient la declaració qduel
Govern.
e
Féu després ús de la parau!
nom propi, el diputat mOderat':
Fabry, el qual posà de relleu l'enor'
me desproporció que existeix ent •
les torces alemanyes i les franc~
1 declarà que Alemanya, amb els
seus efectius inquietants, és l'única
responsable del rearmament
sessió fou suspesa per 'a sopar
1 s acordà que fos represa a les nou
de la nit.

EL
GOVERN
ACCEPTA
LES
INTERPEL.LACIONS
r:-a
Paris, 15 ' continuació Cambra).
Una
vegada
acabat
el
discurs
del
•
senyor Flandin, el Govern ha ananciat que acceptava la Immediata disLES INFORMACIONS DE
cussió de les interpellacions dels soL'AMBAIXADOR
SOVIE
cialistes 1 d'altres fraccions, sobre la
TIC
A PARIS
qUestló dels ·:ctlus.
En acabar les interpeHacions s'haParis, 15. - Segons uLe Petit Pa•
rà de celel:rar la votació.
rlsien», en una de les sessions de 1s.
Comissió d'Armaments, de la CamUN DIARI NAZI REMARCA bra, que es caracteritzà pels seu.s
L'AMISTAT FRANCO-RUS• violents
debats, el ponent Archim.
SA
baud, declarà que les informacions
Berlin,
15.
La
cGaceta
de
Co•••
que possei·a sobre els armaments alelònia» publica un interessant arti- manys 1 que havien causat tanta sencle. tih,lat cEls francesos en el cor- sació prevenien de l'ambaixada so.
r · rus», en el qual es comenta. la vlètlca a París.
perllongació del servei mUitar a l'eEl diputat socialista Dormoy exxèrcit francès.
El periòdic remarca que el ponent pressà la seva sorpresa davant ls.
• ••
El senyor Gil Robles ha manat senyor Archlmbaud «Pl'està ajut a. revelació d'Archlmbaud, l digué que,
a tots els seus ministres que posin la defensa del projecte govema- segons això, els Soviets eren els prlilles escombres cap per avall.
m~ntal, 1 que es basà en xifres ab- clpals responsables de la perllongaA veure si així s'en va el qui no surdes en referir-se al suposat re- cló del r :'Vel militar a França.
vol anar-se'n.
armament alemany¡>.
La cKoelnlsche Zeitung» segueix
• •
ALEMANYA ES DEFENSA
Ha sortit precipitadament cap a di;mt :
DE LES IMPUTACIONS
«Com
que
un
diputat
va
pregunDE FLANDIN
Madrid el cap regional dels agraris amb uns quants conspicus. Hi tar al senyor Archlmbaud d'on ha16. L'agència oficiosa
ven enfurismats.
via obtingut les xifres que acabava deBerlin
premsa del Govern publica uns
de llegir, el ponent confessà. que lea comentaris
arran del discurs pro•••
havia. obtingudes
l'Ambaixada. de nunciat aquesta
Se'ns diu que al Centre Republi- la U. R. s. s .. de a.Paris
tarda a la Cambra
...
cà Radical del Camp de l'Arpa, veAra, els socialistes francesos, es francesa pel senyor Flandin, 1 diu
lla entitat lerrouxista han passat recolzaran
en aquest detall per tal que encara que el primer ministre
coses. Que el dtumenge passat, en de
oposar-se a l'augment del ser- !rancès ba empleat un llenguatge
junta general, s'hi va prendre l'a- vei no
mUitar. Aquests són tan pacifis- moderat per a justificar el rearmacord de separar-se del par ttt per
ment de França, es basa solament
...
considerar-se antirepublicana la se- tesConsiderem
Interès el en l'acció d'Alemanya 1 que això no
va actuació. Que només tretze socis fe, constatat que veritable
la Cambra france- pot ésser acceptat sense algunes recvaren restar fidels al cabdUl. Que sa
pugui obtenir xifres d'aquesta tificacions essencials.
el Centre serà republicà indepen- indole
de l'Ambaixada soviètica a
L'agència oficiosa, en la seva dedent i partidari d'una unió de tots
D'aquesta mane1'8. hem obtin- claració diu que Flandin esmenta
els republicam. Que d'això no en Paris.
gut
la
pr..,va
evident
que
França,
per
les mesures mtlltars de precaució
diran res els diaris addictes...
a augmentar els sc· -; armaments, no adoptades per Alemanya, com d'acI ho creiem.
ha pogut adduir més arguments que ció unilateral 1 malgrat de les diSels de font estrangera, 1, preclsa.- posicions del Tractat de Versalles,
ment, de la Unió Soviètica. Això pa- però no diu res de les causes que
lesa més que cap altra. cosa, com na- h an deixat Alemanya com a única
vega França en aigües russes 1 com
es deixa empènyer contra Alema- nació desannada. Diu també que
més Important que això és el fet
nya.»
que les grans poténcles, en lloc de
AMPLIACIO DEL DISCURS complir les seves oblie-acions respecte el desarmament, procedeixen a
DE FLANDIN
la seva poténcla bèHica,
Alemanya es defensa publi· Paris, 15. - El senyor Flandin, augmentar
especialment pel que respecte els
.
President del Consell, en el seu
tècnics.
Can Una eS tadIStica de leS discurs d'avui a la. Cambra, en ajut equips
Diu també que Flandln ha oblidat
armes que tenen
la. proposició del Govern sobre declarar les tropes que disposa
..
eIs altres de
l'augment del temps de permanèn- ça,· a. part de les assenyaladesFran·
per
patsos
ela a files, digué que Alemanya, ell, l és Igualment estrany que Ja
B l'
des de la seva retirada de la Lliga
ue er m , 15. - Dura•1t aquests dies de Nacions de Ginebra, havia contl- responsabilitat de les mesures mill·
q.. ~ debat per les potènC'les la nuat el seu rearmament en gran es- tars de França siguin carregades
questia dels suposats o reals anna- cala, per acció unilateral a. la qual solament Alemanya per tal de ~~gar
que França vagi a exercir mat el
ments del Reich, s'ha publicat a
F
odia d '
Alemanya la següent interessant es- I cosa rança no P
onar el seu paper d'agressor. Afegeix que Flan·
tadistica sobre l'estat actual dels assentiment.
din no ha fet esment de l'enorme
armaments en els diver ,o~ "laïws·
Mr. Flandin d~~é que, segons les quantitat d'armament que dispos8
- ·
• •
dades que posseia, Alemanya tenia Rússia, i esmenta solament les 11·
perfectament entrenats i en dispo- fres d'efectius de França i Alemanf8
EXERCIT
sició de servir-se d'ells ImmediataAlemanya: 100.000 soldats (xifra ment 480.000 homes, exclusivament I de les quatre Invasions que ha sooficial a la. qual podrien afegir-se pertanyents a les organitzacions se- fert França en un segle.
Acaba dient que tot això és mosels S. S. i S. A. nacional socialistes. mhnilitars, sense comptar l'Exèrcit
tra de l'objectivitat que mostrarà
Anglaterra: 2.000.000 d'homes.
pròpiament dit, mentre que França, França a les vinents discussions in·
França: 4.500.000 1 a més a. :nés en el moment present, solament poternacionals, que ha de su~r·se
1.000.000 de tropes de co!or.
' dia. oposar 272.000 homes.
servirien per a alleugerir les dlflcul·
Itàlia: 6.0oo.ooo.
Afegi
que
Alemanya
podia
dispotats a Europa.
Iugo.slàvia : 2.500.000.
Polònia: 3.200.000.
Rússia: 7.500.000.
Txecoslovàquia: 1.300.000.
L'ARRIBADA DE CODOS I ROSSI ~ PORTO-PRAIA
Aquests països totalitzen, doncs,
m és de 26.000.000 d'homes.

••

1'2'-

11'1'1'-

Ara el Comitè Executiu del Partit Radical s'ha recordat que té prohibit tota mena d'homenatge als
correligionaris que ezercetxín cdrrecs públics.
Se'n recorden ara quan ja no
queda cap correligionari per a homenatjar.

La preocupació del cap del Govern francès és l'exèrcit
pot posar en peu de guerra Alemanya- Blum s'opos Que
projecte en nom dels socialistes - Causa sensaci ~ al
declaració d' Archimbaud sobre les informacions reia~ la
a l'exèrcit sovièth
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El desarmament
mundial
t

AEROPLANS
França: 5.400.
Rússia: 4.300.
Anglaterra: 1.820.
Polònia: 1.500.
Itàlia: 1.100.
Txecoslovàquia: 1.000.
Iugoslàvia: 830.
Bèlgica: 250.
Total· 16200 avions.
.
.
TANCS I CARROS DE COMBAT
França: 4.300.
Rússia: s.ooo.
An g'aterra· 600
Poíò'nia. 6oo
·
Itàlia. · 120 ·
Txecoslov"'.ciu· .
Bèlgica. ' la. 100·
Iugoslà · · 50
. ·
Total · ~a.¡ 15 ·
· · 85 .

I

~ADORES

Alemanya: 2.000 (autoritzades a
Versalles).
França: 32 . .
Rú:;sia: 25. 000.
000
Anglaterra: 14.200.
Txecoslovàa;uia: 12.500•
Polònia: 1 .800.
Itàlia : 10.660.
Iugoslàvia: 4.000.
~~m~~;~21L...·
Bèlgica: 2.000.
1
Total : 112.160.
Primera fotografia. de l'aterratge a Porto· Prala dels aviadors Codos 1 Rott
c0r
En l'estadística .s posa de relleu en Intentar establir el rècord de distància en Jlnia recta. com es reseJII1
que. en el que fa referència a la
marina de guerra. en la qual no hJ darà Codos I Ross i, obligats per avaries de motor del seu avió ~Jo rttr
engany possible, la sitt::tció neta Le Brlxll, es veieren obliga ts a donar mitja volta aconseguint ate
d'inferioritat d'Alemanya al costat
feliçment a Porto- Prala
de les altres P<'tèncie3, és fiident.
(~press - Foto.)
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