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EL TEMPS. - A catalunya es presenten abundants boires per
tes comarques d' Igualada, Bages l Gironès I el cel apareix cobert o
seml·cobert per les riberes de l'Ebre, Priorat, Camp de Tarragona I
conca de sarbert i serè per ta resta del pals. Els vents no tenen lm·
portànola ja que en general són en calma. No s'han registrat precl·
pltaolons durant les darreres Z4 hores Gruix do la neu: 'l'40 m. a En·
valira; 45 om. a Angolaster; 43 cm. a Ransoll I 10 om. a Escaldes.
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COM P AN Y 8

CONTRA L'ACTA ACUSATORIA DE LA "CEDA" I 11 R~NOVACION ESPAÑOLA''

En la sess·ó· arlamentària.d aquesta tarda ·parlarà, en defensa pròpia, el senyor Azaña
1
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SITUACIO que és esperat amb gran ex- El sen}'or Albornoz parla de
UNA DECLARACIO DE CAMBO ECONOMICA pectació, l'ex-ministre senyor \les gestions realitzada~ i de
veie~ota d~~n~~~aevi~~~t~~~!r:S:d:o!i~o;;~~~n~~ ~~~e~o d::~!~~~~n: ac~~~~nsdee~u~~~~~:n~~ e?f~l~f~ltq~:
Casares Qu.lr·oga
l les que s~hano de reahtzar
Expect ació davant 1a
en
No o bI.I de u e Is

l'ASsemblea de propietaris catalans, celebrada a Madrid en el mes de
•etembre del 1934, i coneguda per la «lsldrada». EI senyor Cambó s'hi rereri
"
el seu extens discurs de clausura de les sessions del Congrés del partit.
s egons el senyor Cambó - qui explicà que en aquella data es trobava lluny
de catalunya - ell hauria afegit a la declaració Inhibitòria de la Com1&i d Part t
.. t
t
. lite1 • 1es seguen s parau1es, que ranscr1vun
sló d'Acció Po11t ca e1
ralment del discurs: rJo hauria dit que aquella expedició era, no solament
Iniltll, sinó pertorbadora, i perjudictal; aquella expedició no tenia altra
. alltat que la que heu vist clarament desenrotllada després: preparar la
fUl
Invasió d'un partit polltic a Catalunya a profit - digué el senyor Cambó
no sabem perquè - de les esquerres catalanes ... »
osaltres no sabem el que hauria fet el senyor Cambó en aquella
N
ocasió - està molt bè parlar ara, avui, «a posteriori», i és, a més, còmodc: - , perÒ sabem el QUi! Va ler Lliga, a través dels SeUS òrgans en la
·emsa, a través de molts actes de propaganda d 'aquells dles I, encara,
Pt
e. través de determinades persones representatives del Partit - per exemle, diputats al Parlament català i espanyol 1 membres del Comitè direcP
tlu - . La seva Pr emsa, sl no pot dir-se que oficialment aconsellà l'assis·
tènc 1a a la «isidrada», impulsà moralment el viatge insensat i l'Assemblea; sl cal esmentarem entusiàstics comentaris d'exaltació de l'Assemblea anticatalana; sl és preci.S recordarem paràgrafs de discursos d'oradors
de la Lliga, en els actes de propaganda d'aquells dies, donant aire a la
clsldrada» 1 aplaudint el propòsit dels seus organitzadors.
I encara mes, 1 cal que consti aixi: ¿no foren diputats de la Lliga,
ersonalitats representatives del partit els qui «assistiren» a l'Assemblea
P
dels clsidres», els qui avalaren - homes de partit i de representació parlamentària - amb la seva presència la protesta dels propietaris de l'«<ns·
tltut»?

leli finances nacionals - il va a
prorrogar-se el Pressupost per al
segon trimestre! - han pujat en
1934 a 594 milions dc pessetes, enoora que calgué emetre Deute per
valor de 566,6 milions. A constatar
que durant tot l'any 1934 van governar aquelles dretes que clamaven
desesperadament contra el «bienni»,
al qual s'acusava d'haver destroçat
l'economia oficial de l'Estat.
Els ingresso:> - Inferiors en 112
milions de pessetes als de l'any
1933 - donen una Xifra total de
4.449 milions. En canvi, 1934 senyala un augment tal en els pagaments
que, en el seu conjunt, resulta la
quantitat més alta d'ençà de la implantació de la. República.
En efecte. Le3 despeses do 1931,
sumaren 3·855 nulions de pessetes.
Les de 1932, 4.297 miLions. Les de
19~3. de 4.426 milions. r en 1934, any
de les dretes al Poder, les despeses
s'eleven a la. xifra. de 4.477 milions
això és, 51 milions més de paga~
ments, al mateix temps que els ingressos disminueixen en 112 ml·
llons.
Els principals augments haguts
en 1934
d Cl
¡
provenen e
a:>ses passves, 21 milions·, Pru~¡;:>·.•¡c•~. 30 ml'- ~"' Guerra. 19
lions; Estat, 4 milions;
milions; Marina, 16 milions; Instrucció, 15 milions; Treball, 16 milions; Indústria, 19 miLions; Hisenda, 15 milions.
A consignar, encara, un det~l fi.
no coneixem el volum ~ desCambó ara farà constar el que vulgui, quan aquella pólvora acumu- na!;
peses que queden pendents de palada pacientment per la polftica suïcida de la Lliga avui li esclata als dits gament per a 1935, detall que passi·
1 acuden forces no-catalanes a la conquista de les velles clienteles blement variaria notablement aquest
politiques. Cambó dirà el que vulgui. Però, si no l'aval oficial de la Lliga a dèficit de 594 milions...
No volem afegir-hi oomentarls,
la «isidrada», ni Cambó ni ningú - és una qüestió de fets - no podrà
es fan sols. El lector, amb les
negar l'irr.puls, l'ajut, l'ambient, el clima l'1.oral qut: la Lliga anà creant per- que
xifres a la vl:>ta, pot apreciar, comquè l'acte ros possible. No era un factor insignificant, en aquesta partici- parar 1 meditar sobre aquella furiopació moral de la Lliga, la seva violenta campanya de desprestigi contra sa campanya de 1933 del «Voteu a
les dretes!»
les Institucions i els homes que governaven Catalunya.
No es rentl les mans Cambó, avui, en la palangana del seu oportunisme, davant d'un poble que ja sap amb qql se les heu. No es renti les -------------*:-----~-----mans. Ell és culpable de moltes culpes, que no esbandiran tardans i equl·
vocs lavatoris. Quan s'ha desertat del Parlament de Catalunya; quan en LA CONFEReNCIA D1AlOMAR
el mes de juny de l'any passat s'ha impulsat un Govern central contra una
Llei equilibrada, justa i constitucional dictada pel Parlament autonòmic recordem a Cambó, per sl les ha oblidades, aquelles seves entrevistes amb
Gil Robles i Martínez de Velasco, aliats d'ahir, per obligar Samper a
pronunciar-se contra la Lla de Conre<lS - , quan .l'objPctiu únic d'una
campanya d'oposició al carrer ha estat destroçar la força moral i el prestigi dels òrgans antonòmics 1 dels homes - elegits per Catalunya - que
els regien i els representaven; quan s 'ha pogut fer i ajudar a fer tot això,
no n'lli ha prou amb rentar-se les mans; no és suficient dir: «Jo no hi
era»; no és digne venir avui a voler escamotejar als ulls de l'opinió pú·
blica aquells determinis I actes d'ahir que avui cremen els dits i potser
Sobre aquest interessantíssim tema
1,\ consciència.
versarà la conferència politica que
L'evidència palpitant de tot això fa Inútils, en aquesta hora tots els Gabriel Alomar donarà el proper diulavatoris. Ja no hi ha res que pugui eximir la Lliga de la seva responsa- menge a Barcelona, en tm gran lobilitat davant de Catalunya.
cal que demà quedarà concretat i

dels ml

havia assiStit a la reunió
nlstres radicals I el senyor Alba
contestà negativament, ategrnt que
sessió d'avui •• Ha CO· anit 11 havia parlat per telèfon el
se.nyor Lerroux comunicant-li aquesta reunió i demanar-li que no acu·
mençat la cua a la por· d1en els ex-mmistres del partit per·
què es trttctava solament de resoldrt!
ta del Parlament
unes qüestions de Govern.

Madrid, 19. - Existeix expectació
per a presenciar la sessió de Corts
de demà en la qual es discutiran
les proposicions d'acusactó que es
refereixen al contraban d'arme:>.
Aquesta tarda hi havia vult persones que formaven cua a la porta
d'entrada que dóna a la tribuna del
públic.
Als passadissos de la cambra J:U
hagué poca concurrència, però entre els que acudiren al Congrés es
feien bastants comentaris entorn la
sessió de demà. S'atribuïa gran In·
terês e. la reunió que demà celebrarà el senyor Lerroux amb els ml·
nistres del partit.
Mentre uns pronostiquen una ses¡
d
··è i ¡
sió soral osa i e consequ nc es m·
mediates altre· cre1'en que tot que'
daria reduït
a ~ la presa en consldc·
ració de la proposició de la Ceda,
¡¡ense més conseqüències.

Madrid, 19. - Interrogat el senyor Alvaro de Albornoz prop de lt!S
I ge::.tlOns que realitza per a Wlir els
pal tlts republicans, ha ma.nifestat:
-Em produeix gran complaença
1veure l'activitat dels paruts republlcans perquè aquest és el carni de
teconqutstar l'opinió pública:
Les gest10ns que jo realitzo poEl J'utge senyor Alarcon drlt!n semblar que van lentes, per~ no
es tracta de ter una fusió o coalic1ó
dt'U que espera amb efímera
entorn a les persones que
fou tan fecunda la hlli0na del republicanlsme a l'opoSICló; per tal
curiositat l'acord que d'establir aquesta unió de ~pUS per·
sona!, es sacrificaven les 1dees i es
reduïa tot a afumar uns quans tò·
pugui adoptar el Par· pics. Ara es tracta d'arnbar a un!'
11'\te!Ugèncla que serveiXl per a art1·
etilar la politica republicana en una
lament
a¿cló conjtmta de tots els partits
coincident en solucions de G~>Vern
Madrid, 19. - Els periodistes in· per als problemes més apre~uants.
terrop re11 el jutge especial senyor Això requereix temps i no s unprovisa
Crec que els treballs van per bon
carni I que els seus feliços resultats no es faran esperar. El senyor
Sànchez Roman i els seus amics
estan redactant unes ponències que
ls
sotmetran pel meu conducte b ad
grups republicans. Tenen aca a a
I

•Xe n
qUe sOfre 1

Tinc al davant un ample full de
diari. Es un full de LA HUMANI·
TAT. Uns titulars en aquest full:
Per als e.mics empresonats. La nos-

tra subscripció.

•

En aquesta subscripei6 hi figuren
«Un grup de treballadora de la
casa ... », «Dues esquerranes, a 14
memòria de l'Avi», «Un grup d'amics,
de Baldomà», «Un grup de dones
d'esquerra, del Pla del Penedès-.,
«Un i talià d'esquerra», «Dues ger.
manetes d'esquerra», «Un admirador de Companvstt, «Enric Llort, a
la memòr ia de Rafael Campalans»,
«Una familia que mat no votarà la
Lliga», «L'empordanesa de sempre»,
«Una catalana, a la memòria de
Jaume Compte»...
En aquesta subscripció M figuren
quantitats de cinquanta, de vint-fctne, de quinze, de deu. de cinc, de
tres, de dues. d'una pessetes. En
aquesta subscripció hi figuren quantitats
de cinquanta, de vint-i-cinc
detenir el descens industrial i recèntims.
no cal dir com em semduir l'atur forçós; preparen unes ba- blen tanJarespectables
unes quantf.
ses de caràcter pollt1c. Es UI?- trecom les altres. En totes hi ha
ball merltissim que podrà servu per tats
a establir els fonaments de l'anhela- el matet:c fervor, idèntica bona voluntat, idèntic sentiment de bonesa,
da inte!Ugència.
1
Quan a la nota de «<zquierda Re- idèntic esperit fratern.
publicans. no tanca ni molt menys
Hz ha uns germans nostres a la
el caml a. la lntelligència. Per de presó. Hi ha uns germans nostres
prompte l'obre a les aliances electo- f ugitius. Hi ha unes !lars humils a
rals la qual cosa ja és quelcom. A més la. porta de les quals ha trucat la
tinc' entès que a la reunió del Con· mà glaçada de la misèria.
Madrid, 19. :.._ A darrera hora de
sell
Nacional amb la minoria parlala tarda rebé el senyor Alba els
I hi ha al carrer, en llibertat, uns
mentària t els representants de les
periodistes als quals digué que ha·
regions, no ha estat rebutjada per homes, unes dones, uns infants, que
via cridat al senyor Barcia per parno
obltden els empresonats, els exf.
ningú la possibilitat d'tma coHaboralar-li del debat que s'iniciarà demà
ció amb altres partits sobre bases liats, les llars miserables. Hi ha, soAIAAA
amb relació al contraban d'armes.
bretot, uns infants. Els trobareu en
concretes de solucions de Govern.
Dlgue que també havia cridat al
L'Esquerra Cata~ana es troba. en aquestes llistes de LA HUMANIsenyor Azaña, però que aquest no Alarcón sobre les diligències suma·
pogué acudir perquè es trobava fora rials pel contraban d'armes. Digué una situació espec1al. Companys 1 els TAT. Saben, davant el dolor, tenir
de Madrid acompanyat d'W18. ger· el senyor Alarcón que les diligències companys de Govern estan a la.presó. un gest efusiu i cordial. Obren els
estan suspeses des que s'envià el su- A Barcelona hi ha un cormtè de ulls a la vida i veuen entorn seu la
mana
L'objecte de cridar-lo fou per dir-U mari integre a la Cambra per ha· reorgamtzació del partit qu-: ~resi~ tristesa, la mi!èria. I saben no res.
que ratilicava la decisió de concedir- ver-lo soHic1tat aixi el Congres. Una deix l'ex-ministre de la Republica 1 tar indiferents davant la tristesa I
li la paraula, perquè encara que el vegada ll sigui tomat continuarà les ex·alcalde d'aquella ciutat, senyor la misèria alienes. I aprenen el bell
Reglament de la Cambra éa molt diligències i realitzarà alguns treballs PI 1 Sunyer. Un altre element .d.e gest de donar, que és el més bell I
consideració és la mmoria que dirl· el més noble. L'home ha estat doestret en aquest vunt, em sembla
(Passa a la pàgir,a 5) gelx el senyor Santaló. Puc assegu- tat de mans perquè pugui tenir
absurd que no pogués parlar la perrar
que l'Esquerra està lntert'ssada,
sona acusada També he ft:t la re·
com tots t>ls republicans, que s'arri- aquest gest.
comanació de brevetat a tots els
Jo recordo un fet- ai.rò me'l ja
b. el més prompte possible a una
que intervinguin.
recordar -que vull contar-vos. Era
lnieH.lgència entre tots els partits.
El senyor Barda s'ha mostrat conQuant als republicans conserva· en els dies lluminosos í tríomjala
forme en aquest punt. El senyor Aldors 1 de dreta autènticament repu- dels inicis de la República i en un
ba afegí que el seu desig és que el
blicana temen que un contacte amb poblet del Vallès. Jo prenia part en
debat comenci a les cinc de la tar·
la restà de republicans podria per- un mtting electoral, que se celebrajudicar-los perquè podria interpre- va al teatre del poble: una sala
tar-se com a una confusió politica; gran amb el sostre ratllat per unes
però jo en ells he trobat no sols cor- enormes bigues negres, amb les patesia i afecte, sinó la major cordia- rets blanques de calç.
Madrid, 19. - El senyor Companys litat.
En arribar 1o, el mfting havia coque serà anunciat oportunament. Ha
ha rebut, a la Presó Model, el dipuLa uruó ha de fer-se democràtica.·
jeia estona í a l'escenari,
tat a Corts socialiSta, senyor Bu Ie· ment perquè sigui eficaç i fecunda. mençat
caigut retardar unes hores els treornat amb les banderes de Catalu-d~t; el també diputat federal, senyor Per això no crec el millor carni que
modar-nos al que co1wingui. El que b zz d 1
ó
nya i de la República, parlava un
és jo, si retarda massa aquesta crisi
a s e a comissi organitzadora
Marigl; el periodista senyor Gómez aquesta unió fos imposada pel poble company
amb vèrbola abrandada.
salvadora que ens prometen, no per- per haver sorgit alguna dijicu.ltat en
Hidalgo; els senyors Granados i Sar- demagògicament. Jo no descanso en Jo acompanyava
LZufs Companys, í
do més temps ací i salto a la Ceda.. relació amb el local que aquesta
dà; la senyora Maris. Pe rellada i la els meus treballs i crec fermament ell, si llegeix aquest
article, recor·
senyoreta Segura, secretàna de la ce- que d'aquesta lnteHigència depèn
• • •
• creia d'antuvi com a rnés adient per
' Sidència de senyoretes estudiants de l'esdevenidor de la República en darà l 'anècdota.
Un diari qualifica el P. Laburu a la conferència. Podem anunciar,
El local era ple de gom a gom. No
molts anys.
Barcelona.
de «El Pestaña de l'ortodòxia».
Angel Pestaña no té motius per a de totes maneres que el lloc desiges podia materialment donar un
pas. En entrar nosaltres, haguérem
estar oontent.
nat reunirà les necessàries condtde passar pel passadís central i pu,..
C:opient de Renovación:
• • •
cions i capacitat per tal que l'acte
jar a l'escenari amb penes í u-e~No todo el mundo son Stawisky,
«Declaracions de principis...»
que S'anuncia tingui tota l'eficàcia i
balls. Penes í treball$ sobretot per
•·1 teo I
No
el nomé gens encertat.
n1 "'
a
:\ orra ¡ . n ¡ Dill.mge.. n1·
N 0 trobem
.
l'esplendor
que
requereiz
la
illustre
a mi, mas!a gros i feixuc per a
11 escauria m s «Con¡írmació
La.¡.:o Caballero. Frente a un Azaña
¿
l'acrobàcia.
surge w1 capitàn Giménez. Jtmto a de procediments»?
personalitat del conferenciant i el
En passar, mentre Lluis Comun Landrú, un Mme. Curie. Ante
• • •.
teuta interessanttssim t de palpitant
El senyor Alvar de Figueroa i Torres, més conegut encara pel
pa.nlfS pujava a l'escenari i a la sala
un A: Capvne, un w~fes .- Piccgrd »
El senyor RahC?la 1a torna .a cre~- actualitat de la conferència
seu antic tttol de comte tle Romanones. és un diputat solitari que, esclataven
els aplaudiments, una
No volem comentar-ho.
¡Es tan re
potserministre.
Sl que un dta arr1·
·
· ·
baràque
a ésser
I Fms
a nosaltr es arrtba
la· no t teta
, sota la segona República espanyola, no parla a la sala de sessions dona em deturà i, mig alçant-se del
espiritual/
•••
•••
I d'importants grups polítics de ncmtdel Con.grés sobre les qüestions de poltttca interior. Deixa aquesta seient que ocupava, m'agafà la mà.
CASAR ES QUIROGA
El diari del partit parla de «l'orEls ~iari~ monàrquics barcelonins , brases poblacions de Catalunya que
polttica per a les converses privades de passadís i de tertúlia, en Era una d011a ja vella, amb el r osda
en
punt
1
acabl
en
la
mateixa
tre marcit, amb els cabells tacats
Oti'! cle pertànyer a la Lligrm.
han Sllenctat aquelles p~raule.s de I es preparen a traslladar-se a la nosles quals mostra encara la seva agudesa sovint sarcàstica i ta· de
sessió.
encara
1
que
calgui
perlloncendra : cendra d'anys i de trelli lla qui amb poca cosa s'acan-¡ Calvo Sotel~ referents a Zescorla de tra ciutat per tal d'assistir a la conllanl. En canvi, es propo~a de parlar, amb llum i taquígrafs, dels balls i de penes. I em mirava. amb
gar-la p<!r menys de dues hores.
ten ta
la m.onarquta.
1
·
• • •
En primer lloc pronunciarà el seu problemes de pol!l ica internacional, que d'un quant temps ençci uns ulls plens d'angúnia. I em dt..
Ja ni de Calvo Sotelo no es
jerència d'Alomar, noble veu de la
discurs per tal de mantenir la pro- ei preocupen i L'anguniegen. ElL, que sap tota la història del reg- gué, amb veu tremolosa, estrenyentAra el pare Laburu parla. a les den fiar.
democràcia catalana d'esquerra.
posició
acusatòria de la Ceda el seme fort la m4 f posant-se-la dadones.
nyor Moutas i després parlaran el nat d'Alfons XIII i que posseeix els secrets de certes gestions i munt el pit:
L es sessions s'anuncien amb la re-~
senyor Goicoec.hea pel grup de «Re· negociacions a'aquell temps, te ara un gran interès a ter unes
-Senlfor, jaci'n que la República
COio< rmació « 3ó~o para mujere~».
novación Española» I el senyor Bll- p¡-eguntes al ministre d'Estat, senyor Rocha, sobre la polttica in- no mori, ¡perquè em matarien el
I també les donen per ràdio.
bao pels tradicionalistes. Les tres
fill/
•••
proposicions s'uneixen als efectes ternacional de la segona Republica espanyola.
F.l pare Laburu. en adreçar-se als
Les paraules d'aquella pobra maQuines són aquestes preguntes? ¿Sobre quines qüestions conparlamentaris en una sola, per tracho1t:cs, els deia hombrecitos.
tar-se d'un mateix assumpte. Des· CI eles han de versar? El senyor Figueroa 1 Torres no vol dir-ho re, d'aquella dolça velleta, em cau-saren una emoció profunda. I he
Què els deurà dir a les dones?
prés probablement parlarà per tal
• •
de defensar-se el senyor Casare:s i per endavant. I el senyor Rocha, naturalment, sent la incomo- pensat molt en les paraules d'aqueEngvany ets ,tmerals polttics per
desprès el senyor Azaña. Una vega- ditat d' hat>er de donar en p lena sessió parlamentària unes res- lla pobra mare, no les he oblidades
l'ànima. de Prim<J de Rivera han esda hagin parlat aquests, lntervin postes improvisades u les preguntes, potser perilloses, del vell i i les recordo avui per a refer a.ixf
tat poca coseta.
el seu drama: aquella mare vella
dran els caps de minories.
El senyor Alba segui dlent que astut polttic monàrquic.
t'era almen¡¡s varen servir per a
d'anys i de penes vtvia al poble
L'actual ministre d'Estat, al qual no plau gaire i'improvisar amb el seu fill. El fill era republicà,
Insisteix en el seu desig que tots
P9lesar que els personatges de la
siguin breus i que el senyor Azaña en aquests temes relltScosos, va sorttr l'altre dia de la Cambra havia destt1at, en temps de la mod;ct!.U..ura són gent agraïda.
es limiti a pronunclar un discurs qutm eL senyor Figu,eroa es dtspusava a destapar la capsa miste- narquia, un dentà més lliure, més
Tnts Iu eren.
·
de defensa.
• •
honrat, sense Patronals, sense arbf.
Els periodistes li preguntaren sl riosa de les seves preguntes. Tenta tard, el senyor Rocha, i estava trarietats, sense injust1cies. Esser
Els cedistes barcelonins han tracompromès
a
acompanyar
S.
E.
el
President
de
ta
República
a
targes al centre del partit per
republicà en un poble és més di/f-.
una testa en un cinema. Pretenia que el senyor Figueroa tes les ell i més perillós que ésser-ho en
at que les enviïn al senyor Gil Robles avui, dia del seu sant.
preguntes en absència del ministre, el qual donaria en una altra una ciutat. Als pobles encCU"a queHi ha qui diu que, per a ter n~
sessió les respostes respectives. cAixó és un greuge al Parlament! .., da el cacic, injecta caricatura del
m~ro, ht ateqeixen les targes dels a.
vu cridar el senyor Gateoechea. I el sen11or Figueroa va renunciar feudal. 1 és perillós entrontar-!e
mu·.,..
amb el cacic. En advenir el 14 d'aa ter les preguntes ~ va asseure's tot ofès. L'incident, diuen els bril, els joves com el fill d'aquella
•
l..'Al/On! Sala, a Terrassa, somnia
cronistes, va ésser comentadtsstm. ..
mare que tan desesperadament em
urcu.clcses. I vol donar una conteEl senyor Figueroa volia ter de tauró. I el senyor Rocha va àentanat;a la defensa de la Repú.
rt;n('~u monàrquica, i vol que hi va.blica,
donaren als pobles abans neter d 'anguila.
111 a parl'lr Víctor Pradera, i pregres i sinistres d'ombra, élarors d'al•
•
P2ra un mfting gros. amb el conbada. Els cacics, els senyors els
~urs de Joaquim Bau, de Sangenfs.
.
i
I bé: ens veiem en et cas de declarar imparcialment que en amos d'abans, els que aplaudién la
d
1
ves debservar
ta uns que
1es elas ciutat
• , cewns'ha
t Lrtma ·uié i de Calvo So telo ...
ns aquest punt , e1 senyor R oc h a té m c;;S
"' ra ó que el senyor Ftgueroa.
·
'
infame llei de fugues, callaven i
od
t L'A !fons Sala es diu, també. au- l
~on~:rtg en una espécie d'Arcàdia Qualsevol diputat, i àdhuc qualsevol uiXe:-, d'un Parlament d'Eu- procuraven fer-se oblidCU" morts de
onm~ista, u estones.
pànic.
'
per als qui tant profitosament es ropa ho podrien certificar.
•
"
•
1
Però ara no s'amaquen.
dediquell a la venda, ambulant. No
.A R.eu; hom no pot dur camises
En lloc del món les qitestions de politica internacional són
nt sc.marretes vermelles.
hi h~ dubte que 1 espectacle que tractades en la turma que pretén l'antic comte de Romanon
o¡ereu:en l es nostres Rambles a to·
.
.
es.
F.:uiòria res mes que eufòria.
tes hores del dia i bona ¡;¡¡rt de les Les preguntes t Les mterpel-lacwns poden ésiier contestades 0 no
nostres vies més cèntriques, cou¿ ¡;els ministres, t els parlamentaris interrogadors o interpcHadors
Ptr a tunuw· diaris a Madrid t
I jo penso en t'a •. ,
r;ella
4
són la Plaça de qat~lunya, carrer han de concretar el tema, sobretot quan es tracta de la polttica mare, i en l'a tg1. ,,i.c. de totes les
. BarceLona caldrà una fiança de
Cinc mit duros.
de Pelayo, Rondes 1 d attr~s. nn da.- exter,or. Més encct.ra: en molts Parlaments d'av · ¡
.
marcs
catalanes,
que
han
vist
envant els botiguers que pague1¡ ,lur .
.
.
.
Ut es preguntes
Visca la democràcia/
contribució s'hi ir¡stal-lcn els . xarla- t els precs son formulat~ r~glamentànament per escrit. ¡ cal dir, trar el fill a la. presó i h.an vist entans i tota la gamma d'aprofitadors de mé~ a mes. que certes questions, en lloc d'ésser p!antejades en trar la mi~èria a casa.
deL discurs de Cambó a
1 Despres
I per això us prego, amics meus
na
seta a.Jsemblea, dos delegats d'u,..
que venen a baix pre!L; deu reco1~- plena Cambra, o almenys abans d'esser -ht planlejact.es, són dutes
t:n:popular ciutat catalana comenJorta.r tant els espen.ts dels bott- u la comissió corresponent. dat'ant La qual pot ésser e 'd t ¡ que em llegiu, que no els oblideu
guers com els dels c1utad!u.s, que\
.
n a e Ja sé que molts de vosaltres no te~
s -~'has ¡i.r.at quina cara ha poniu gralls :1ossibilitats econ.ómiques
no tenen prou ~~a r>e:. a ltoar .wta numstre.
,
ltn.,t el. dtputat i antic corresponsal
l..a forma com el senyor Roch.a s esmunyz del banc blau no vu no, suu !ics. Però sé també q~re nÓ
1nte1ligent admml3tracl0, que sz be
~l<1aLa de l'A B C Rovira Roure
és cert que amenaça co~n:e,tir Bar· esser prott encertada. Però en el tons, el ministre està en el seu ca. con/tar massa en els rics sé que
~ttu n . eL .lleter ha dit que a la Lliga.
celodna ent un aduar ajncat, etn ::,arbt· dret quan es resisteix a respondre tot seguit unes preguntes q•te ~ls els pobres ajudem els pobres. I
ti 0 Iu son els qui de la Dictadura
vi emos ra preocupar-se an a o ·
, se que no cal la meva veu per a
" 11 va.ssar a l'Esquerra i després
tenir ingressos del volum c¡ue •• utt 11 no sap com seran.
desperLar els vostres sentiments ge4 1a. Ceàa?
representar aquest de la represa de
Si una vegada havem donat la raó at senyor Royo Villanovu nerosos. Det:· Pu -m e, .Però, apropar a
bée::ii, :per~ e.t aquell. moment tamla. :carlataneria i t:e!td~ !1 nbula1tt. bt la podem donar ara al senyor Rocha, que ~ ve,L de plàn e; vosaltres i dir-vos:
11 l<ovtra . t'ha mtrat a tu regi11
dor de Martmez Ant<to. PerÒ no
D1em repres~. perque l A1untm!tent si se les ha d'heure de sobte amb el sen"or F'
-¡Record. u-vos dels que sojret.
·
poptLlar havt.. açonser..
''''D'Ir-lto
_
. "
¡gueroa a propòstt xen/ No oblideu els que sojreizen/
ens amoïnem, perqu~ sOm a la' Llt-«Alemanya denuncia 11 Tractat de Venalles, dlotadurea, feixisme, deli
nostre•
'"~tums
de
tractats
i
tets
1
problemes
tnternaczonals.
ua per la llibertat d'acció que te- el Pare Laburu... »
Però. é~ .::!ar, ~J ,,._~ ·OfCA..
nh 1 ltr:~ ~ 1 miHtar.'s '!ler a acoA. ROVIRA l VIRGILI
-Estem perctuta, noL
(Per 'ijartoU)
LLUIS CAPDEVILA
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El senyor Alba diu que
el seu dest'g és que el
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.ESPECTACLES PUBLICS

A
molt paralitzats i amb força desorlentacló.

LA BORSA
Impressió
Donar una impressió de la sessió
d'ah1r és q;¡elcom d1ficil, per la senzilla raó que el negoci, tant al comPtat com en el fi de mes, fou nul o
galrebe nul, i les cotitzacions no f&ren més que repetlr els canvis an·
teuors.
Per tal de confirmar el nostre encert, fem constar a continuació el
total de pessetes nominals, contractades al comptat.
Els deutes de l'Estat, en la. sessió
pnvada del Col:legi d'Agents de
Canvi 1 Borsa, en totes les seves
emtssions i series, es 1eren 1.150.000
aproxlmadament; en obligacions de
Tresoreria de la Generalitat de Catalunya, 2 000 pessetes nominals; en
obligacions Municipals i Diputaclons, 96.500, 1 en obligacions ferroviàries I industrials, 578.500 pessetes
nominals.
Les esmentades xifres diuen prou
clarament la manca de concurrència
1 d'operacions efectuades ..,n el dia
d'ahir a la borsa de Barcelona..
En el fi de mes, tant al rotllo d'aeclons terroviàries com al d'aCCIOilS
lndustrlals, es creuaren molt poques
operacions, I quedaren els canvlS
A
Deutes de l'Estat
TANC

Nord, 52'70, 52'55, 52'65; Alacant,
39'35, 39'25, 39'35; Explosius, 103'25;
Colonial, 41'75, 42'00; Ford, 200, 201;
AlgUes, 171'25, 171'85; Flllplnes, 338;
Chade, 376.

Borsa oficial
Chade, 375, paritat; Chade D.,
73'80, paritat; Chade E., 73'80, parttat; Fillplncs, 338, 338'50; Sevillana
d'Electricitat, 77'00; Marroc, 5 per
100, 90'00, paritat.
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B
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Apllcaclox:s Elec. 8 '/• ..
Asland 6 •¡, preferents
Asland 6 '/• 1Ql6 .... ..
Asland 7 '/• ............. ..
Asland 6 'I• V1U111uen¡a
AsLnd 6 •¡, Còrdova. ..
AuxU. Cons. lf:>ansón11.
Comp. Au:dl. de P. O.
Caroona »elga 4 1/2 •¡,
COlònia Güell 6 •¡, ...
COnsç. Pavimenta 6 ·¡,
COnat. Ferrov. ó 1¡ ;¡ •¡,
Oros, B. A. 6 •¡, .........
Electre Met. Ebre 6 •¡,
El '11bldabo 5 •¡, ......
Còm. d'Obres Cea. 6 ·f,
Energ. lnd. Arngon 6 'I•
Esp. CIU·burs Met. 6 •¡,
Construccions l!aec. 6 •¡,
Colorants 1 Exploe. 6 •1,
FIO, I Fid. Arn\J&.Gn\'1.
Fom. d'Obres 4 1/:.1 '/•
Pom. d'Oores ó •¡, ......
Pom. d'Obres 6 '/•1923
Fom. d'Obres 6 •¡, 1925
Fom. d'Obres Bons 6 •¡,
Fom. d'Obree Ced. 6 •¡,
Magatzema cEl St¡lo» ..
Bot.el R1tz 7 '/• .........
Hullera Espanyola 19:.14
Hullera :t:;spanyola 1926
Hullera. E.>panyola 19J:.!
Madrid-PariS 6 •¡, ......
Manutactures de Suro.
l'.Iaqu. Terres. Mar. 6 •¡,
Met.ropolltana de Cona .
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Hlsp. Amer. ]!;Jec. a. D
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Algues del Lloore¡at.. .
Ei. ec. Gas Lebon s. B .. ..
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Banc d'Espanya ....... ..
Banc En. d'Espanya ...
Ciment cABiand» ord...
Olmeut cAsland11 pref...
Ciment cSansón» ord...
C. cSansón», pret. 7 •¡,
Croe, S. A.............. ..
COnat. Ferrov1à.r1a .... ..
Cobertes 1 Teuladea , ..
Espanya. Inaustrlal .., ..
Carburs MetàHica .... ..
Foment d'Ob1ea ........ .
Tabacs Flllplnes ........ .
HlSpano Sul&ia ....... ..
Hotel Rltz 6 •¡, ....... ..
Indústries Agncoles .. .
Maquinària 'l 'en.:stre .. .
Monopoll Petrolis ....... .
Sallnera Catalana ptee
Teletònica 7 •¡. prer ...
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Unió Sa!Jnera Espanya
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11050
IU5 5I.
1V4 50

104 -

6e-

NAVEGADA
DISTANCIA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
Fóra d'hontzó es troben els espanyols: el petroler cCampomanes.», en
llast, cap a Constança; el «Virgen
de Afnca», amb carrega general, cap
a Vinaroç 1 escales; el «Roberto R.»,
amb passatge i càrrega general, cap
a Almeria; els correus «Ciudad de
Palma», amb cor~u. 1,)6ssatge 1 càrrega general, cap a Palma, i «Cabo
de Santo Tomé», amb passatge 1 càrrega general, cap a Buenos Aires 1
escales; l'holandes «Rhea», amb carrega general 1 de trànsit, cap a
Amsterdam 1 escales, via. Tarragona;
l'il.aHà «Eudora», amb eàrrega general i de trànsit, cap a Lisboa 1 escales; l'iugoslau cTunok», amb càrrega general1 de trànsit, cap a Orà;
el noruec ulngna», amb càrrega general i de trànsit, cap a Marsella.;
el danès <<L.illeborg», amb sul!at, <:.J.p
a. Palma; els francesos «Asnia», amb
càrrega general 1 de trànsit, cap a
amb càrrega
Marsella i «Le
general 1 de trànsit, cap a Marsella;
l'islandès «Heklat, amb càrrega ¡&neral 1 de trànsit, cap a Torrevieja;
el «Rio Besós», cap a Maò,

116 25
111 60
93 /:1
1111 50

~

ARROSSOS
Bomba ................... ..
Idem Calasl.lar .~ ..... , ..
Bell-lloo o. .............. .
l<'loret ...................... .
GranJa ...................... .
Selecta ..................... .
Trencat ................... ..
Farina d'arròs .......... ..

CIGRONS
Andalusia ................ ..

..
I

,,

................
...................
....................
..................
"t••••••• ••••••••••

AERODROM DE L'AERO•
NAUTICA NAVAL
Procedent d'Estutgard, amb esca..
a Ginebra i Marsella, a les 14'40,
les
~
~ ~~
Segonee ,....................
arribà l'avió alemany postal cJun..,.
Terceres .....................
,g lli. I QJ
Quartes •... .... .. ...........
kers D-Ah1t1», amb correu, merca..
:
lo
Num. 3 ..................,..
deries i 14 passatgers.
Núm. 4 ..................... 1 "
Procedent de Madrid, a. les 12'55,
heus en ptes. els 60 qwloe.
arribà l'avió postal espanyol «Folcker 10 Ec-Ama», amb correu, merca10
bl.
Mcnute prim.a ............
deries i vuit passatgers.
18
11 60
Segonet .................. ,..
18 60
1d
Sesó ... .. .. .. .. . .. .. . ... .. .. .
Sort!, a les 8'45, l'avió postal ale.l:'l'eus en rals la quarte¡ a de 70 lltree many cJunk.ers D-Ala.s», per a Estutgard, amb escales a Marsella i
ORDI, MORESO I CIVADES
Gin:;bra, amb correu, mercaderies 1
85
34
Olvad& Extremadura ...
un passatger.
85
34
Idem Mancba ...... ..... .
Sort!, a les 9'40, l'avió postal es44
Moresc Plata, dispon....
45
panyol cFokk:er 16 EG-Uaat, per a
40
I dem pa1s .. .. .. .... .. .... ..
42
08
Ordi, Urgell .. .. . .. .. .... ..
8860
~
Escaloln, AndalusJa ....
51

I

ó1
64

tO
64

41
52

118
61.
b2
~

80

DON

EL

PE ORO

105
120
80
64
110

110

1IÀI

80
liS
64
68
58

Man:oo ................... ..
11.6
Mexicans - ................ .
62
Palous _.................... .
Bauc ....................... ..
183
Preua en ptes. ela 100 quUoe. _

L--•W MINOSES
Fnvee AJHIR!USla .........
Idem El:tremndur~ ... ..
Idum Mallorca ........... .
48
Favons Andalusia .... ..
48
Idem EJ.tremadura .... .
Vecee Al•dalusla ........ .
41J
Idem estrangeres ...... .
pn1s .................... .

l<lem estrangers ....... ..
Guixes ...................... .
Pé.ool8 e~trangers ....... .
Idem pals ................ ..
LlentUles Andalusia .. .
ldem Selamanca ...... ..

Nit a lea 10·15, el 8'11111 èxit:

Ml CHICA
Teatre
r.omea
TeiUon
t2otl

A les 5'30 1 a Ics 10'15:

CUANDO LAS CORTES
DE CADIZ •••
nou ¡ran èxit de .Joseo Ma. Pe·
màn. El Filòsof Raucl, .R1C.\ftD
CALVO, Lola la PICOneraLTARSlLA Crt.IADO. - Demà, a 1.e11 5'30
1 10'16; CUANDO LAS CORTES
Divendres, 22,
DE CADIZ.~ olt: .Joseo Ma. Peman estrena el
poema. pr&.mÀt1c en trea actea (el
tercer alvldlt en doe quaclroe),
en vers: e I 8 N E R O s.

Teatre Principal Palace
Festival Germanor Catalana
aue tindrt lloo el dia 22 de maro1
LILI, VOL VIURE, de
Primer:
Liula Elies, per la Companyia
tttular VILA • DAVI.
~on: RECITAL, per Iee senyorea Maria Morera i Maria Vila.
Tercer: Demostració pel campió
mundial de t1r: PITAR'S.
Quart: Aote de oonctrt, pel.:; eminents .Joan Rosich, Pau Cor·
11'' i Maria Terna Planaa.
Cinquè: L'ln1mltable orquestra
.JAUME PLANAS 1 ela seus diacos vivenca.
Madrid, amb correu. mercaderies 1
sis passatgers.
BASE AERONAVAL
Procedent de Roma, amb escales
a Gènova l Marsella, a les 14'15, arribà l'hidroavió postal Italià «1-.l<'baa»
amb correu. mercaderies 1 nou passatgera.
L'«AIR•
AERODROM DE
FRANCE»
Procedent de Marsella, arribt. l'a..
vió francès amb correu. mercaderies
i passatgers.
Procedent de Tolosa, arribà l'avió
postal francès, amb correu, mercad&ries i passatgers.
Procedent de Casablanca arribà l'avió francès, amb correu, mercaderies
i passatgers.
Sorti l 'avió postal francèa per a
Tolosa, amb correu, mercaderiea 1
passatge.
Sorti l'avió francès per a. Marsella,
amb correu, mercaderies i passatge.
Sortl l'avió francès per a Casablanca, amb correu, mercaderies i
passatge.

ELS HOMES FORTS
Nit no hi ha funció.
Dlvenclrea, olt, ESTRENA de
l'obra en tres actes 1 en vera
de .Jo"p Ma. 8anrra:
LA RAMBLA DE LES FLORISTES

TEATRE
VICTORIA
Gran Companyia Llrica
Tarda. 4'30: LA REVOLTOSA •
POBRE VALBUENA • CARCELE·
RAS • FIESTA DE SAN ANTON.
Nit. assaig de: SOL DE LIBER·
TAD Que s'eetrenarà dlasabte.

NOVETATS
TEATRE
Gran Companyia d'operetll I Rt·
Avui tarda, butaquea, a. 2'50
ptea. Ñit, butaques a 8 ptea.:

La ronda de
las brujas
trlom! de:
CELlA GAMEZ
Avlnt .l!;.tiTltE.NA de
LOS INSEPARABLES

TEATRE OLYMPIA
lnau¡uraoió de la temporada
Divendres, 22, a lea 10 de la nit•
amb la sensacional estrena

CORREU D'AMERICA DEL
SUD
El correu aeropostal de la. Compa.nyia. Alr-France, que sorti de Barcelona el diumenge, dia 17, ba arribat
a Dakar, i ha. sortit segudiament per
a Amèrica del Sud, via Natal, amb
correu.

44
46

4060

42 60
42 5(J

PO

96

44

Opereta. arrevlstada. Director: RI·
card Fuentes - Despatx de Jo.
calltata per a les 6 primeres representacions a Compt.adurla 1 ai.IJ
Centres de Local.ltats. - DIMECRES, dia 27:

REVUE-RADIO·RECLAM
A BE."'EFlOI dels Hospitals - Dlrector de l'espectacle: .Joaquim
Montoro • Animador: Baldomer
Xitr,,

APOL-LO
TEATRE
Telèfon 16941
ULTIMB DIES. Avul, dlmecree,
tarda o. les 5 1 nit, 10'16. La bu·

100

TU G I TA N O.
Y YO GITANA
Dem:t.. diJous, tarda i nit:
TU GITANO Y YO GITANA
Divendres, tarda:
TU ~IDA NO ME IMPORTA

TEATRE
NOU
Gran Companyia llrlca da
----LLUIS CALVO

Avui, tarda, a les 4'80. Buta·
QUil a 2 ptea.. Cartell Serrauo:
LOS DE ARAGON
LA DOLOROSA
1

LOS CLAVELES
Nit, butaques a S ptes.:
LO& CLAVEL.ES

LA VIRGEN MORENA
per Eduard Brlto
Demà, diJous, Vloeno Simón
cantan\ per primera veaacJa a
Barcelona:
LA CHULAPONA

Orquestra Pau Casals
PALAU MUSICA CATALANA
'rR.Il;S CONCERTS de Prlmavera.
útee 28, març, nit, 31 març, tar.
da 1 7 abrll, tarda, dir1git.e pela
meetree
ANTONI GUARNIERI
PAU CASALS
amb la coHnl'OraciO del Planlata
DONALD F. 'l'OVli:Y, el tenor B.
DIN~ l 'organista V. Ma. de OI·
B.ER~· 1 l'ORFEO ORACIENO Abonament ala tres concert. a la
Unio Musical Caaa Werner (P.
de Gràcia, 54).
RECITAL DE VIOLONCEL
PAU CASALS
DIA 8 ABRIL. Exclus1vament per
als ln.sc:r1ts al Patronat de l'Orquestra - Bases als establimenca
de música - ln!!crlpciona a la secretaria (Diagonal, 440).

Cinemes

F a nt a s i o

Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
10: REVISTA FtMINA • PATHE
.JOURNAL • LA OIOSA PRIMA·
VERA, àlbulx en color, de Walt
Disney - Marta E&certh en l'ex.
traordlnàrla produecló:

SU

MAYOR

EXITO

CINEMA
PAR I S
Avda Pta. An&ei, 11 I U
----Telèfon

14544

Sempre tl oro11rama més atractiu
Avul, Cilmecree, tarda, a les 4.
Nit, 9'45: Claudette Coibert en
SINFONIAS DEL CORAZON •••
Gra ·tdiós bit de Dtck Poweil,
Ruby Keeler, .Joan Blondeil en
la s u per revtata:
MUSICA Y MU.JERES

I

DEJADA EN PRENDA
per Shirloy Temple i Adolnh
MenJou, - Són filma Paramount

Servi ce Station, S. ~..

8
4

GARROFES
Castelló, negra _ ...... ..
8850
Eivtasa ..................... .
28641
Mallorca .................. ..
<11
82
Matatera, ne¡ra ....... ..
60
bO
.
Roja .........................
33 50
Vlnaroç, negra ........... .
Preus en ral.ll els 451 Qu~·---

Aragó, 270 I 272
I Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 1J 550 I JJ 559
L

-=--

·-

--·

I

T

o·PO L
ET115R
MLlúria,
- Telilfon 81222
Avul, tarda, a les
les lO:

<&

1 nit, a

NOVATOS DEL AIRE
per Albert Prejean 1 Bianohe
Montlel.

POBRE

d

CO t1

oo r~

JUA N

per Mar1e Glory, Re n' Lefevre 1
Ari e te Marohal;

fiO

21

3 '30-----.:
• 6' 30 1

les 'lf.a~: NI~.
NOTICIARI BAVARIA FILMa
NEGROS EN EL POLO NORTI!
(Dibulxos¡

f8:a:

a

t

~e~~am:~ ~~~ Ma~~~~O?1.

sar
for

..

Butaca: 2'20, A les 7'30: 1,
65

Afll

-

u
Alli
~

Publi-Cinem;

T

ONÀPià:

Beasió continua. Seient
SETA: NOTICIARIS • DOOUMEN
•
TALS, VIATGES, etc.

Varietats

UN

-

e

F

--

«
TA

Frontó Principal Palace

~

A':~ 1 .<lllnecrea, tarda: ORIONA
J.DJUU.UCEA contra AREITJQ
II • 001'11A. Niç: GABRIEL n
•
OUILL.l!;.RMO contra ll'UAR"""
4
'" •
UOAR'l'ECBEA.

I

h~teu

FRONTO NOVETAT S
7

qul
dl~
sel'I

co':.

e

AVul, dlmecr:~1 _tarda, a Iee
NAH.HU lJ. - V.LU..At(,O contra GÀ
LLAH.fA ll - CAMPOS. Nit a ¡
1015: SOLOZAHAL- PA&y
ua ~UlN'1ANA lV • JAUREGtn
·
Dctali.IJ per cartella.

1

~~
~~

R~

Espectacles per
a avui

E
els

SUI

11

TEATRES

el

~

ApoHó. - Tarda 1 nit: «Tu a1tano 1
yo ¡ltanalt.
Barcelona. - 'l'arda: c.D. Pedro et
crueb. Nit: cM! chlca!a.
Cbmto. - «Lo& martaoe de LidlaJ Nit:
dtucbo culdado con Lol.a11,
Espanyol. - 'l'arde.: cAlxò es una dee¡ras.tllll, «Ratollna de casa rica• Nit:
cEl tulano de la Conxat 1 cEla h&reus del tlo Pt!re».
Nou. - l'arda: cLos de Aragón», eLa
Dolor06alt 1 «Loe claveleelt. Nit: CLos
e1ave1eu 1 eLa vl.r¡¡en morens».
Novetats. - Tarda 1 olt: eLa ronda de
las brujas».
Poliorama. - Tarda; «Ela llomes !ortsJ
Prmctpal Palace. - Tarda: eLa dida..
Nit: cJugar a casat.e11 1 cMisa • The-

~

Romea. - 'l'arda 1 nit: cCuando Iu
Oortee de Ct.dlz ...t.
Victòria. - Tarda: eL& revoltoeaJ
cPobre Valbuena11, cCarceleraBJ I
cF1estt. c1a Ban Antón».

d

~

d

ryJ.

e
llà

i

CINEMES
Am•rioa. - cOasa Internaclonab, cCa.
prlcllo lmJ)erl.al» 1 cEl negro Que tellla el alma tlancu.
Aatòria. - cJU ulçlmo vals de CboplnJ
1 cAllcla en el paia de laa maravl·
11118».
Avm¡uda. - •El último vats de CboplnJ 1 «Amor a cara o cruz.t.
Barcelona. - tLas cuatro llermallltau
cLos ex ricoa11 i cSalvad a 1118 muJ&reaJ.
Bosc. - «Loe Mlserablee», cFàcU Cie
amar11 1 Notlclar1.
Bohemta. - «La nOVia de 1t. euerte•
1 cOaprlcboe».
Broadway. - «'l'U seràa mia•, «Her
qut1 casarloe» 1 cLos desaparecidOIIt.
Capltol. - «La Maternal».
couseum. - cDeJ&<I.a en prenda».
vatalunya. - «El tren de las 8'47».
Cintr1o Cinema - «Lulslanat, eS..
¡rartolt 1 cL;ompaderoe ue Juerga».
Conlldta. - Cl'danCUurla», cEl bombrt
ll:on11 1 cEl l're5laente tantnsmu.
Comtal. - eLa donceUa de poet!Jl» I
ct:!u ultima senda».
Dtana. - cTrea Vldll8 de mu.Jen 1 «Doble aseainato en Ja calle Mor¡uet.
Diorama - cHoHywood conQwst~ot
l ct::l rey de loe Campoe Ell.seost.
Entenga. - c.Eiuertanos en Budal)el¡tt
1 e lorbelllno en SOCledatU.
Espiat. - c.La. hermana t;an SulplciOJ
u •ueroe bwnanoiJ 1 eLa babia de 101
tlgree•.
Exoe•••or. - cUn buen tnatante», cDiel
mas mUlona.na.t.
Fèmma. - eta lil'18tócratu.
FantasiO. - cSu mayor éxlto».
Foo Nou. - c'l'arz&n y au compatl.eniJ,
c.l!;l ne¡ro Que tenta el alma. blancat
1 ccavrlcbo lml>erlalJ.
Frè&oll. - eLa u~:~rmana San Sulpiciot
t «tlomorea en otanco».
Goya. - cLas cuatro nerma.nl.tau, llA
cucaracnn» 1 ~t'olvorijlall.
lntim. - c0eau1e de Candlleja&J,
cvotando .b.a.c111 Rio Janeiro», ~cali!¡¡.
e,
ro» cVampire"aa 1933t 1 eLa
42t.
lri1. - cLa.s 4 h~:~l·manttas», eLa cuc~
rac.b.a.J I cPol vorllia».
Kursaal - eMana Lutsa de A118tri&J
1 eLa tala. de! Leaoro11.
La1otana. - cEl h!Jo del earnava!J.
eLa. terla de la v1da» 1 cEntre doe
corazoneSII.
MaJèat1o. - cVotga en llamas», cMu·
cbacbaa de VIena•.
cAmorea en Bollywoo<IJ,
Marma. «Maria» 1 cu oraenanza».
Maryland. - «Por el mai camino».
Metropol. - ci>obre Don Juan».
Mír1a. - cLa doncella de poetin», cSu
ultima senda» 1 cPaprlkat.
Mtstral. - cLu cuatro hennanltas• I
eLa cucaracha».
cSorrell e blJOt,
Monumental. cQuteu a lUerro mata» 1 coampi!óll
.Narlcca;».
Mundial. ~ eLa lsla del tesoro», cAll·
ela en el paia de Jas maravillas~
Nuría. - «Amantes 1ugltlvos• 1
rin Lwsa. de Austrt&ll.
Pll'ls. - cSlnionías ael corazòn». cMU..
i
lllca y mu.Jerest.
Pedró. - eLa novia de la &uerte»
cCaprlchos».
Pathe Palaoe. - eLa locura del do!le.tt
ell
1 «Die" d1aa m111onarla».
Prmo•Pal. - «Loe Miserables», cFà
de aman 1 Noticiari.
Pu bil Ctnema. - ReportaLges d'actua.sot·
litat.
Rambles - eLa esplo. núm. 13»,
daaos de la tormentnP.
Royal, - ~rrell e bljo», cEl sende•
ro de Itt ¡!orlat.
&eleot Cmema. - cLa8 cuatro be:fot111.
nitll8». dmpulsoa secretos» 1

8~':; : 1

«La ls!a dC! tesoroJ, cRacJI
cióD
las alturast 1 Revista.
Talla. - cVolp en llarnrus», coe.n
oodt
de cuoa1, cAna Clcltcrs•.
•
Triomf. - «Amores en HoUJW
cMarlu 1 cEl ordenanza».
Tlvoll. - cOJos carlf106C.S».
eJlll!' ·
Urauinaona. - cVIva VUla».
Volva. - eLa dama dc las ciiJll
fO
1 «O:Ve papà!».
Xile. - cEl nit'lo de las coles» I 1
:no Qmero lrme 1\ la cama».

s e um __________*_________-

Avui, tarda, a lea 4. Nit, a
PARA·
REVISTA
10'10:
lea
MOUNT • J>ARAMOUNT GRAFI·
CO • SOY COMO LO QUE SOY
(Oibulxoa), I

~

li -

tac'l m61 cara, 4 ptea.. :

eo

El millor servei a

10\. 16

-

-

¡Dl

MARYLAND
Tel, "Plaoa Urouinaona,

EL MUNDO DE LA LUNA

1

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESS·ORIS

46
4S

42
42
42

PALLA I ALFALI
Allai.IJ 1.• ,................. ~ a
5
Alfals 2.a ..................
2 óCI
Palla d'Ur¡ell ............
s 6<.
ldem curta .. .. ...........
Preus en ptes. els 40 qullos.

Avui, dimecres, tarda, a les 6'15:

I

Ü

~·ns

TEATRE OATALA

Seltota Companyia de comèdlu
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thulller

C R UE L

1

1:<V
130

11/(¡

I ¡

¡• I

BLATS
Aragó ...................... ..
Cll8t.ella ................... ..
Extremadura (corren~).
(crutxer).
Idem
!1.1ancna ................... ..
Navarra ................... ..
Penedés ................... ..
Ot..
Urgell ........................
Preus en Plt:ll. ei.IJ 100 qullos.

MONGETES
Castella (corrent) .... ..
!dem (selecta) .......... .
Estran¡¡eres .............. .
Mallorca .................. ..
Prat ......................... .
València ................... .

PREUS

DESPULLES

Avul., dlm.ecree, tarda, a 1ee 5'15,
repoelcló de:

VAIXELLS ENTRATS
De Bilbao i escales, amb dos passatgers 1 càrrega general, el motor
cAya Mendi»; de Huelva, Ceuta i
Sant Feliu. amb càrrega general, el
vaixell «Cervera»; d 'Avilès, amb carbó mineral, el vaixell «Achuru; de
Gènova i Marsella, amb cmc passatgers per a aquest port i un de transit, i amb càrrega general i de tràn·
s1t, el vau:ell postal «Cabo de Santo
Tomé»; de Palma., amb correu, mercadenes 1 8il passatgers, el motor
postal cCiudad de Palma»; d'Hamburg, València i Castelló, amb carrega general i de trànsit, el motor al&many cGenua»; de Casablanca i
Orà, amb càrrega general i de trànsit, el vaixell francès «Le Rhlll»; de
Susak 1 escales, amb càrrega general i de trànsit, el vaixell !tallà cGiovmezza»; de Santa Pola, amb càrrega general, el vaixell espanyol «Morisca»; de Safti, amb peix fresc, el
vaixell uSanta Adela».
VELA. - De Vinaroç, amb càrr&ga general, el pailebot «Manuela Dolores»; de Palma, amb càrrega general, el pailebot «Carmelita».

Du-

ga_
Sl-

BARCELONA

Companyia de comèdies
MORA·ESPANTALEON·BARROSO

la mar i l'aire

1118-

lli

TEATRE

1-----------*:-----------

¡¡, 2&
64/li 50

Ploducte6 PirelU 19:.18.. 1111Sert, 8. A. 6 •¡, ........ . 40Teletònica 5 l/2 •¡, .. . ~7"
Tenerl.a !l.lodema 7 '/• .. li:>Untò COtonera 6 •¡, ... 41Unto Sallnera d'Ea. 6 •¡, tulVa.lén. Millores Urbanes Si-

~3-

1185l

111 15
9~ 85
l lntcrprv.6·;, 11.111
(;rèdit Local U •¡, 1932. 102 60

»

61 26
:.OliU

35 50

87-

INFORMACIO LOCAL
Lleida, 19 tper telètonJ. - Han
estat detmgut.s i traslladats a la
presó, a disposició de !'autoritat milu.ar, EugtlUI Claverol Mlrallès, Josep Aumesell, EtU'IC Capell'!. i Josep
Aunat, tots ,,ems de Lllmiana.
- Avui ha estat festa als centres
ollcials.
- Ran estat detlnguts els germans caubet, per creure'ls compllcats en l'a.ssas:¡¡nat comès el dlssapte passat prop de l'estacló.
El mort s'anomenava Constant!
Sierra.
- Ha estat auxiliat a la Casa de
Socors, Antoni Rodrlguez, de 21
anys, natara.l de Madrid. Presentava
símptomes d'embriaguesa.

1b-

7UO

10
(cxLra) ......
1<1.
~~
Força ........ ................
Local, corrent ........... .
••
Idem extra ........ ...... .
.Regió ........................
qullos.
100
ela
Preus en ptea.

12-

, 6 1/2 '/•
•
» 1ntcrpn. 5 'I•

»

*
L;LEIDA

,_

Transatlàntica 4 •;....
Tra.tlSaL!ànt. 6 •¡, 11120
'l1'illlbatlallt. (l •¡, 111:.1:t
Tlans. t1 l/:.1 ·¡, ee¡¡.111:.1<>
92 /6 Traus. 6 1/ :.l •¡. Cllò 1!i:.lu
'l'r..u.ia~lànt. 5 •¡, 111:.!11
Tr.llbatlànt. 6 •¡, 111:.11!
b2- BollS 'l 'ransmedlt. 6 ·¡,
75 50 U. Naval Llevant 6 •¡,

58-

~~~là'''icori·èïiii··::::::

118 2b

8111
9851.
6 ~. 11.16 6~
,
•
J 5 1;2 '/• 1t.S 25
•
Cròdlt Lot:al 6 '/• 11650

•

Navllerea

"" /0

J

¡5

Avul, dlmecres, tarda, a les 6.
Entrada i butaca, 1 pta. Primer:
AIXO ES UNA DESGNASIA I RA·
TOLIN8 DE CASA RICA, COloe.Niç,
6&1 meaclo de GUMETES. a lea 10 Entrada I butaoa, 2 ptea..
Primer: EL FULANO DE LA CON·
XA i
ELS HEREUS DEL TIO PERE
o
A QUE TE MUiuUE8 NO ESPER&
RlalltS tota la nit. L'obra mès
còmlca de l'any. - Demt., àijou.s,
tarda. a tes 4'~0. Entrada i buta·
ca. 1 pta.l TAMBE ELS HOMt:NS
PLOREN • RATOLINS DE CASA
RICA 1 ESTHENA del samet d~
XO!<ER-AUTOR en un acte: DE
LA TERRA DEL GANXO. Nit, n
lea 10: DE LA TERRA DEL GAN·
XO 1 ELS HEREUS DEL TIO PE·
RE o A QUE TE MUIGUES NO
ESPERE. - Es despatxa a tots ela
Centree de Loca.lltats.

COMARQUES

60 I I:J

14 l5
~~~

Valora au e es cotitzen com efect81
pública
112 _
B:.nc Hlp. d'.E3p. 4 /• 88 6:.
J

Avui

DE LLO'i.'dA

Valora amb garantia de l'Estat

»
»

DE VALENCIA

mu.n.

887814-

Calxt. d'Emis. 6 •¡, ... 1 GCI &.
lllclrogrà!lca Ebre 6 •¡. 118 5<..

•

NOSTRE TEATRE

:.b / à

«BobBdlllall .

Ai¡Uea de Huelva 6 •¡,
Aigi.les Valencla 6 ·;....
Barcelonesa Elect. 1907
Barcelonesa Eloct. 11108
Barcelonesa Elect. 191:.1
Barcelonesa Elect. 1913
Barcelonesa Elect. 111:.10
Canal d'Urgell ........... .
Catn.lana Gas D ....... ..
Catalana Gas E ....... ..
Catalana Oas F ....... ..
Catalana Oas O 6 '/•...
Catalana Oas Bons ....
li.tsp. Amer. d'Elec. 6 •¡.
Rlsp. Amer. d'Elec. boD,.S
Regants Ebre, Bons ...
Coop. Fluid E.lec. 6 •¡,_
Coop. Manresana Ener
Euerg. Blec. Catal. 5 ¡.
Euerg. Elec. Catal. 6 •¡,
Energ. Elec. Cat. 5 '/• or
l>.ner¡. Elec. C. 6 ·¡, 1Q:.!8
Bnerg. Elec. C. 6 I• 19J;¿
Ener. E.Iee. C • .Bons 11118
Ener. E"ec. O. Bons 19:.!4
Electrlca Cinca 6 •¡, ...
Elèctrica Tenerlte 6 •¡,
Elcc. 1 0118 Lebon 6 •¡,
Aigües Barcelona 3 •¡,
Aigües Barcelona <& •¡,
Al¡;üea Barcelona 6 •¡,
Algüea Barcelona 6 •¡, O
Ai¡Uea Barcelona 6 'I• O
General Regadius 6 •¡,
Llum 1 Forçll Llevant .. .
Manresana h!lec. 6 ·;.. ..
Prod. Forcee Motr. 6 •¡,
Prd. For. M. Bona 7 ·¡,
Pro. For. M. 6 •¡, 1923
Oan. 1 Regants Ebre ...
Bons Regada. Llevant...
Regadius Llevant 5 '/•
Sevillana d'Eiec. 7 aér.
Sevillana d'Eieo. 8 aér.
Sevillana d'Eiec. 9 aér.
Unió Elêct. Catalunya.

Companwia

JO /U

2.• 3 •¡, .... ..
1907, 3 •¡, .. .

F. O. Secundaris ........ .
Gran Metro 192:.! 6 '/•.. .
Gran Metro 1925 6 '/•.. .
Medina a 8alamnnca.. .
Metropolità Trans. 6 •¡,
Orense A S O D E P .. .
Orense O 1 H prior.. ..
F. C. Sarrlt. 6 •¡, ..... .
Tànger a Fez 6 •¡, .... ..

GRAN TEATRE ESPANYOL
del

8~-

..Sill;

D

vist11 de CELlA GAMEZ

11 2;;

.Juntes d'Obres Públiques
Port Burcelon& 1908 ...
Barcelona, diverses
t
» de Càdlz .......... ..
de OlJòO Musel.. .
t
, de SeVllla s. D.. ..
s. E .. ..
11
»
s. F .. ..
11
»
» de Tarragona .... ..

per Perlita Qreoo, Murillo 1 tota
lt. Companya - Demà tarda 1
nit: LOS MARIOOS DE LIOIA.
Dlven<.lree, vresentactó de la primera tiple còmica OLVlDO ROURIOUEZ.

8)

Anti11un Diputacions
Barcelona. 9 mUJons ...
5 milions ...
»
sèrie B .... ..
1
eèrle O ..... .
»
11 .,, 1926.. .
•
6 •¡, 1930...
11
Provlnc1ai.IJ ..
»
Mancomunitat 1914 ...
Ma.ncomunltM 1920 ...
Caixa Orédlt com.......

Mucho cuidado con Lola

4/6,;

6 •¡,
» Central d'Aragó •¡
F. C. Oest Eepanya3 •¡,
F. O. Crelll:l.llera 6 •¡.. ..
I

11(,

Ant.

:.o:;o_

1920 6 •¡, .. .
»
F. C. de Catalunya 5 •¡,

1w1 ]3

Generalitat
Tres. Generalitat 6 •;•. 1 100 26 I 100 60

Avui tarda, 5'15. ButaQUel, 1
pta 1 LOS MARIDOS DE LIOIA.
Nit, 10'16. L'hlt deia utte:

25
:>1 58-

E 4 1/2 •¡, .. .
F 6 •¡, ........ .
o. 6 ·¡• .........
li 5 1/2 •¡• ...
I 6 •¡, ....... ..
J 5 •;........ ..

»

1o:l 4V
,u1 ,~

Còmic
Teatre
PALAU DE LA REVISTA

•
··~

1

CATALA

LA
Avui tarda, a les 5'15:
DIDA. ·. Nit, a lea 10'15: .JUGAR
THERY,
MISS
I
A CASATS
Demà, diJOUS, tarda i nit:
M I S 8·T H ER Y

VIC

*'

POLIORAMA
TEATRE
T m o r a d a o f I o I a I dl

Companyia V I L ,. • D A V I

En el mercat del dilluns d'aquesta setmana que tingué lloc a la nostra vila, que per cert ha. estat molt
concorreg-ut, ban regit els següents
preus:
Farines, a 64, 66 i 70 pessetes els
100 quilos; blats. a 48, 49 i 50 pessetes els 100 quilos; blat de moro
del pals, a 43 ptes. els 100 quilos;
patates. a 10 1 10'50 ptes. el quintar
(40 quilos); pa.tatea de sembrar, a
15 ptes el quintar <to quilos); ordl,
a 36'50 ptes. ela 100 quilos· ous, a
2 pessetes la dotzena; conillS. a 8
pessetes parell; galllnes, a. 18 ptes.
el parell, 1 pollastres, a 14 ptes., pa..
reU.

•

'*

PR I NC I PAL PALACE

.>li

4 '/• ........ .
D 4 '/• ........ .

»

g2 bl.

.¡¡

o

J

102 8(:

li

11

Nord Es1>11.07a 1.• a. 3 •;.
2.• 8. s '/•
•
11
» s.•s.a·;.
»
4.•s s •¡,
•
•
6.•8.,3•¡,
,
lt
Esp. Pamplona s •¡, .. .
Pnor, Bart:etona a·;.. ..
begòvin a Me<11oa .... ..
A&~ur1ee 1.• lllJ)Oteca...
2.• hlpot.eca....
»
S.• lllpoceca...
11
Llel<la a Reus a ·¡, .. .
VU!alba a l:legovia .... ..
t;speclals A!manaa .... ..
Almalllla a València ad
l\illles Sant Joan a '/•.
Alliasua 1 Sllllc Joan .. .
Osca a Fra nen ........... .
Nord especials 6 •¡, ...
ld. Valencianes 5 112 •¡,
Alar a Snntander ..... .
Alacant 1.• lUpoteca .. .
»
2.•
J
»
a.a
11
A 6 •¡, .........
11
B 4 1/2 •¡, ...
»

~4 I~

E ....... ..
F ........ .
6 •;. A ........ .

1t

SANTA COLOMA
DE QUERALT

Ant. Avui

Ant. Avui
Interior

TEATRi

MERCAT DEL DIA 18 MARÇ 1935
Ous, dotzena, 2'20 a 2'40 ptes.
Gallines, parell, 16 a 23 ptes.
i~~{!s
Pollastres, id., 14 a 21 ptes.
~~~g
~~:bg
Cor. Pra¡a
Camils, Id., 7 a 9 ptes.
l'Sl
1'79
cor. sueQues
Mamellons. un, 40 a 60 ptes.
1'76
1'74
Cor norue¡ues
Nodrissos, un, 65 a 170 ptes.
l'57
1'65
Cor daneses
El mal temps desanimà molt
~-===~::::::;:::::::::::~~a~q~u~es~t:=m~e~rca~t=. - · - - - - - - Tramvies
Ferrocarrils

I

=

Teatres

MERCATS

Borsa de la tarda

ci

Una de les armes que
amb preferència utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, ~s la
coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar-la.
cal que els lectors ~e
LA HUMANITAT donm
preferència, en ter les
seves compres, als esta·
oliments i productes qu~
s'anuncien en aques
diari

-

~

te
&

dà

l'!

la humanitat

DIMECRES, 20 DE MARÇ DEL 19SI

la humanitat
~piTORIAL
---

LLIBERTAT

---RedacciO
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L .A- PREM S A

•

AcunlnlstraclO

N OA U N I V & RS I T AT
ratllfon 2'1129
11°
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L'atur forçós,
a Espanya

EL FUTUR D'ANGLATERRA

El deure de cadascú No tenen memòria

Del moment polític

H eu.t acf com veu Hera.ldo del
El poble alemanv es veu que ha
Madrid l'actual moment polític:
oblidat la tràgica lliçó del 1914.
Es verament llasttmós que després
, , . . fon 14448
f A
cHasta o.hora han venido fallando
de la trogédia puguin trobar eco los augw1os pollticos. Pero el descr&o
dito no alcanza. a los arúspices; 11!,
noves veu.t bèUíques.
Eugeni Xammar, corresponsal culpa ee para el tlempo. Ea lo cier~
comienza hoy una semana. que,
rcetcna. un m ..
a Berlín de Ahora, publica la 3e- que
1
ht\sta en los propios circulos lf\lberna7 60
sara un trimestre
giLent nota:
es esperada con cierto nermentales.
El tresorer del Smdicat Nacional
fO èrtC& Llatina 1 Portu&al
cBerlln. 16. - cEl hombre e.lemàn v1ostsmo. 81 los dioses no d18ponen
~Ferroviari, Eleuteri del Barrlo, vell
A~n trimestre
pn.de
liOCOrros
cobrar
a
no ae limitarà
otra cosa le.a próxime.a Jomade.a seran
lluitador del proletariat en general
ro torzoso De ahora en adelnnte lle- de acusada lntensldad. Intcnsldad no
p.,sos un trimestre 18Allr el
va.rè. también armas cuando el Esta- Implica - aclarémoslo - lnquletud.
1 en particular dels treballadors del
do le uame a !Uae. El hombre alemàn Esta. pucde o no sobrevenir. Pero décarrU i que fou candidat a les últitjj!?
vuelve a ser un bombre normal para. monos por sattstecbos con sednlar los
pel
mes elecciOns a dtputats a Corts
diversos problemas pel\dientes que setodos los ca&os Que se presenten.•
En un terminl màxim d'un any El govern donarà les directrius a sePartit Socialista, lla. contc3tat les
Con estas palabras -mala literatu- ràn motivo de Iu. tnten11ldad que se
preguntes que li ha fet el periodista han de celebrar-se eleccions generals gu1r 1 farà un requeriment a la corra de c1rcunstanc1a&-, un periódico anuncla _
en aquests termes, referintrse a. l'a- a Angla terra i, a judlcar pels poració bancàcia per tal que cooperi
En ei" orden internacional, según
tan e.lta.mente o!lcioso como el ~
tur forçós:
triomfs que han •obtingut els socia- a.mb el Banc d'Anglaterra 1 un «No.gri!!a cierra au articulo sobre la dec1- nuestros in!ormcs, ee van a reanudar
s1ón tomada hoy por el Gobierno ale- las ne¡oclaclones comerclales hispan<>-Quin nombre d'obrers parats hi listas en totes les eleccions par- tlonal Investment Boar<l:t. Aquestes
màn de reota.blecer el aervicio milltar !rancesas. Esta vez la gestlón dc: laa
clals fins ara celebrades a tot An- mesures ens semblen encara més urha. en la indústria. ferroviària?
ob11~ator1o. Podrlamos encontrar otras Comisioncs lntermlntstertoles de nmdesprés de les recents especu-No és fàcU determinar aquest glaterra existeix la impressió ~ue ~ents
periu de igual oriente en el mtsmo bas potcnclas parece que ver¡¡arà so·
_, per a ls tre a- aC1ons
extrem quant al ferrocarril es refe- e1 trio mf a bso1u t se...
sob re e1 pebre 1 l'estan y, L a
articulo :v en IOt comentarlos de otros bre extremes concretoa de contlngenRebem la lletra següent:
nostra protesta s'ha. fet sentir¡ enèrles ca.racteristiques i llistes.
Donades
reix.
periódicos, hasta formar un suntuoso taclón, Impulsada& las dele~taciones por
cSr. Director de LA HUMANI- origen professional dels empleats 1
Han guanyat en nou districtes els gica, contra la paralització de s mitcollar de vaciedades. Pero seria l"·~ r el ànlmo dec1d1do de los Goblernos
der el tlempo. Cuando los hechos son !rnncés y espa1\ol de llegar pronta.obrers d'aquesta Indústria, quan per treballistes. Nou dlputats i 741 actes jans de produir riquesa. amb mires
t
TAT.
tal magnitud. Improvisar un co- mente a. una 1ntella-enc1a.
de
re:
nos
senyor
M:olt
a. l'especulació. Això és intolerable.
qualsevol circumstància es troben de regidors.
En el orden Interno del país son
mentnrto dlscroto es empresa de gran
gavent publicat «La Veu de Ca- allunyats d'ella perden, generalment,
- I amb relació a l'e.gricultura,
Hom parla ja de la formació del
d1!1cultad. ¿Cómo atreverse, sln caer varias las clrcunstancias que reclatalunya» uns solts en què s'at~a
Govern treba.llista 1 sonen alguns què fareu?
mau la atención pública. Por lo que
valorizar
a
diva¡¡ación,
pura
la
en
georgiSme, la doctrina econòmica-Tenim un programa concret. Esnoms. Hugh Dalton diuen que prounos hechos cuyas consecuenclas han se re!iere a. la. actuación lnmcdlata. del
e1 ial de Henry George, qui! l'Assobablement ocuparà la. cartera. de Ne- tabllrem damunt una superfície de
de tardar aemanas, meses, qulén aabe Goblerno es sabldo Que hay dos cuesterreny cada dia més extensa, el sissi anos -{!S de desear que asi sea.-- a tiones pendientes de gran lnterés:
gocis Exteriors.
~ció Georgista de Catalunya es
mMlllestarse? Dejemos, pues, los co- una es la reforma del Códia-o polltlco
Dalton, és fill d'un canonge de tema de la propietat coHectlva. de
ereposa donar a conèixer als catamcntarios y vayamos derechamente a de la República, que suponemos queWindsor. La seva muller fou dlpu- la terra. Volem que no resti cap
s sense distinció de matisos podarà rele¡¡ada a aegundo o tercer plalos hechos.
tada. treballista per un districte mi- tros de terra per a conrear 1 fins
n1 socials, us demanem que ens
El debat,e del ¡>a.aado iunes en la no, y lo. otra es la relativa. al uso del
na.i.re i ~tualment el que represen- tenim un pla de creació de parcs na·
feU la mercè de publicar en obseCàmara de los Comunes britànica articulo 102 de la constitución. Nada
ta als Comuns l'esmentat districte clonals. El nostre partit ha sugge-del cual diJimos bace hoy una se- nos sorl)renderia Que esta cuestión do
ui a la veritat 1 en el dlari que tan
mana que era et.perado aqui con ln- Jae propuestas de Indulto no ocupara
mina.ire, és Dalton. Ha estat secre- rit la idea d'organitzar una. Comis~gnament dlriglu les següents obqult~LU<1- apena.s fué comentado en la la atención del Goblemo, en el prótari d'Estat de Henderson al «Fo- ¡ stó N~ional d'Agricultura, els mem&ervaclons:
alemana. El Gobterno no esti- xlmo ConaeJo del miércoles y quedaao
l:'renso.
reign Office» 1, quant a les qüestions bres de la. qual foren elegits per raó
1. Que l'AssociB.c~ó G001'!Jist:t . de
oport\)no ni convenlente que los para. ei sl¡¡uiente, que de no producir·
mO
administraa
quant
pericla
llur
de
Anglaa.
ha adquirit
internacionals,
Georglsta
Lliga.
la
com
catalunya,
perlòdlcos (llem:l.lles reílejaran con t!- se otros motlvos habrè. de celebrarso
cló, finances 1 cmarkettn.,...·,
terra una gran autoritat 1 renom.
..- aquesta
delldad la lmpreolón deoastroso. que personnlmente el viernee prólémo.
Espanyola 1 gairebé totes les entiComissió seria integrada. per repreEscoltem Hugh Dalton:
Pasado mannna comenzara la dt.
dicb.o debate habia causado entre tos
tat.; georg1stes del món, no .t enen
-¿Quin.s són els retrets que el sentants patronals de les granges,
elementos <lirecto¡·es de la POlítica aie- cuslón parlamentària de las tres actaa
caràcter politlc de C'ap mena . 1 deimana, llaBta la cumbre. Ona primera acusatorias presentada& por la rcaoa l'obra. de dels treballadors de les granges, conformula
Party
Labour
xeu els ¡;eus memb1·es en llibertat
re..puesta alemllllò\ a 1118 mnnHestaclG- clón contra los seflores Azafla y Case,.
sumidors i cooperatives. La Comisl'actual govern?
nes de los mlnlstros y b.ombres poll- res QuirOit&. 81 e!ectivamente so inicia
per a milltar lndlvidualment 1 sota
-En po:itica Interior hem de sió, que ha d'ésser presldlda pel mltlcos ln¡¡leses no o;e btzo espernr màs en ese dia. el debate, después de ia In·
llur pròpia. responsabilita.~ tl- eis
blasmar l'haver deixat augmentar nlstre d'Agricultura., ajudaria al
que ve1ntlcuatro horas. En una entre- tervención de los acusadores la Cl\partit> politlcs que cregum convea dos milions el nombl'e d'obres pa- desenvolupament de les corporacions
vista concedida ni envJado eopeclal del mara. escuchara dos discun;os seftalanlent o de no entrar en cap d'ells.
rats 1 d'aplicar una politica. !nade- de les granges que volguessin expl<>IDol.ilY Mall» en Berlln por el ge~ere.l dos: el del Sr. AzaJl.a, Que serà muy
Així hi ha georgistes que ~liten en
Goerlng, ministro del Alre, éste nnun- extenso y el del scflor CMares Qulroga.
quada a les regions més particular- tar la riquesa de Ja terra d'acord
cló que la ex1stonc1a -por na.dle Ig- Es de presumir que el debate se pr<>els part1ts ,,Jt: nllstes argenti, danès,
amb les Cooperatives¡ amb estreta
ment castigades per la ctisl.
norada.- de lo. Av1ac1ón mllltar aie- rrogue varias seslones, porque, luego
suec i nord-americà, en els partits
També recriminem aquesta escan- rel~ió amb el Comite Agrícola Lomano. serm publica. y oflc!ulmente re- de Intervenir las partes, io haràn los
liberal 1 laborista. anglesos i fins en
m~~:
n~o.~~~t~a:d~~~n
;~f~n~Úé
el
donarà
que
el
serà
qual
el
cal,
subsidis
als
quant
confusió
dalosa
conoctda a J.>artir del prlmero de abrU, Jcfes de todos los grupos parlamentaELEUTERIO DEL BARRIO
el nacional-socialisme alemany.
J:!arer sobre les explotacions a. rea- doe, slno por el dolor de su propla fecllll. en Que emploza. a ree:ir el nuevo rlos y e.llf\lna destacada ¡>ersonalldad
als parats.
2. Que Henry George no fou el t?t contacte amb els medis ferroviaNa..
rammar.
vida
la
en
experlencia
donem
I sl parlem de política exterior, lltzar a la comarca. Nosaltres
presupuosto. Hace un par de semo.nas -{!n nombre propio--, como D. Dlego
fundador del socialisme agrari, com ns i procuren acoblament en la seva hem de blasmar ¡~feblesa del go- la. importància que mereix al conreu die !.¡¡nora que estàn reproducidas circularon por Bet·lin los prlmeros ru- Martinez Barrlo, en calldad de minlsdiu erròniament l'anònim autor de professió primHiva. Veritablement hi vern en rel~ió alS assumptes de 1 ven<l:a dels productes de la terra. las 11lucbas entre los dos conceptes mores de Que seria reotablecldo el ser- tro radical que íué del primer Gobier·
m1lltar obllgatorlo. Hssta ayer no presldldo por D. Manuel Azafla. -do
¡•esmentat solt. El georg1sme no és ha un considerable descens de treba- l'Extrem Orient, d'una manera par- La pr1mer.a p~ssa vers un ~llora- ~te J~1~\~des~u~~c~~~ta~i.gurpr~~f:i. vicio
por la noche los cen tros o!iciales des- octubre a dlciembre de 1931-.
6()Cialisme, en tant que no ataca la lladors en aauesta important Indús- ticular. Car no s'ha fet el necessa- ment de 1 Agncultura, es realitzà el
mintleron, con caril.cter reservado y
Fuera del àrcr\ parlamentaria y lf\1·
propietat dels fruits del treball o tria des de fa algun temps, que re- ri per a Ja creació d 'un sistcm(\ col- 1931 pel «Labour's Agricultura! Act». ~f~~~o sf:¿reen\~~ ~~ic~~~ 1 !el ~~: con!ldenclal, la tlxistencla. de tal pro- bernamental vcnimos reglstrando con
de l'estaM. ni la. possessió de la ter- percuteix, agreujant el problema de lectiu de pau Hom ha constatat que El Labour Party té el propòsit de ponentes de las derechl18. Quleren ser yecto. En au retiro de &'l·schtesgaden, satls!acción la Intensa campafla do
el mètode mils llberales que nosotros.
donde se encontraba. convaleciente de propaganda que los ¡rupos republlca.ra. 1 sl solament la. propietat de la l'atur a la resta de les Indústries i des de fa très anys a Ginebra s'o- desenvolupar ràpidament
Pero como a na.dle engafia, y como su sensacional resfriado, el cancmer nos desarrollan por todo el pais, y es..
anys enrera per tal
renda de la terra. 1 altres formes de professions, a les quals s'apropen en pera. un sabotatge !Ítdlgne a la •cau- que preconitzà
d'ocupar-se lnte~ament dels produc- lo que ve el pueblo ee la presión Hltler, muy mejorado yo., retlezionó tlmamos que ese esfuer.w de los polit1·
participació injusta en la riquesa la seva condició de parats; però arnb sa de la pau. El més recent exema la tes !lgricoles nutjançant els «Com- mantenlda, la vlolencta. 110bre. su ve- durante clnco dinS sobre la gravedad cos llberalcs y demócratas, con otros
total. No és agrari, ja q ue tn eco- l'esperança de trobar en elles una ple és el que fa referència
do la nueva sltuaclón y sobre la linea Imponderable-s. constlt uye el prOlogo
Boards». Volem .Protegir els ~~~e~~ ~~~~~z :vni!, ~~~U'8.sosC:~~ de
conducta. QUe Alemnnla debia se- de no lejanos - casi lnmediatos nomia s'entén per «terra.», no sols ocup~ió que com és de suposar en proposició americana d'inspecció modlty
pasa. de esta sl- guir. La. paz de 1118 cumbres a1plna.s aconteclm!ent.os saludables para el 1'6se
;,Cómo
vltable.
el
En
consunudors.
els
1
~tors
u
prod.
d'Anrepresentant
El
d'armaments.
definitivaperdut
han
ferrocarnl
el
la del camp, sinó també la de les
parte,
media
de
secuestro
de
Lord Stanhope contra.- dorrunt del comerç exterior, el !.lv tuación
tué su principal COD&ejero. Hitler re- glmen •
poblacions i nuclis urbans 1 les ri- ment. No obs tant, i encara que sigui glaterra,
riant al sentit general deÍ pals no bour Party està d'acord, en principi, por lo menos, de la oplnlón espado- sresó a Berlin lnesperadamente ayer
queses naturals que conté la terra, als efectes d 'aquest gravlssim proble- ha volgut entendre's sobre el punt amb les «Marketing Boardsll -con- la. a. una sltuaclón de contienda nor- por la noche 'I empezó Incansable, cocom jaciments, corrents i salts d'a.i- ma de l'atur obrer a Espanya l'ac- essencial del desarmament fent lm- cepc1ó del nostre ex-ministre d'A- mal en ~ue aparezcan ponderada.s, mo si nunca hubiera estado enfermo,
tual situació dels ferrocaxrils Influeix
1
una serie d8 con!erenclas Que se progue..
possible una convenció que tornés grlcuflturaf, ~dqison-, per~ no pel fgJIUJ~88 ~u~~1r~~~:~?o negativa.. longaron
haata primera.s boras de la
3. Que el Georglsme no sols no sensiblement en ell.
Sempre per la concòrdia, com
Al pensar en el próximo porvenlr, madruaada. El dlscurso de Flandin en
la confiança al món. S 'han perdut que ~ re erenc1a a la restncció dels
esprés:
d
Diu
ataca la. propietat privada, sinó que
és de suposar, tractant-se de la
massa ocasions per a servir la pau proveunents l a llur augment de nosotros no sodnmos lmposibles. Hay la Càmara francesa. y el voto de conferroels
anys,
pocs
uns
fa
-Fins
reclama la totalitat dels Interessos
preus. Els preus són bons 1 produei- algo mils que rescoldo sobre la ce- tianza al Gobierno !ueron conocidos
Lliga. La concòrdia amb certa
absor:ncn més de sis mil tre- amb eficàcia.
1 salaris per als capitalistes i treba- carrils
-¿Quines seran les primeres me- xen riquesa, no quan són alts sinó niza. Y . saltnndo sobre los primeres en Berlin mientras Hitler camblaba.
mena de gent, però, no resulta
major
seva.
la
en
any,
cada
ballador:;
lladors que avui empobreixen i pa- part pe¡· a cobrtr les vacants prOduï- sures que el Labour Party pendrl\ guan hom pot adquirir-los amb faci- pianos visibles, se nos ofrece a no impresiones con sus màs lntlmos conmassa agradable. La Publicitat esvez
esta
oportuno
creyó
se
No
seJeros.
lltat és a dlr amb l'augment de muy largav1 lódlstancia la perspectiva
ralitzen els monopolis, els impostos, des. En l'actualitat totes aquestes en el moment d'ocupar el pOder?
criu, amb aquest tema:
de una re s n constttuctonal. Nueva persistir en la mlsma actitud de sicapaci tat adqui.Í;itiva
les duanes 1 l'exagerat valor de la places queden amortitzades, i àdhuc
hoguera. Nuevo campo de batalla. lenciosa. reserva adoptada. ante el de·
.
-Naturalment que haurem de
que la Lliga demos·
terra que resulta de l'especulació no exagerem en dir que 4.000 obrers cercar Ja ràpida solució a això que
-¿Voleu d1r-nos el vostre punt de De nada. slrve considerar Que un pals bate y el voto del Parlamento brltà- tra.eLapertolerància
lo. Ceda 1 el Govern d'uns
no puede vivlr por tiempo lnde!inl- nico. Los per1ód1cos de esta mafiana quants dies ençà, corrobora. aquesta
amb terra 1 la consegüent negació més han estat acomiada ts; és a dir, ara. critiquem: L'atur forçós. Per a vista sobre la polltlcn exterior?
-No hi tinc cap Inconvenient do en semeJante agotadora tensión. han aparecldo -todos- con grandes a.ctitud. El senyor CambO, en el seu
de la terra. a la producció.
que sense por a equivocar-nos pot remeiar aquest greu problema ja
la revislón constltuclonol se hace.
alarmantes ,ae este estilo: discurs de clausura, ha suavitzat ela
4. Que Henry George no escrivf afirmar-se que el nombre de treballa- h em pres alguns acords que, per Primerament • e l Labour Party, s ,ha· Sl
serè. después de un venc1mlento l El tltulos
cFrancla da al desru"me la. ultima. pu- atacs ala seus adversaris de la dreta
çap llibre intitulat «La qüestió de dors ferroviaris ha baixat en aquests cert, hem suggerit a l'actual Go- compromès a fer aprovar pel Parla- c1e1 6 de octubre? ¿O cuàl? ¡El de 'wias dnladaJ,
cFrancia. entlerra la Idea del
ha renuncia.t els ar¡¡umenta que ha.la terra», ja que l'única publicació darrers temps en més de deu mil vern: elevar l'edat escolar de 14 a ment, un «Peace Actll que permetrà. elecciones, rèplica de le.a 'del 12 de desarme.. cArmamentos sln límlte ni 1vla.
esgrlmlt fins ara. Totes iee seves
&eva en el titol de la qual surt la xifra que gravita en els censos d ';
15 anys a 16 anys. ¿Sabeu que ens a la Cambra dels Comuns, sense cap a brU? Sobre ,ese hortzonte cargado tasa», cFrancla l!nlora la tesis del de- observacions desfavorables han estat
ha contestat el govern a la nostra assentiment dels Lords per tal de de nubes1 _lo. lmprudencia - palabra ea.rme». La. Prensa. oficiosa a.lemana esbiaixades 1 de retop bnn estat un
paraula «terra» fou el seu primer brers parats d'altres activitats.
publlcaba al mlsmo tiempo un co- e.liegat a favor del Parlament catal&
escrit, titulat cOur Jand and pol!tic
-Dieu-me, Del Barrio. ¿A què proposició sobre l'edat escolar? prendre sota la seva responsabilitat suave - na sltuado un tabladlllo, una mentaria
de tonos muy comedidos y
mt.qulnala. temerosa,
considerar molt superior la 118! ·
o! the lama. a.ixò és, en català: obeeix el descens d'obrers en el fer- 'aDones ens ha. dlt que no disposa l'acció necessària amb mires a. d~ distrac
au- de una lntranslgencla de rondo abso- en
calmaria, que
sln. 1nc1dente
atención, un
municipal aprovada pel Parlament do
del temps necessari per a portar a. fensar-se contra una agressió econò- tes e.1 contrario, envenenAndola: el luta. Resuelto a obrar, el Gobiemo ale- Catalunya
eLa nostra. terra 1 polltica de la rocarril?
aue e'està discutint al
-sense ometre la Influència que terme una reorganització admllús- mica de qualsevol adversari eventual proce110 del a11Jo de armas. Como re- màn se abstenia muy cuerdamente de Pnrlament adela Ja
terra».
Repúbllca, obra de
Aquest «Peace Act» farà impOSSible publlcanos de lzc:¡uterda contemplamos toda lntemperancla. verbal.
5. Que en demostració de la neu- en el fet poden tenir els nous ele- tratlva!
de demaaògiQUaltncà
que
dretes
Iee
També hem preconitzat una poll- a tots els governs anglesos el ser- tan marav111oso eatatolco con atenA la. una de la tarde se ba celebrado ca; 1 per retorçar el seu punt de vista
tralitat poUtlca de la. Lliga Georgis- ments de transport, que competeiagosarada sobre treballs pú- vir-se de la força com a uó instru- ción, pero sln asombro. cY no cabe Coru;eJo de IDiniotros. Alguno de los recalcava que és pre!er!bie trobar-se
ta. Espanyola, podem citar que hi xen, no sempre legítimiUllent, amb el tlca
de politlca nacional sense viO- lo que plenso - en todo lo Que no mlnlstros -ile dice- ha lle¡ado a la amb un rabassaire raptor de la profiguren com a president honorari ferrocarril, la causa principal. al meu bl!cs: reequlpament de les lndús- ment
dlgo--.1 Con Ja interposictón de ese reuniOn sln conocer el orden del dia.. pietat aliena Quan se sent protel:'lt per
'
h
.T l'illustre escriptor 1 periodista J. Se- entendre, és la desastrosa polític.'\ tries socialitzades; coordinació de la 1ar l a ~w of t e Laud». Som par- tncidente ae ha compllcado la mar- Como en todos los CI\SOS de trascen- l'autoritat,
que amb aquelles masses
cha ya dU:IcU de la polltica· pero dencla, la dec1s1ón era de Hitler, mapau
de
collectlu
sistema
un
d
tidarls
actualque
d'electricitat
distribució
En
practicant.
ve
es
que
ferroviària
nador Gómez, com a president ede pagesos de l'Interior d'Espanya QUe
les conseqüències. Preco- sl éuo nos preocupa, no es P<>r el durada en ia soledad, tomada en un volen
fectiu l'ex-dlputat a. e ort s Bald<>- els ferrocarnls espanyols, que comp- ment està. controlada per nombroses amp totes
un Jornal sense treba.obtenir
incapaces d'enten- nitzem l'organització d'un mètode asunto en sl, slno por el eatado de momento dramàtica, nnunclada de un llar 1 que tenen
un concepte socia.Jla.
mer Argente; en altres èpoques !1· ten, com és sabut, un escàs quilome- organitzacions
de que faci possible rigoroses sancions ànimo que revela, como preocupación, modo fulminante con la se¡uridad de ta de l'organització
programa
seriós
un
sobre
dre's
noa
¡¡estió
la.
confiada
té
es
tratge,
de la societat es¡urà a la «Llga por el impuesto únitreballs. S'ha de crear un Comitè financeres, econòmiques 1 en últim antes de cerrar este pertodo de la que no habla de !llltarle Dl el asenti- panyola
leuna
tota
amb
companyies,
ranta
seCO» l'actual minlstre d'Hl3enda
adheslón
la
ni
Goblemo
del
mlento
otro
en
desembocar
al
~~~~uca.
mantenidel
tal
per
militars
terme
encarregat
l'electricitat,
de
central
Conceptes
q\Jüaque!itR
Segurament
del pueblo o, oor io menos, hauran 110rprè!l alii'UnB d6ti aeus
nyor Marraco, 1 s'havia fet ¡¡ran pro- gió de directors generals, adjunts,
addicMomento ditfcll para nosotros y entusissta
consellers, etc., etc. En d'organitzar la producció i distribu- ment o la. restauració de la pau. Ob·
del
partes
déc1ml18
nueve
aquellas
de
paganda georglsta des de l'Ateneu sots-directors,
l'acmenys
sor.l)rè!l
hauré.
els
i no
canvi, els que ho posen tot, Estat, cló del fluid en les mlllors condlcions tenir, aixi mateix. dels Estats Units, para todos, en que no estàn detinldas pueblo que vota a favor suyo en los tes,
ressltua
so
Lliga
la
què
en
titud
Enclclopèdlo Popular.
possibles. Els treballlstes propugnem una adhesió a aquest pla pacifista, o al menos no aparecen claramentè pleb1sc1tos.»
acciomolts
àdhuc
l
obrers
usuarlsh
pecte l'acusació contra el senyor Aza6. Que el fet que un georgista nistes umils, no influeixen el més un programa d'electriftcació que re- és d'una gran importància, car l'a- deflnlda.a tas llneas de nuestra conel
que
deia
qual
la
de
parlant
ña,
com el eenyor Ayats es decanti en- min1m en la gestió, 1 aix! veuen pa- formi el sistema dels transports fer- gressol' es veuria privat d'una font ducta. 11 no presclndimos de detalles ~--------~*----------- procés lnie1at al Parlament pels quo
vers un o oltre partit en res no cientment uns, amb Indignació al- rovlaris --i!n aquest extrem Angla- de proveïment tan important com clrcunstanciales Y miramos al supreban·
la
amb
eleccions
interés de la República y al des- manos de nuestros enemigos seria anaren a les
desdiu de l'exactitud de les doctri- tres, que una indústria ja envellida, terra està massa endarrerida en re- só n e ls Es t a ts Units· E1 1931 b om mo
tlno que en ella eumple a las iz- tan cobarde como sulcida. El a.vance dera de l'amnistia., pot dur la Repú·
Dt!ll de Henry George, ni vol dir que però que pot subsistir mitjançant lació a altres països- alhora que hauria pogut evitar l'agressió japo- Qulerdas espatiolas, a los lazos de so- de los absolutlsmos siempre fué propor- bllca a una situació poc tranQuillitza..
dora. Els Que utilitzaven aquella ple,.
el georgista les abandoni.
una politlca honesta 1 sàvia, suporta l'electrlficació del camp. També vo- nesa aplicant· aquesta tesi. En el lldarldad con los a!lnes y a la con- cionol a. la. resistencla de los cons- tarormo. no tenen autoritat per a acu7. Que, per tant, agra.iriem a l'a- com en els millors temps mil pesse- Iem el màximum de desenvolupa- darrer Congrés del Labour Pa.rty tlnuldad de nuestra propla Historia. t1tuciona1ca. El avance de las derechas 11&1'
ningú per actes comesos o.bans
pònim autor del solt de eLa VeU» tes per cada quilòmetre per als alts ment del tractament cientflic del s 'ba sostingut la teoria d'un sistema Fué ayer cuando se expresó el pense.- va.t1can1staa, seudorrepubllcana.s-¡no d'obtenir l'amnistia que ha posa.t a.l
acababa lo dudéis, ¡¡entes blandae y a.como- carrer els monàrquics del lO d'agost.
no estem rig1d d'inspecció intem~ional dels mlenhaceto de la. Espa1!.a. que
Que abana de parlar del georglsme càrrecs, que certs gestors participen carbó i els seus deri""ts,·
edida d
1
r una revoluclón sin sangre daticiasl ,lleg~·à
de
.
...
e El temor que la persono.Utat del sees documenti mlllor.
en negocis de transport per carrete- COnformes que algunes signatures par armaments, SIStema que ha Sabote- Borrarlo. desdeclrse boy entre¡¡arlo en nuestra debll1~d.t a a m
Aza11a. resulti enrobustida amb
Esperant que tindreu a bé fer ~ ra., que· altres deliberadament esqui- ticulars explotin aquesta riquesa. jat Lord Stanhope a Ginebra. Es !'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!,!!'!!!'!!!!'!!!'!!I!!'!!!!!!!'!!!'!!!!'!!!!!'!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!;;!~!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!! n:vor
un procés que és segur Que l'afavoèrxer aquestes Observacions, ben vaven el tràfic del ferrocarril als Pretenem donar-hi una forta empenta Indispensable abolir radicalment la
11 ha inspirat un ar¡rument QUe
riria,
erescudes, us saluda atentament 1 camions i autoòmnibus, que a comp- Ens lnteressa moltíssim estendre per fabricació privada d'armaments 1
tara Impressió en molts esperita. L'èxit
dels &upUcatorls cort tra ela senyora
~ta agrart, J. Palucle, .ecreta.rtJ te del ferrocarril i amb el nom de tot el país la fusió dels mitjans de arnbar, també ràpidament, a la In terAzafla 1 Bello, que la l ll¡ra amb el seu
magatzeiilS construïen magniflcs ha>- transports, la qual cosa, per ara, nacionalització de l'aviació civil i a la
vot va contribuir a ter més categòrto,
creació d'una. policia de l'aire interbltacles, 1 àdhuc, encara que sembli resta circumscrita a Londres.
ha dictat una cautela saludable.
11
França
punt,
aquest
Sobre
nacional.
naclogovern
el
que
creieu
-¿No
carregats
exagerat, circulaven trens
La. Lliga doncs, està d18posada a
de materials per a negocis particu- na!, en ocupar gairebé un mllló de va per davant d'Anglaterra, gràcies
el ¡¡overn transitori de
collaborar
Davant el perill d'una nova guer- Catalunya, en
a la tasca del que fou ministre !ranlars, sense que dels dits trens que- parats ha fet millorar la situació?
1 en el moment que ra
ra, els partits Comunista 1 Socialis- aquesta declaració reconeix Que la llei
-Veureu. HI ha regions que, a cès de l'Aire, Mr. Pierre Cot.
dés cap constància; ni tan sols les
han publicat un enèr· municipal catalana és superior a la
-¿Vós creieu possible un acord sodivisions de ferrocarrils depenents de causa de la minva de les exportaDe Pere Ribera t Bach, hem rebut ta francesos
manifest, curt però serè, con- QUe proposa. el Govern de la Repúbll·
l'Estat coneixien que aquests trens clons, l'atur forçós existeix des de bre totes aquestes qüestions? ·
24 volum.s de la Biblioteca Popular gic
ca, i reconeix igualment que entre la
guerra.
la
tra
circulessin. Amb aquesta honestedat, molt abans de l'actual crisi amb una
-Verament no és cosa tàcil, però «L'Avenç». Heus aci el titol dels 24
d'arrendaments rúatlcs aprovada •
El més important, però, d'aquesta llei
encara que en l'actualitat hagi can- proporció d'un 60 a 70 per 100 de la tingueu en compte que si un grup voluiilS:
Madrid 1 la de contractes de conreu
crida dels dos partits és el ferm de- catalana, les d1feréncles substancials
viat bastant en aquests darrers as- població. Per això mateix entenem 1m
de
volums),
(2
Plrenencs»
«Croquis
portant de nacions es posaven
de fusionar-se ràpidament en un són Imperceptibles. AQuesta reconel·
pectes almenys, és fàcil comprendre, que s'ha d'aplicar una polJtica. esMassó 1 Torrents; «Gènesi de la sig
xementa d'ara tan més inexpllcablee
sol Partit de Classe.
no ja el descens d'obrers t del trà- pecial, un nou pla. Per la. meva part, d'acord, els altres països no ten- J.
RoMarti
de
catalana»,
monarquia
nosles
seguir
que
remei
més
drlen
d'indústria
pla
d'un
partidari
sóc
fic, slnó que el rar és que els maEl seu mot d'ordre és: «a l'acció les a.ctituds passades respecte al Par·
catalans
d'escriptors
«Siluetes
ger;
certesa
quasi
la
Tenim
petjades.
tres
gran.
massa
és
Londres
geogràfica.
però demoetren la preo.
lament
teixos ferrocarrils no s'hagin sepulper a. un Partit Unlc dels Treballa.-- cupacló català,
Que l'Inici de mobilització de
Hem d'impossibilitar la seva expan- que França, la U. R. S. S., els països del segle XIX» (3 volums}. de Fran- dors.»
tat a l'abisme.
entre el conserocasiona
eSQuerree
les
Txecoslovàquia i els cesc Gras 1 Elies; eLes males llen-Quines fórmules creieu que po- sió i traslladar les noves Indústries, escandinaus,
Les bases per a la constitució del va.dortsme catalanista, Que ea rella da
Dominis, s'adheririen a aquest güesll, de Sheridan; «NoveHes t Poedrien paHiar el mal?
sorgides durant els últims anys, del projecte. I, naturalment, tenim l'es- mes», de Jeroni Zanno; «Viatge sen- Partit Unic dels Treballadors són les la defensa tardana de l'autonomia per
-En realitat, l'única fórmula ra- Sud cap al Nord.
a obtenir una adhesió popular que
-¿Voleu dir-nos quina serà la vos- perança que altres països vindrien timental», de Sterne; «La gropada», següents:
clonal la té ja donada de fa anys el
Primera. Organització del prole- fln!l am 11 ba e!ltat In IU!Iclent.J
nostra
Ja
Propagariem
nosaltres.
amb
banca?
la
a
relació
amb
actitud
tra.
«PerplnyanenquesJ>,
Ostravoski;
de
Sindicat Nacional Ferroviari, fórmula
-Per transferir al pals les forces idea del grup de la pau, mitjançant d'Albert Saisset; cidllis llevantins», tariat en un partit de classe per a.
que jo subscric, 1 que per quants poactualment sota el con- una invitació universal. Sobretot cal- de Bernat Morales San Martin; «Dos la conquista del Poder i la socialitimmenses
conla
solució
la
gueren influir en
mitjans de producció 1 de
•-Ea extrano. ¡Por qué las dere- sideraren lò¡¡lca 1 viable; però sense trol dels propietaris particulars de dria. evitar que poguessin creure que amics», d'Alexandre Kielland; e:Del zació dels
El& periodistes poden parlart,
01111 Prometeràn dar trabajo despuéa que cap d'ells s'atrevís a enfrontar-se la xarxa financera, serà indlspensa- anem a Instituir un nou sistema. d'a- cor de la. terru, d'Angel Ruiz 1 Pa- canvi, és a dir: per a la transforAquesta pregunta se la ta La.
ble; «Prosadors nordamericans», tra- mació de la Societat actual en una
de~0 las elecolones y no lo habràn da· amb tan important problema. Un l)le establir un control públic del llances rivals.
Tierra.
-¿I la. vostra actitud vis a vis ducció de R. Patxot 1 Jubert; «Fran- organització de convivència coHec·
lntea, y ast hubleran oontado oon ministre de la monarquia. ens deia: Banc d'Anglaterra 1 de moltes altivfsta.
cSe iba a celebrar Ulla. asambiea de
hteclentoa mil votos de los pa• cEs veritat que l'única solució con- tres institucions bancàries de Lon- dels pactes regionals?
Pellico;
Silvlo
de
Rlmlni»,
de
cesca
d OS?ll
Segona. L'acció del nou Partit periodtsta.s para estudiar el caso 1nsó-Com a mesura previsora, no e~ eLes dames d'Aragó», de Santpere t
venient als interessos del pafs és la dres. Nosaltres proposem que el go-esto de t.nsólloo lo ponemos nolito
determinada per les assemblees
<De «La Tierra».} que vosaltres defenseu; però les com- vemador del Banc d'Anglaterra. sl- rebutgem, però hauran d'estar acom- Miquel; «Catalònia», de J. Cases- serà
sotros porque no nos pOdemos conba.
panyies pesen molt.
gul nomenat pel Govern 1 que sigut panyats d'una clàusula preliminar de Carbó; «Ruralisme», de Joan Ros- nacionals 1 departamentals.
de la Ley de Prenaa, por mal
cLe Populalre», cL'Humanlté», «Le nerresponsable davant un ministre i desarmament com a corollari de la selló; «Anlmlques», de J. M. Folc 1
nombre Ley de PubUcidad.
Li pregunto després:
publicacions
1
diaris
altres
1
Cuando se pldió autorizaclón p~
-En què consisteix aquesta fórmu- aquest ho ha d'ésser davant la Cam- seguretat coHectiva; per exemple, Torres; «Flors de Maria», de Jacint Peuple»
bra dels Comuns, quant a la gestió l'extensió del pacte de Locarno a Verdaguer; «Un poble que es mor obreres de totes les tendències, de- ceLebrar esta asamblea, o reuniOn, que
la del Sindicat?
da, en la Que estaban, y lo si·
tanto
aquest
constituir
de
l'urgència
fensen
-En desmuntar el «tlnglado» que bancària. Els assumptes quotidians l'Est. La base de la pau universal tot passant», de Gabriel Alomar;
guen estando, interesados todos los pe.
fa possible fets com els que queden del Banc d'Anglaterra, seran portats ha d'ésser el pacte Briand-Kellogg «Joan Gabriel Borkman», de Ibsen; Partit davant el doble perill de la. riodlstas,
el ministro de la Gobemaguerra 1 del felxlsme.
apuntats, eliminant les companyies pel governador i el seu estat major. 1 la. Convenció de la Lllifa. Nasal- cViatges», de Jacint Verdaguer.
clón denegO el permlso.
mitjançant la reversió anticipada de Les «Jolnt Stock Banks» seran fu- tres participem de la mateixa opinió
Enterado el seflor Lerroux por los
De Tomàs Sunyol:
periodlstWI de lo ocurrldo, respondió
les Unies en la forma. legal que de- llionades en una sola corporació ban- que la de l'ambaixador de la U. R.
Primer, segon i tercer volums de
con unas palabras que hlcieron penterminen disposicions vl¡¡ents, creant cària 1 dlrigldes per un Comitè o S. S. a. Londres: «La pau és lndl- cEl Hombre y la Tlerra», d'Elisi Resnr, puesto que asi la suger:w.n aquGdesprés un organisme únic encarre- Dlrectori que nomenarà el govern. vislblel>
clús, traduYda. per Anselm Lorenzo.
llae frases, en celebrar la reuniOn en
gat de Ja gestió directora dels ferroAportacions, a la nostra Redacció:
alguna de las provlnclas donde se ha
AMB PERMIS, VENC PER NO
carrils nacionalitzats, amb absoluta
levantado el cstado de I!Uerra.
25.
Universitat,
Ronda
DalHugh
de
l'oplnló
és
Aquesta
absència de tota Ingerència polit1ca,
PODER ATENDRE NEGOCI
Y llegamos al dia de hoy sln que
Labour
del
destacat
membre
ton,
l integrat, al contrari de com passa ria tot intent de perpetuar el desas- Party, diputat a la Cambra. dels Couna palabra màs del 8.tiunto
sepamos
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¡,Es que ee ha desistldo? No podemos
ara, per representants legítims de tre.
d'Anglaterra.
ministre
futur
1
mllDS
creer que a los periodlstas les sea tn«PREPARATIVOS
l'Estat, dels usuaris del ferrocarril 1
I em dóna aquestes dades:
Dintre d'uns <lles, la setmana endiíercnte la Ley de Prensa, y se conagents 1 obrers; en resum, de
-Des de l'any 1920 fins a la data trant, publicarem un altre interviu
lr --;ouerldo Goerlng1 va te puedes dels
con el silencio. Tampoco podeformen
els que lògicament han d'estar passen de dos mil milions de pesse- amb Herbert Morrisson, que fou miliuponer QUe crean que ia ley no
mos
11e ncargando un unlfonne de ge- tots
interessats en què el ferrocarril sub- tes lliurades a les companyies per nistre dels Transports al Ministeri
va. a. ponen;e en vigor, acostumbrodos
rallslrno do los ejéroltos.ll
Longuet,
Jean
francès.
diputat
El
sisteixi, en què e~ serveis siguin rà- l'Estat, a més d'uns seixanta mlllons MacDonald del 1929-1931, actual pre- ha publicat a. cLe Populalrel>, de Pncomo estamos todos a ver que sl algo
<De «El Liberal».)
pids l econòmics, en què el tràfic es anuals quo s'han arrencat als espa- sident del London Country Concil 1 ris, unes dades Interessants sobre la.
se pone en figcncla, · es aquell o que
puede perJudlcaruos blen. ¿Qué ha.
mantingui sense descans.
les
de
d'augment
nyols en concepte
que sembla està destinat a ésser pri- marxa ascendent del socialisme a
sucedldo entonces? Esperrunos que la
-Què creieu que podria fer l'Estat tarifes.
tregovern
futur
del
ministre
mer
Anglaterra.
de esa reunlón sea mantenlda
Idea.
en aquest problema?
con entcreza.
Amb això n'hi ha prou perquè ve- balllsta
Diu Louguet, que E'Js districtes lon-El que l'Estat, els governs podinencs que sempre havien domidrien fer és voler1 atrevir-se, perquè geu la magnitud del problema.
nat els conservadors i que, !!ns l'any
-InfiueiJC aquesta situació en l'avolent podria. fer-no tot. N'hi hauria
triomfà el candidat conserva·
1931
prou amb què és decidls a situar en tur obrer del nostre pals?
Paraules de Calvo Sotelo,
dor Sir W. Graves-Lord amb 30.851
-Indiscutiblement. Tarifes cares.
primer pla. els Interessos generals
vots contra 7.212 del candidat trcba· ragossa ...
del pafs perquè es disposés a. reses,.. transports dolents fan que no slguJ
«De memento es preciso pensar
llista, o sia una majoria de 23.634 a
tar les Unies i imposar després una. possible mobilitzar els productes en
no en el Rey, sino en un regimen
favor del conservador.
recta politlca de transports per car- les condlctons de rapidesa 1 barator
En les eleccions parcials celebra- postrepubllca.no y premonàrquico;
retlera, acabant també sense contem- que requereix el mercat; es perden
des el dta. 14 del present mes dc transltorio, en suma, que es pensar
placions amb l'anarquia que a.vui moltes veg!'des els fruits a la terra i
en Espaúa. Con la Monarquia hubo
presideix el trà!lc per carretera. 1 la conseqüêOCia és que l'any se¡¡Uent
Una comissió de la Societat d".Em· març, la sociallsta Bàrbara Gould,
arribant a la coordinació dels dife- o no ae se!1lbren aquests fruits o se pleats l obrers de les empt·eses d'AI- del Labour-Party, t'.a obtingut 12.790 esenclas y escoria.s. Con estas últirents mitjans de transport terrestre. auprimeixeJ' determinades feines del gua, Gas 1 Electricitat <U. G. T,l autragls contra 16.147 de Duncan mas no, porque no deben volver. No
Per aquesta importantíssima tasca. camp per ¡,al de procurar, amb l'es-- vlsltà ahir a la. tarda l'ex-Conseller Bandys, candidat governamental, I las queremos con corons. Lo que
no li mancaria la col:laboració neces- talvi 'de jornals, una compensació a de Treball de la Generalitat dc Ca- 2.698 de Richard Findlay, candidat persigue el Bloque no es una restauración, sino una. instauración de
6ària..
la ca.restlll dels transpoN, que els talunya senyor Marti Barrera per conservador.
• COQUETERIA
Com es pot veure, la ciutadana las csencias tradicionales de E's-Dieu que l'Estat 1 el.pafs per permeti la compe~ncfa de preu al tal de testimoniar-li el seu agraína
gairebé
socialista,
Gould,
Bàrbara.
Portsfsrrtsa, 24 1 26
paña.»
pateixen econòmlcaÍnent mercat. Influeixi per consegüent, en ment per la seva collaboracló, ahir féu
~ AZ. - Y despuéa de todo consegüent,
Ignorem on són aquestes essències.
amb l'actual sistema. d'explotació?
l'atur camverol els descens del trà- justament un any, en la. creació de doblat els vots, mentre que el c..·mFontanella, 16
.,.., tan bterl fotogfmlca, ouando
dldat conservador ha sofert una der- Nom~s. de la monsrquia, en conei-Ja ho crec, 1 en tal proporció fic determllta la disminució d'obrers
en enfocada.»
Que ~i l'ontnló conr ..l'<'<: ,.n tf'~l'- ,,.: t ,..-~ ·... 1,..~t ~ e·-: ,.., ~ r: ........ r ,.. ~ ... ,..!'" ...• •~ r -· · e::~ !'!:t irs d'empleat.. de rota sense precedents en la h.islurta xem le:, cescònesll.
, ...,r;.;¡ ~ ~ectnclt.at de Catalunya.
<De «El Dlluvlo11.)
d'Anglaterra
l ,ulnes «escòrieS»!
seva, ln ......... :.....t .... "' ...... -· - ... ·- -· .k ..,•• : . _
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Parla Eleuteri del Barrio, del
Sindicat Nacional Ferroviari

•

•

-Interviu a Hugh Dalton

QUAN ELS TREBALLISTES
OCUPARAN EL PODER

TRIBUNA LLIURE

UNA CARTA DE l' ASSOCIACIO
GEORGISTA DE CATALUNYA

f¡

rlucÍI

Politica el setmanari que acaba
cü publicar la ~uierda Republi<fàna.. d~ Madrid dóna en el 1eu
primer núm.ero el següent interessant edttorlal:
cEmbrollada la a1tuaclón; cerradae.
al parecer, todae le.a ealldas deaeables:
contuso, no ya el porvenir, aiDo el
presente todos nos damos cuenta de
que no hemos lle¡ado a tales trances
por obra del azar, slno slgulendo una
Unea fatal, previsible desde la hora
en Que rueron dlsueltaa laa Corte8
Conatituyentes. Tarea lnuttl la de vol·
ver a atràs los oJos para recr1mlnar o
para. dolernos. :Pero no eerà estérU
cuanto haa-amoe por encontrar, :va Que
no soluclón, al menos, poslc!On firme.
Reduclr a térmtnos poUttcos ta pugna, que ha Ue¡¡ado b.e.ata. la vtolenela, de un mov1mlento revoluclonario, es dU:fcllL en tanto no termine
para
palabrae
eatas
la
despleaparezca
el tector,
ante Baswn
que,lucba.
~do todo el cuadro draml\tlco d.e tos
ultlm08 meses, y es sutlciente esta
ràpida evocaclón para dar a entel!der
1118 dificultades de comenUU" un periodo nuevo antes de haber terminado el anterior. 8ln embargo, es necesario. Es forzoso. La vida no puede
detenerse. 8i nos detuvlét·amos nosotros, seriamos arrollados.
Debemos aclarar aQul. en estos priuna
polltlcos,
meros comentarios
Idea baetante contusa, qulzà por ei
deUbera.do propós1to Que hubo desAi !itiempo en
de
de
la izQuierda
de enturbiarla.
la. posiclón
ar hace
a. República, parece como st se tratara. 1101amente de IITUPOB poUticos,
hoy en minoria, dentro del Parlamento; Y se olvlda. que, tras euos,
està una lnmensa mayoria del puaY
de masa
ospa1!.ol, compuesta
blo lndivldualldades,
a résometlda
de
glmen de coaeclón y de silencio. cuan
do nosotros tratamos de rtJar la propla poslción pensamos en las cludades Y en los campos de Espa1!.a, que
esperan una palabra de ànimo y hoy,
118 duras luchas del slglo
como
domJna.doa, humlse 1sienten
XIX, en
llados por una reacción. Hasta en
los últlmos rincones, hasta los labrletros y los pastores màs incultos
saben lo que para ellos slgnUlca el
triunto de las derechas. En clertas

l

Per la concòrdia

I

e

Biblioteca per als Contra la guerra i el
obrers en atur forçós
feixisme

*

Noves aportacions

I els periodistes, què?

CANSALADERIA

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

El socialisme triomfa,
a Anglaterra

UNA COMISSIO D'OBRERS I
EMPLEATS, VISITA l'EX-CONSEllER SR. MARTI BARRERA

També!

CALVO SOTELO RECONEIX QUE
A LA MONARQUIA HI HAVIA
«ESCORIA»

en camises i corbates

J;.

me

lliliiiílill•liiii:t.811111iilftd..

la humanitat
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·LES LLETRES·

I

so-¡

ECOS

LA T AUL A • , •

Un poeta català, de temperament
díscol, s'havia passat la vida dient
penjaments d'una docta corporació
que allctja gairebé la totalitat dels
escriptors de Barcelona.
Una vegada, peró, amb astorament general, va signar una proSembla que no va
posta de soci.
ésser admesa pel consell directiu, atenent a les repetides ofenses a la
casa emanades de l'aspirant.
I un delB millors humoristes de
Catalunya, soci de l'entitat, va terhi el següent comentari:
-No 1w entenc. Si. un home deslwnra una dona l'obliguen a casars'hi. I un que ha deshonrat de paraula una corporació, quan s'hi. vol
casar el r ebutgen. No ho entenc no
'
1w entenc

DELFI ESCOLA I FIGUEROLA.
«La plàcida riba». Tàrrega, 1935.
ROSSEND OLIVERO, «La primera vaga general a Barcelona i les
seve3 repercussions a Vic». Barcelona 1935.

La República de les Lletres

Ha arribat a la no3tra Redacció
el número de gener-març d'enguany
d'aquesta magnifica publicac-ió pertOdica. valenciana que és la més alta
expressió de la inteHectuallfat del
.
paisgermà.
Sota. una acurada presentaciÓ ti·
pogràf1ca, la revista conté un su_
interessant~. i és:
I mari
cEn l'Amversan. Bla:co I bànez,
autonomista i federal, proc:ama la
• • •
·
Un pare, amb el seu fill de la mà, Confederació dels Estats Autònoms
passa per davant d'una església. A d'Ibèria» per Miquel Duran de Vala porta, u11a pancarta diu: «Veni- lència. - «Blasco I bàilez i les seves novelles va:cncianes», per Almete adoremus».
El brivall es guaita el seu pare la 1 Vives. - «Com es pot és3er enemic del llibrcl>, per Enric Navarf li diu:
ro i Borràs. - «Entorn d'un an1-Papà, què vol dir aixó?
I el pare, que no vol que sigut versari», pl'r Adolf Pizcueta. - Poe<<Repúbli(iit que no tradueix el llatf de cor- Sies d'Auz:iàs • Me.rch. ques literàries d'Ibèria, Galicia i Vareguda, ja, mczt seriós:
~co IBl!'
Enriquez,
Curros
lència.
-Diu «Entrada lliure», simplebàñez 1 Llombarll>, per E. .M. F. ment.
I es queda tan satisfet, com més Un conte de Blasco Ibài'lez: «El gride quatre traductors de llibres molt paU>>. - «L'Art i els artiste3», per
E. N. 1 B. - «Paradisos de papen>
coneguts de tothom.
per Eduard Martlnez Ferrando, Carles Salvador i V. Arnau. - Diversa.
Es de creure que tots els amants
de les lletres que simpatitzin amb
aquest esperançador moviment valencià, més eficaç i poderós potser
AUTOGRAFS, DIBUIXOS
que totes les politiques, s'apressaAQUAREL-LES
r an a assaborir com més aviat mi1 el més unportant assorttmen,
llor aquest reeix1dlssim exemplar de
de G R A V A T S de Barcelona
«La República de les Lletres», del
qual tractarem amb més detenció
Exposlç¡ó 1 venda a preus In·
un d'aquests dies
versemblants a

¡LI... JBRE§%

ME1 K ü P ü l l T A N A

Llsbrerla vella I Nova

"

canuda, 31 toauws Sala Mozart!

NOTICIARI
Ja ha aparegut a les llibreries la
segona edició de l'obra del doctor
Emili Mira «La psiooanàlisi», pubil·

-~

INFORMA CIO DE L'ESTRANGER

El concepte de pàtria LLEGINT..•
D'anys ha -<les que ens envià el
seu primer llibre de poemes- comp- Revista de Derecho Comertem entre els nostres amics prediBarcelona. - Trilectes Louis Bayle, d'Arlés de Pro- cial. vença. Les seves lletres, datades ara. mestre corresponent a genera Arlés, adés a Rabat, ens han produït sempre un plaer vivissim. La
febrer-març
que ens envià, però, el 3 d'octubre
El sumari del número 1 d'aquesdarrer ens encomanà una certa. reoonça. «Primer que tot -ens deia- ta revista, que suposem substituta
us he de dir que ja. ''O sóc el ma- de la. que amb el mateix caràcter
s'editava en ~talà, dóna una. idea
genu;.:l dels propiJSit3 que han inspira~ la l.jeva creació.
Creiem un encert l'intent de dotar el nostre país d'una· publicació
que respon al propòsit de difondre
el resultat d'estudis fets robre pums
concrl'" de Dret comercial i de
ciència !lr.ancera.
D'entre els •·t'oall3 que cant~ l'esmentada revista ha atret la :.ostra
a 1ció un documentadi~sim estudi
sobre la situació lt'gs.l de ferrocarrils espanyols, en el qual s'exposa,
amb una admirable concreC'ió, els
diferent6 periode3 a què ha estat
sotmesa aquesta branca de la industria des del punt de vista legiS·
laliu, l es dóna a conèixer també,
aml:> una gran justesa d'apreciació,
ei problema jur!dic que resta plantejat entorn de les empreses degut
MISTRAL
a la innegable diferenciaci(> que eX1~telx entre la seva situació de reL
<<Alba». He canviat. l la que es deduelX de la profusa
re1x que esc1
Tot just si jo mateix em conec. A- leg1slació que s'ha dedicat a aquesquells poemes els vaig escriure dels ta. matèria.
17 al 19 anys. Acabava de llegir «Mi·
Ens ha :;emblat d'un gran mterès
rèio». Havla estat un enlluernament. practtc la secció de la revista dediMlstral em sembl.ava un déu, i vaig cada al resum de les disposicions
fer del !eltl:>rige una religió. Em que afecten al romerç, aixi com la
creia el sacerdot d'un cult~ nou, i, part dedicada e. l'expo.;ïció 1 comendamunt l'altar de la pàtria, ho tari de Ja jurisprudència comercial
hauria sacrificat tot, la meva vida espanyola i a la secció de compela primera. Era nle~hores d'una be- tències pel Tribunal de Cassació de
lla intransigència, em creia posseir Catalun)'a. D'entre aquests treballs,
la Veritat, volia convertit tothom a sense d esmereixements per als alles meve3 idees; era ·ecteralista, au- tres, en3 ha semblat molt en..:ertat
tonomista, fins 1 tot separatista, i el que glossa la sentència de 1'11 de
!ela un~ somnis esplèndids, en els ma1g del 1934 sobre l'amigable comquals Provença, desll1urada a le. fl, posiCló.
rebutjava els !ranoe30S, i sorgia, des·
A remarcar, també, les seccions
prés de ctne segles d'esclavitud, més destinades a bibliografia i revista
mal.
que
bella, més noble, més forta
de reviste5, com alxí mateix la dePer aquell temps tenia un cant de dicada a Apèndix legislatiu.
himne
un
CoumtessO>>,
«la
guerra,
religiós, «la Coupo». La meva biblla.
era «Calendau» 1 m'enorgullia dels «La Jurisdicción Comercial y
mots «pàtria» 1 «llibertat». Ara a· los Actos de Comercio en la
quell mot ja no té el mateix sentit
doctrina y Jurisprudencia
per a mi. ni estic segur que n'hagi
conservat cap. Cert que continuo esextranjeras»
sent provençal; els oritzons d'Arlés
BARCELONA 1935, CASA
1 del Rose conserven als meus ulls
EDITORIAL BOSCH
tota la seva riquCEa i la mateixa eCom a fruit d'un viatge d'estudis
moció em pren al cor quan veig
lluir a ple sol la plana camarguen- realitzat a l'estranger, pensionat per
ca. Però he perdut la. flama que l'Estat espanyol, el senyor Joaquim
m'enardia, el foc sagrat s'ha apagat M. Puigterrer, actual jutge de pr!l resta solament la cendra calenta.. mera Instància de Vic, ha publicat
A l'amor devorant que anhelava el un documentadissim volum, de dues
eacri!lct ha !et lloc una tendresa centes planes, en el qual tracta soplàcida, una afecció greu l sàvia. A· bre la Jurisdicció especial de Comerç a França, qüe3tió que l'autcr
bans em semblava que Provença,
ta el jou de França, era exquisida, h a estudiat directament al pais veL
Després d'expllcar amb gran prepobra i sofrent. Però avui m'adono
de la perennitat de les coses i del cisió de detalls, en la primera part
caràcter immutable d 'aquests ravals del llibre, l'organització 1 el funcioi del pafs, i em dic que Provença nament dels Tribunals de Comerç
resta Provença, qualsevol que sigui francesos, dedica la segona part del
el seu govern, i que la Ulusòria lli· i volum a un tema juridic tan intebertat d'un règim d'autonomia. la r essant rom és «l'acte de comerç»
L'estudi, precl3 i detallat, sobre el
semblança d'independència. que 11
donaria el federalisme, no canvia- terna, està dividit en tres caplto!s
rien en tes el seu propi fons, l em que tracten de <<la determinació (ie
dic que la Pàtria eterna, la Pàtria l'act~ de comerç,. i de l'acte en la
veritable. no &'ha de confondre pas doctrina 1 jurisprudència estran~earn~ un caire de g?vern, amb un ra; de la comerciabili~at dels bens
r ègun, sigui el que Stgm, donat qu~ immobl~ i dels , QU~1-oontractes i
la Pàtria està m és enllà i per da- quas1-dellctes merc~nttls; ~ba amb
m unt dels governs i de~s règuns. La due3 darreres secc10ns destmades a
Pàtria és. per a mi, px:mer que tot, b!bliografla en general 1 sobre Tnla terra, el sòl, on s ha n~ut, l bunals de ~om_erç.
Sense perJudicis de la resta del
fins, simplement, Ja terra, el sol qu~
heu elegit entre 9:1tr~ terres .. 1 al- lltbre, que hem tro~at ex~Heut,
tres sòls. Que l.a històna canvu, que tant en la seva expos1cló com en la
el poble canvli, això són fenOmens seva sistematitzacio, el que més eru
~¡upe~ílcials. Solament la. terra resta. ha plagut ha estat ~1 capítol l i de
1 vet aqui perquè no em batria, nl 1~ segona part del llibre. en el qual
partiria en guerra. per a salvaguar· 1 a~tor exposa una sène de casos
dar la. integritat d'una pàtria tot curJosos l Interessants r~specte dels
11abent bé que no és pas una fron- quals exposa les seves Idees _peCS?ters. canviadissa, una frontera. ar_ti- nah. contr9:stades ~r la l~tslac1ó
ficia.l que pot modificar una patria, i per la jun~prudènc1a de patsos esduradora, eterna, a despit de les di- t~angers, ta!S com Alemanya, Bèl.
visions i de les separacions dels ho· g1ca, Anglaterra i Itàlia.
Amb el seu treball el senyor ~wg.
mes.:t
viatge
seu
el
que
demostra
La resposta que ferem a aquesta ferrer
lletra, amb la simple exposició d'uns d'estudis pens10nat ~o ~'ha fet . e~
fets, féu veure al nostre amic la va ni amb la sola fma!itat tur1~ttdistància que separava els nostres ca, com succeeix de vegades, smó
dos conceptes de pàtria. I, a més, que ~a tingut un aprofitament digtingué la virtut d'avivar en ell els ne d elo~ que ha culminat amb la
eentiment& d'antany. «Moun car ami publlcac1ó del volum que motiva a,
-co.mençava. la lletra que ens es- questes r a:tnes.
I st a a1xò. afegim el fet que 1escriv1a des de Rabat el 17 d'octubre
del 1934-. Venè de reçaupre vosto tudi dels Tnbunals de Comerç és
letro e ié responde quatecant que potser avui el més interes"ant dels
vous devès langui. Sièn e3ta. m~i que temes juridlcs, pel gran corre?t d;opretonca pèr lis evenimen de Cata- pinió favorable a la creacló dalongno. A tant d'estors perdu, tontl q?ests organismes, ens caldrà felivostis esper dega! m'an trevlsa... e C1tar efusivament . el . senyor Puig·
la caiguda dou President m 'es esta ferrer per la pu~l:cac1ó del seu lliun dou personau». I Ja lletra, per bre, el qual ha d é,ser _consultat per
aquest estil, procurava acordar la tota. persona que vulgui adquinr CO·
nova actitud amb l'anterior, tot po- ne1xements precisos sobre la matèsant al descobert, però, el descorat- I ria, especialment pels . COJ!lerclants,
lament patriòtic que sofreix la jo- Interessats més que ~gu g.ue si·
ventut provençal. «E per s'espa.ndi gui un fet la creació de.s Tribunals
Vivo Ca.talongno, de Comerç.
e. vieure libre.
TENIM DAMUNT
moun car amill. acabava Lluis Bayle.
J. S.

DIMECRES, 20 DE MARç

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Abissínia demana la intervenció de la Societat de Nacions

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

LA FAM A Xl NA lCrisi tot~ Bèlgica ,Persisteixen ~ls. r~- ACUSA ITALIA DE MALA VOLUNTAT I ES MANIFESTA DIS~~.
Mil famílies moren per fer Theunis dimiteix a causa de mors de la d1m1sS1ó SAOA APARLAMENTAR --- ITALIA, EN UNA NOTA, JUSTIFm~
de I\~ ac. Donald LA TRAMESA DE TROPES ALES SEVES COtONIES AMB H~
menjar amb farina de pedres no P?der tirar en.davant les
MOVIMENTS DE TROPES O' ABISSINIA
m~:~ll;H!7uiiats-a ~ésP1~evin~a f:~ soluCJon~ econòmiques ~mb Londres, 19. - A pesar d'haver
Kiangsu han r esultat morts per ha- què VOlia Salvar el palS • estat desmentit continuen els rumors
9

ver menjat tallarines fetes amb pa·
lets pulveritzats perquè dur~s més
la provisió de farina.

N. de la R. _No ta pas massa
temps que a Roma .,arlaven d'un
"
Comitè internacional de socorsos
¿Com és que
als famèlics n¡r• ~
aquests catòlics 1U> orienten una
campanya a javor d'aquests xinesos
que moren de fam a milers?
La ra6 no és altra que un Comitè
de socorsos a Rússia servt>h: per a
ter propaganda contra aquell païs;
en canvi, ajudar els xinesos 110 dóna
peu a cap campanya política.

Una nova decapitació a Alemanya
El condemnat és el revolucionari Schulze
Hamburg, 19. - Davant el tribu·
nal local per a la defensa de l'Estat s'ha vist la causa instruïda contra l'ex-dirigent de la Lliga de Com·
batents del Front Roig, Fiell.e Schul·
ze, acusat de preparatius d'a:ta tral'·
ció i complicitat en tres assassinats.
El tribunal ha. condemnat Schul·
ze a la pena de mort per decapitació.

.

Es confrrma la troballa del
trimotor francès que portava el governador general de
l'Africa Equatorial, els ocupants del qual tots han mort

· d t
El parIamen t l'I havra
ona
Un VOt de COnfiança fa
d'
POCS leS

Brusselles, 19. - El rei Leopold
ha rebut en audiència el cap del
Govern dimissionari, senyor Theunis, que 11 ha comunicat la dimlssió total del Gabinet.
Successivament han visitat el
b!rà els presidents de la Cambra 1
el Senat.
S'ha sabut que la dimi;sió del
Govern fou acordada al Consell de
ministres ce!ebrat ahir, dilluns.
• • •
Brusselles, 19. - El oop del Govern dimissionari, senyor Theunis,
ha publicat a darrera hora w1a no·
ta oficial raonant la dechó del Govern de Ja seva pres1dència.
En dita nota, que serveix d'anunci oficial de la dimiSSló, Theunls comença declarant que aquest Govern
s'havia constiturt amb el primordial
objecte d'emprendre una politica
enèrgica de eanejament "C<>"lòmic
del pafs, que considerava indispen·
sable per a l'establlitzacló del franc
belga.
Recorda Theunis que el Govern
de la seva presidència es dirigi en
diverses ocasions al pafs per a exposar clarament la gravetat de Ja
situació i demanant la col:laborac1ó
de tot el poble de Bèlgica mitjançant gran dosi d'esperit de sacrülci
per a aconseguir el sanejament econòmic.
Theunis declara tàcitament que
l'opinió pública no s'ha posat del
003tat del Govern amb aquell entusiasme i decisió que aquest desitjava per creure-ho necessari. Reconeix que el poble ajudà el Govern,
però no amb l'energia desitjada. pe¡
qual motiu el Gabinet cregué que
li mancava l'ajut moral complet
per al desenrotllament de la seva
delicada missió i, amb aque3ta
creença, decidi presentar la dimissió coHectlva..

so-

Leopoldvllle, 19. - Es confirma
la troballa del trimotor en el qual
viatjaven el governador general de
l'Africa Equatorial francesa senyor
Renard La catàstrofe ha ocasionat
set morts: el senyor Renard, la seva
esposa, tres caps de l'exèrcit i dos
tripulants de l'aparell.
L'examen detingut del trimotor ha
permès comprovar que l'aparell fou
THEUNIS EXPLICA LA SE·
sorprès per un violent temporal que
VA DIMISSIO A LA CAM·
BRA BELGA
el llançà contra t.erra 1 quedà completam;nt destrurt. Sembla qu; lf!.
Bruselles, 19. - La dimissió del
D_lort d algun dels ocupants de 1 aVIO Govern presidit per Theunis dóna
sinistrat no fou mstantànttl.
més gravetat a la qUestió monetària, ja que. com se sap, el Govern
dimissionari havia dedicat els seus
en els darrers temps a manesforços
cada dins la Collecció Monografies
tenir l'estabilitat de la seva divisa
Mèdiqu~
' L'e~ttrl}Òrdinari interès que han nacional.
Aquesta tarda, a. la cambra, el sedespetlat entre • nosaltres les doctri· nyor
Theunls expllbà. ies raqns de Ja
nes freudianes, tant en el camp pu- dimissió
Gabinet que presideix.
rament científic rom en 1e 3 deriva· Digué qtnldelBèlgica
pot roClons Socials, motivi. que l'obra dcl· mandre dintre del solament
or .sl totes
doctor Mira s'exhaurís ben aviat. les nacions afectadesbloc
garantitzen l'èAra Monografies Mèdiques Ja reedi· xit de la reconstrucció
econòmica
ta esmenada amb les modificacions mundiaL Afegi que el Govern havia.
que Freud i els seus deixebles han pres algunes mesures provisionals a
fet en la doctrina. Aquesta reedició fi de protegir el canvi contra els qui
era una veritable nece3Sitat.
aprofitar-se de Ics circums_ André Maurois té a casa nos- pretenen
tàncies, 1 expressà la seva creença
tra un públic fidel. un púoltc ama· que
el Govern que el succeeixi trotent a llegir en francès, si no hi ha barà mesures definitives adecuades
encara. versió cataiana 0 castellana per a dit propòsit.
la seva última noveHa, la bíografi~
La Cambra acolli la. declaració del
que ha sortit darrerament de les se- president dimissionari amb el més
ves mans 0 el recull de conferèn- absolut silenci, i hom recordava que
C'ies ¡ d'as3atgs que ap!ega en un vo· el canvi del franc belga, Ja cotitza.
lum. Editorial Joventut acaba de ció del qual era perillosa, tou el
publicar ara en una elegantissima motiu del viatge de Theunis a P~
edició castellana: «Le cercle de fa- ris el dissabte darrer: Hom fa resmillelt la seva novena. més famosa saltar també que Hymanns, el qual
després de «Climats». Volem subrat- acompanyà el president a París, fou
1:ar d'aquesta edició la traducció im· interrogat pels periodistes després de
pecable i la tipografia d'una dis· l'entrevista amb el Govern francès
tinció i d'un bon gust 'ab30lut.
i respongué que la divisa belga esta_ L'lHustre critic i literat Manuel va salvada. Informes posteriors asde Montoliu ha escrit el pròleg per seguren que l'oferta d'ajut financer
al volum XlX de les Obres de Ma- a Bèlgica per part de França ha
ragall, que conté l'Elogi de la Pa- estat considerada Inadequada.
raula i altres escrits de caràcter 11·
Han estat publicats dos decrets
ric en cetalà
que disposen que totes les transÉl pròleg d.e Manuel de Montoliu accions de divises han d'ésser objec·
és un documentat estudi de gran te de control a f! d'evitar l'espeprofunditat i amplitud que demos- culació. Els decrets també diuen que
tra, a més, la gran personalltat del la paritat or del franc belga no
prologuista i el gran coneixement ha estat afectada.
que té de l'obra maragalliana. En
Malgrat això, arreu de Bèlgica el
aquest volum s'han publicat alguns poble compra or encara que no si·
escrits de caràcter narratiu que no gui encunyat, I els bancs han anunfiguraven a Ja primera edició de les ciat que no es poden obtenir més
Obres Completes.
llengots d'or ni dòlars or. El banc
-«La biografia més emocionant de Nacional anuncia que disposa de dlla nostra època» -ha escrit Amold vises suficients per a les necessitats
Bennet- és la «Historia de San Mi- comercials.
chele», d'Axel Munthe. Aquesta obra
ES FORMARA UN GOVERN
acaba d'ésser publicada en una exD'UNIO NACIONAL
cellent edtció. «Editorial Joventub
19. - Als cer cles ben
BrusseHes,
mes
èxits
ha aconseguit un dels
considerables de lliberia. ¿Quin és informats, hom assegura oue Ja qüesel secret de la difusió d'aquest lli· tió monetària no ha estat la causa
bre en els vint-i-cinc idiomes en què de la dimissió del Gabinet Theunis
ha estat traduït? Tots els cr1tics,
Hom no sap encara sl el nou Gatots els primers comentaristes i els binet ser à de caràcter d'unió nacioescriptors de més prestigi han in- nal, encara que és necessari aue fem
tentat d'explicar-se l'acolllda. dels r essaltar que el senyor Vandervelde
lectors. tot subratllant l'interès ex- va declarat ahir que el partit sociacepclonallsslm del lllbre i la seva. lista era encl'lra partidari del mantehumanitat commovedor a. Es Ul\ Ui· niment del franc or.
bre etern -ha estat dit-. Pierre
Benolt troba que la r aó d'ésser d'aquestes pàgines és el cant de fe en
la vida: el culte de la vida en totes
les seves formes. Es una. revelació Codos i Rossi preparen un
de profunda i plena humanitat a- altre
vol en línia recta
questa obra -ha escrit G. L. A.
Pretzel-. En fi, es tracta. alhora,
Paris. 19. - Tot just han retornat
d'una autobiografia, de les memò- del seu vol, Codos 1 Rossi en preries d'un metge i, sobretot, d'un paren un altre per tal d'atacar el de
document humanisslm, de primer velocitat en !!nia recta. Pensen diriordre. Tingueu present que l'edició gir-se a Toqulo.
castellana és ja a hores d'ara galEl nún1stre de l'Aire no ha donat
rebé exhaurida.
encara la seva a.utontzació.

¡
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persiStents segons els quals MacDonald pogués abandonar la preslden·
ela del Govern 1 lliurar-la a Baldwin,
després de les cerimònies de maig
i juny per tal de commemorar el jublleu del rei Jordi.
Els membres del Gabinet han In·
tentat desmentir les Informacions¡
que arriben àdhuc a predir que e
Parlament seria dissolt aVlat, 1 que
se celebrarien eleccions durant l'ona
d'entusiasme patriòtic que es desenrotllarà amb motiu de dites cerimònies.
Mentrestant que per un costat hom
assenyala que el Govern ha perdut,
menys, una part important de
aclaparadora majoria obtingut en
les eleccions d'octubre del 1931, al·
tres signes indiquen que el Govern
procurarà no enviar l'opmió a les
urnes fins a la pnmavera del 1936.
Encara que en el cas que les elecclons generals poguessin ésser ajornades durant un altre any, a1xò no
exclou necessàriament la possibilitat
d'una reconstrucció de Gabinet.

f.el

La guerra del Chaco
SEGONS UNA REVISTA AMERI·
CANA ES DEU A RIVALITATS
NORDDIPLOMATICS
ENTRE
AMERICAHS I ARGENTINS
Washington, 19. - S'ha n:tb.icat
un llibre sobre la diplomàcia americana, «The American Diplomatic
Game», en el qual els seus autors,
els periodisles Drew Pear.50n i Constinc Browen, sostenen que la rivalitat personal existent en•re t. . paï·
sos americans neutrals que intentaren conci!iar Bol1via i el Paraguai,
signant un Tractat de no agres>ló
el 1930, fou motiu que aquests esforços ben intencionats fracnsessin
i que la guerra. d(>l ~haco es desen·
cadenés sangnantment.
Diuen que les rivalitats personals
entre el .oots-secretari de la Cancelleria nord-americana, Mr. Francis
White, i el ministre de Relacions
Exteriors de l'Argentina, senyor Saavedra Lamas, "'In estat també causa de molts malentesos i origmaren un estat de coses que féu impossible la cooperació efectiva entre la comiSSió de n''utra's de Washington i el grup de l'A. B. C. P.
Hi havia rivalitat - afegeixen entre. els que vohen gaud,ir (iel pres·
tiv,i d'haver ~~rat Ja pau a l'hemisferi occidental, i hi havia també.
per aquest mateix motiu. rivautat
entre les nacions i els, organL;mes
creats _per a l'aflançament de i:1
pau. Sense aquests entretelons Ja
guerra podia haver estat evitada.
El que acabà per crear l'atmos·
fera bèHica fou l'adn J1.<ici6 que féu
el Paraguai de material bèH1c a
I tàlia i de servir-se d'una misstó
militar argentina, la qual cosa produi a Washington la protesta del
ministre de Bolivia i ocasionaren
dec-laracions imprudents de l'encarregat d'Afers del Paraguai, que foren causa de la rupttira de relacions entre Bollvia i Paraguai. La
negativa a donar exp!icacions pel
Peraguai a les r eclamacions de Bolívia, determinà la mobilitz:- ~· i Ja
ruptura de les relacions diplornàtl·
ques, 1 sobrevingué un ambient
d'hostilitat que condemnà al fracàs
les gestions dels neutrals. per la in·
transigència del Paraguai, mogut
per tèrbols interessos.

La vulgar estafada
de l'enterrament

LA NOTA D'ABISSINIA
Ginebra, 19. - En la nota abissinia dirigida a la Societat de les Na·
clons 1 publicada aquesta tarda pel
Secretariat de l'organisme internaclonal, el Govern d'Adís Abeba in·
voca l'a.r~icle 15 del Conveni de la.
Lliga, en el qual es recolza per a
demanar la seva intervenció i per·
què efectur una imparcial investigació de l'ocorregut.
Afegeix la nota abissinis. que pel
Govern ha tramès gran
fet que
quantitat de tropes i material de
guerra a Somàlia és imminent el
penll d'una ruptura entre els dos
paisos.
Segueix dient que malgrat la recomanació de la Lliga de Nacions
de 19 de gener darrer per tal que
ambdós països entablessin negocia·
ClOns directes, Itàlia no mostra gran
inclinació a negociar, no acceptant
tampoc la proposta d'una intervenció
de tercer Imparcial.
El Govern abissini diu que Itàlia
va trametre forces a Somàlia com
a resposta a la seva proposició d'ar·
bltratge.
Invoca també l'article 10 del Conveni de la Lliga, que disposa que
tots els membres d 'ella han de respectar la integritat territorial dels
altres components de la S. de N.,
declarant que Ablssinia està disposada a mantenir bones relacions d 'amistat tant amb Itàlia com amb els
altres països, però insisteix a mantemr els drets que li concedeix l'article 15 de la Lliga.
En la nota no es demana la lmmediata reunió del Ple de la Lliga,
ja que la qUestló no serà tractada,
probablement, fins a la pròxima ses·
sió de l'Assemblea, que tindrà lloc
el maig pròxim.

el

ITALIA ESPERA LA CON·
TESTA DE LA S. DE N. A
LA NOTA
Roma, 19. - Als cercles politlcs
s'assegura que el Govern italià espera la resposta de la s. de N. sobre sl aquest organisme decideix intervenir en l'arranjament de les diferències entre Itàlia 1 Ablssinia.
UNA NOTA JUSTIFICAT!·
VA D' ITALIA
Roma, 19. - El Govern Italià, en
vista de la freqüència amb què a la

La crisi de Noruega
resolta
S'ha format un Govern
laborista
Oslo, 19. - El cap del partit la·
borista noruec, senyor Nygaardsvold,
que fou encarregat pel rei Haakon,
el passat dissabte, de Ja formaclo
del nou govern, per dimiSSió clel Gabinet Mowinckel, ha presentat al
Sob1rà la lllsta ministerial.
El senyor Nygaardsvold, a més de
la presidència. del Consell, es farà
càrrec de la cartera de Treball. La
resta del Govern queda format com
segueix: Exterior, Halfdan Koht,
professor de Ja Universitat; Finan·
ces, Adolf Indreboe, director de la
Companyia d'Electricitat d'Oslo; Policia, Bergzvik; Art 1 Educac1ó,
Hjelmtvett; Comerç, Madsen; Defensa Nacional, Monsen; Agricultura.
Ystgaard 1 Justícia, Lie.

A primers d'abril recomença·
rà el servei dels zeppelins
amb Sud-Amèrica

Fredrichshafen, 19. - El servei regular amb Amèrica del Sud del dirigible «Graf Zeppelim' s'iniciarà el
dissabte 6 d'abril, amb sortides quin·
zenals, marcades per al 20 d'abril,
4 1 18 de maig i 1, 15 i 29 de juny.
El viatge de retorn des de Rio Janeiro s'imciaria sempre el primer
dijous després de l'arribada.
Els horaris a partir de juliol, no
han estat establerts encara, però
Tolosa (França). 19. - .;'ha pre- existeix el propòsit de continuar
sentat a la policia un senyor el mantenint el servei quinzenal.
nom i cognom del qual responen a
les inicials M. H., natural del Pas Vaga de minaires a la Silèsia
de Calais, denunciant que a Bar·
ce:ona. d'on acabava d'arribar hapolonesa
via estat victíma d'un timus que li
Kattowitz, 19. - Uns dos milers de
ha ocasionat una pèrdua de més de mina1res dels pous hullers propietat
50.000 francs.
de la S. A. «Godulla» (Sllès1a Orien·
El denunciant ha manifestat que tal> s'han declarat en vaga per hase li Indicà l'existència a Espanya ver-se decidit l'acomiadament de 295
d'un tresor per a entrar en poses- minaires pel comissari de desmobisió del qual hav1a. de lliurar 50.000 lització . 1 Govern polac.
francs. El senyor M. H. marxà a
Barcelona, plenament convençut per Les negociaoions econòmila correspondència que de la capital catalana rebia, 1, po>at en con- que s entre Lituània
la
tacte amb els companys del suposat
detingut guardador del tresor féu
lliuramen t de la &urna de SO.OOO
Moscou, 19. - L'Agència Tass defra~cs a canvi dels quals, segons ela.
que prossegueixen act1, ...,.cnt
se h havia promès, rebé un xec per les negociacions econòmiques entre
valor de 120.000 francs.
S S. i el Govern de LituàR
U.
la
Una vegada a Tolosa anà a un nia.
Banc a cobrar dita suma i es trobà
La O. a . S. S. accepta les imporaml> la desagradable sorpresa que tacions htuanes elevant el seu valor
els endossadors del document eren a 16 milions de «litas», xifra que
completament desconeguts.
equtval a una dècima part del total
de les exportacions de Lituània.
S. cxpor· _.¡ producLa U. R.
tes a Lituània per igual valor.
L"Agènc1a Tassa recorda que Alem~nya posà i~convenients que quallftca. de «ventable boicot polltic»
al trànsit de mercaderies lituanes
cap a Txeco.. :ovàquia i afe<>cix que
l'acord econòmic russo-lituà"' contribuirà a reafirmar les relacions pol1tlques entre la Untó Soviètica 1 Lituània

Per a combatre amb èxit ràpid
i segur la grip, els refredats
i catarros, fa falta ASPIRINA.
Heu de tenir sempre a mà
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LA VICTIMA HA ESTAT UN
SENYOR FRANCES QUE VINGUE
A BARCELONA EXPRESSAMEN~
EL «NEGOC I>! LI HA COSTAT
CINQUANTA MIL FRANCS. ELL
EN VOLIA GUANYAR CENT-VINT
MIL

A MAL TEMPS•.
ASPIRINA

premsa estrangera apareJ.x
que no renexen la ver!en notlcl~
marxa de les negociacions~~I de la
sintes, ha publicat una nota o.ab~&,
en 1a
qual dl u:
1er. Itàlia desment
ment que el seu Govern ~egòrtca.
gat a acceptar la proposició ag¡ ne.
nia sobre nomenament d'un abls¡j.
a CO!llb.
sió d'arbitratge.
2on. Que no és cert ta
qu.
el Govern italià hagi d
resposta notes del Gove~ a!b~~~
3er. Que la tramesa de tro """''l.
lltzada per Itàlia a les seves ~re..
d 'Eritrea 1 Somàlia és solame lli~
mesura de prevenció sobre ~t una
qu¡¡
no s'ha guardat cap secret
La nota diu també que · el
bre de p11ots aviadors italians~
mesos a les colònies d'Africa ~"
80I&o
ment ho han estat en la
que correspon a l'aviació am~Cló
aCló
a les tropes trameses.
El Govern italià manifesta tant
que te Informes dels seus repres:
tants consolars que AblssinJa ·
cedeix al moviment de les seves ~
pes des de fa molt de temps a la
part de la frontera amb s omalla
que darrerament aquesta mabmtri
c!ó s'ha estès a la part Nord d'Ab!$.
s!nla.
De font ben informada, hotn
que la resposta Italiana a Ja n~
d'Ablsslnia en la qual aquesta
posava el nomenament d'una
sió arbitral, ha estat tramesa Ja 1
Addls Abeba i en ella el Govern it.
ltà manifesta que considera que en.
cara no s'han esgotat les PQs.sibU!·
tats d'Un acord per negociació directa, 1 creu que és aquest el cami 1
seguir per tal d 'arribar ràpldlllllenl
a la solució de les dificultats ~
tua.ls. Itàlia, malgrat això, no re.
bu tja de ple la proposta d'arbitratge, i fa la reserva que el nomena.
ment d'una comissió amb tal objecte és massa lent i compllcat.
Per tot això, Itàlia ra la contn.
proposició que el Ministre de l'El·
terior d'Abissinis. i l'ambaixador lta.
llà a Addls Abeba, canvien tots ell
documents necessaris prop dels incidents ocorreguts par al seu estudi per tal de determinar la verital
Itàlia considera que aquest sistema
és millor que el proposat per Ja Lliga de Nacions, 1 ofereix mlllora
perspectives per a una lnformacl6
ràpida i d'acord de la qüestió.

U. R. S. S.

Cap a un acord de Comerç
i Navegació franco-rus
Parla. 19. - Com a conseqüèn·
cia dels acorda a què s'anibè. du·
rant l'últim viatge a Moscou, del
ministre francès de Comerç, senyct
Marchandeau avui s'han iniciat '
Paris les negociacions per tal de
concertar un tractat. de comerç I
navegació entre Rússia l França,
que servirà de base per a les futures
relacions econòmiques entre ambdós
països.
HA MORT UN DELS DESCOBRI•
DORS DE LA INSULINA
Avercleen <Escòcia), 19.-; Ha mort
el catedràtic de Filosofia d'aquesta
Universitat professor J'cliiles Rickañ
Macleod que l'any 1922 descobrl, en
coHaboració amb el doctor Bratin¡,
la insulina, emprada amb gran èiil
en el tractament de la diabetis.
L'any 1933 fou llorejat amb el preo
ml Nobel de Medicina.
EL GOVERN GREC VA A LA Dl.
SOLUCIO DEL SENAT
Atenes, 19. - Es probable que d
Govern. una vegada coberts els llocs
vacants, publiqui els decrets d'abolició del Senat, dissolució del Par·
lament 1 derogació de la llei d~na
mobilltat dels funcionaris públlt_:5.:..
Molt aviat es celebrarà un ref"'•~~'
dum popular per tal que Grècia manifesti la seva opinió sobre les mesures· anunciades.

*
GOVERN GENERAl
ES CELEBRA LA FESTA-· SW·
NIFICATIUS NOMENAMENU
DE PROFESSORS HONORAR~
OE l'ESCOLA D'ADMINISTRA·
CIO PUBLICA
testa

També ahir va celebrar:se tlnJ
al Govern General. Les oficl.Ile5Varen
I tot les de presidència, no por·
obrir-se en tot el dia. El segk~atx. I
tela no va acudir al seu Hi b&v!J.
la casa es quedà deserta. guàrdia.
això si, els mossos de Ja

El «Butlletí Oficial>)

publlci.
En la seva edició d'ahir d!Sp05~
entre altres, les següents
d".U:
clons:
Ordre autoritzant el Patronat r tal
!lle~
Barcelona
slstencla social de
que proveeixi diverses pla.~ 1 E:~
ge de la Casa de Maternt
·a!llenl
sits.
Ordre acceptant el renun~e ¡f.S·
que del càrrec de pro!_ess.or bs pte;
cola d'Administració Publi:eventóS I
sentat el senyor Manuel t i els stBordoy, i nomenant aques . uel Vi·
nyors Josep M.• Tallada, ~2veris I
rofesSDI'
i Guardiola, Josep
Ha augmentat el comerç dal
Francesc Pujol 1 Germà, ~tre d""
honoraris <'e l'esmentat e
exterior d'Estats Units
el te(.lle
een t.
Ordre di.,posant que en pep!lr'
1
LA BALANÇA COMERCIAL ELS de tres dies les comï.ssar ~15 orS'.'
ES FAVORABLE EN PROP DE taments, Institucions 1 ~ts oen~
CINC·CENTS MILIONS
nlsmes dependents de a 1 ¡.¡e¡;OC~':s
Washington, 19. - El Departa- tat, hauran de trametre ~¡!l~clo!'
Units
Estats
dels
ment de Comerç
de Pressupostos les ro ¡gui ~
en un informe fet públic avui, de~ que imprescindiblement 6o~_!,
clara que el comerç exterior dels troduir en les cons1gna ròi•~
Estats Units el 1934 augmentà con- pressupost vigent per a Ja {riJtlest~
siderablement, a~endint les expor- ga que regirà en el se¡,;on
.•e!
tacions a 475 m.tllons de dòla1·s més de1 1935.
erni Jgll"""
importacions.
les
que
Ordre adjudicant el Pr ¡iJ]àS"F<i~
El director de Comerç, Mr. Mur- Iglésies al senyor Josep j 1 mó~J:
Estats
els
chison, ha Jeclara.t que
rel!, per la seva. obr~ la prDV"'·
Units necessit-en oomprar sl volen què vivim» en virtut e r
vendre.
fe~a pel JÚrat quaJiflcadO ·

fe

la humanitat
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La de núncia del Tractat de
\'ersalles

LA SESSIO PARLAMENTARIA D'AVUI

Azaíia

•

I

l'expedient Alarcón

Tragèdia

Els pobres espanyols
de Cuba

Un

originat sistema
econòmic

El ministre d'Agricultura, en e}
seu darrer discurs de Salamanca ha.
assegurat cque a. Espanya hi sobra
blat».
No es pot formular un enunciat
més demagògic en un pals amb
700.000 obrers en atur forçós.
Heus ac! com bo comenta un dia.ri de Madrid:
«Porque el hombre màs lego en
materia económlca se hace en el
acto esta s reflexiones:
-¿Pera cómo? ¿Que el conflicto
no es porque falta trigo, sino porque sobra? ¿De manera. que ya no
tlene nlngún valor el vlejo adagio
de que «nunca es mal año por rouebo trigo»? Y si sobra, ¿porqué paso
yo hambre? ¿Qué sistema económico es éste que clama ruina cuando
la Naturaleza se muestra pródlga de
sus frutos?
Y el pensador de la. calle concluye que un sistema. económico tan
formidablemente absurdo que cifra
la. prosperidad en que se produzca
muy poco se venda muy caro, es un
sistema económlco In ventado o blen
por unos caballeros que estàn como
para que los aten o blen ma llnten·
clonadamente en beneficio , ~clusl
vo de los que en este bajo mundo
tienen algo que vender.»
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«Con gesto sombrio y la voz vela.ent vindria. Ja el dia. 16 d'octude quant succeeixi; i sl la. no.stra pro- guits. Totes les acusacions que r&o
ntm del 1932 Ja. publicació d'un opus- serà fantàstic. Hi ha un odi Ideotesta no és eficaç per a una altra cauen ara sobre Azaña. 1 Casares, da por la emoción, el Sr. Lerroux
bf: de Hitler contra la polltica in- lògic contra el marxisme, que no és d'importància. Probablement haurà cosa, bo serà per a salvar-nos de quedaran esvaïdes; no faran més compareció dias pasados ante los
fernaclonal seguida per Von Papen, precisament a. Rússi:l. un Ingenu amb de portar a cap ali'\lllB viatges a pro- caure pel silenci en comj)licitat dels que reforçar el traç vigorós de la se- periodistas. Por primera. vez el semculpables d'un monstruós error po- va figura en el ~uadre de la lenta blante habitualmente rlsuefio del a&leshores canceller del Reich•. asse- els braços calguts. Per aquesta ban- vincles.
Referent als encartats, digué per a Ut!c.
nf
revolució espanyo a. od
~alava clarament la tr.ajectòna q~e da, s! que pot venir una guerra.
ñor presldente del Consejo de m1- Una guerra en aquestes condi- alguns d'aquests no s'haurà de desPerò nosaltres no P em co or- nistros se encontraba orlado de penaven a seguir els nac10nal-soclahsCombatuda per tota. classe de coaoInestan
perquè
clons l'opinió republicana afecta al mar-nos a presenciar l'enceva.- sadumbre. No ocultó ante los perioa s ai.Jd que es trobessin al Poder. cions, ¿no podria ésser, potser, la glossar el sumari1
cursos en una a.~tra causa. Hi ha senyor .Azafia, espera la tornada a ment contra un home defensat sola.~ ¡•esmentat opuscle era combatu- darrera?
- Podria. ésser-ho, almenys amb encartats lncursos en tres o quatre la. normalitat. Tard o aviat haurà de ment per Ja seva raó 1 per la. seva. distas su preocupaclón y tampoco
da la iniciativa de Von Pape~ de
esconder Ja. Inquietud que le
ortar a Ginebra una p~oposic1ó de el caràcter de les guerres que fins delictes, tots ells derivats del con- posar-se en cla.r els motius d'un odi paraula i esperar que arribi l'bora quiso
sense exemple a. la. nostra història, de les reivindicacions. Enviem al pre- acongojaba por la. suerte que pudi&o
Pearmament. Afirm?.va Hitler que a- ara hi ha hagut. HI ha mllions d'ho- traban d'armes.
~uesta proposició era una temeritat. mes que veuen, en l'esclat d'una . Aacabà manifestant que espera encara essent tan fecunda en per- sident del Consell la. nostra protes- ra.n correr algunos españoles. ¿Ouàl
Era partidari que Alemanya apare- guerra Internacional, el comença- amb curiositat l'a.cord del Congrés secucions polltlques; od1 generador ta més resolta i més viva com avanç era esa terrible tragedia. que apuñaes davant la S. de les N. com ment d''l.ma guerra civil en llurs referent al testimoni enviat contra. dels atacs, explicable mirant als de- de la justfcia propera que sabrà tri- laba cruelmente a don Alejandro?
dels pobles camp10ns de la pau. re sp e e tl u s països. ¿Què farien els senyors Aza.l1a i Casares Quiroga. tensors del règim caigut disposats butar el pals al perseguit d'avui.» Una tragedia lejana, pero cuya. leHo signen, Marcellf Domingo, Jo- jan!a. la. torna ba màs lacerante: la.
a tot per tal de satisfer la seva venTot esta va previst. Alemanya. va pro- aquests homes, una. vegada amb les
jança., però inconcebible venint de sep Gira!, Francesc Barnés, Zull!eta, tragedla surgida en CUba.
nunciar-se davant les potèncle~ .re- armc1 a les mans, començant per
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republicans coll.aboradors de la rev<r Albornoz, Domingo Ba.més, Viñua-Me preocupa. mucho -confesó el
nldes a Ginebra com a c;tec1d1da. Alemanya? Avul en dia, crec que el
les, Barcia Lluis Bello, Amos Sal- Sr. Lerroux- la. situación de los
lució d'abrll.
1
uartidària del desarma.ment 1 va. re- soldat del 1935 és completament dicreiem en la. vitalitat de vador, Josep Salmón, Garcia Bece- españoles residentes en Cuba.
de la minoria socialis- la. Nosaltres
ftrar-se sorollosament de l'organisme ferent del que ho fou el 1914. ActualConstitució del 1931 1 en l'adhe- rra, Ramon Viguri, Salvador Quema.
Esforcémonoe por otear, con dolotnterna.cional posant per pretext la ment, els Estats capitalistes es trosió del poble espan.>' 1 als seus prln- des 1 després figuren 117.623 signa- rida emoción, lo ocurrido en Cuba.
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La terrible hecatombe, que con tanfelatiu al desarmament, mantinguda altre exterior: ambdós, perilloslsslms
'tre a.fecte vers Azaña s'enfortira en de diverses organitzacions que es ta angustia impreslonó a. D. Alejanper les potències allades. Tot això per a la. seva supervivència.. La gussignatures
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havia. estat anunciat en l'opuscle en
dro, a.parece extractada en los periódeclaracions del senyor d'ideals que semblaven ja aconse- més.
qüestió, del contingut del qual, se- ra lnternaclonl, pot travessar l'aire
dlcos de la. siguiente manera: Susa
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a.
moment
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ans sembla, no se n'havien e.ssabenpenslón de gara.ntias constltuclona.Negrin
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~t francesos i anglesos. A partir
Ies. Declaraclón del estada de gueConstituents; per això defensem la rra. Censura de Prensa.. Restablecld'aquest moment, Alemanya ha se- Rússia no donaria les seves primepasses sene que de seguida redels
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Madrid, 19. mlcnto de la pena de muerte. Probidolorosos successos del sis d'octu- blción de grupos por las calles y
ra excloent de les preocupacions les percutis arreu d'Europa.
bre el sumari instruït pel jutge esalpotser,
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SALVADOR MADARIAGA,
conferències celebrades sobre la qüesDetingut
guns dels seus preceptes 1 suspen- otras medldas anàlogas.
DELEGAT ES PANYOL A les oficines del partit Ja Directiva
tió del desarmament naval. El pr<r
la dele~ació de determinats serdre
sociaparlamentària
minoria
la
de
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Fr~nde
Anglaterra
separar
Ah1r, a primeres hores, un Indipòsit és
que
los
españoles
¡Desventurades
veis, però el carni de la reforma no hay en Cuba! Sobre ellos se cierna vidu de «Acción Ciudadanalt observà
ça per tal de crear un equilibn a
lista. A aquesta reunió assistiren, a
Unes manifestacions
C10 NS, DIU QUE L'ACTJ· més dels membres de dita Directipot canviar-se ni eludir-se. Havem la
Europa 1 no amargar Angla~rra amb
suspeslón de garant!as constitu- que al carrer de Fontanella, da.vant
IPREC
D'ALEMANYA
UD
T
!Est.
d'ad:netre com a únic possible el cionales,
la qüestió del Locarno de
va, els lletrats senyors Bujeda, Jtdel senyor Ventosa
el estado de guerra, la. cen- del .Banc Hispano Americà, b1 havia.
PJTARA EL REARMAMENT ménez de Asúa, Bldarte 1 Prats.
que assenyala la Constitució 1 la
-Creleu que la denúncia del TracMadrid, 19. - «Diario de Madrid» pròpia. llei de l'Estatut. Qua.lsevol sura de Prensa, las penas de muer- un grup de quatre Individus en acGENE RA L I AFIRMA QUE Aquests dos últims, per encàrrec
tat de Versalles és el mitjà més adeque 11 semblà. molt sospitosa.
ESPANYA HA DE LIQUI· del grup, havien examinat el su- publica. el següent interviu del seu aitre, a més de la. seva ill.egalitat, te... , todo el agobio 'tràgico de es- titud
tès equllibrl
Tement que els individus en qUesDAR LES S EVES DISSENqüat perquè aquest pre
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PER maren als seus correligionaris.
comporta. Unió Republicana roman su drama, a.unque tal vez no nos l'esmentat establiment, explicà les
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T AL D'INF LUIR EN LA
l'ajut d'Anglaterra i d'Itàlia, potènfaciSi bé de la. reunió no se'n
seves sospites a una parella de SeguVIDA INT ERNA CIONAL
eles a. les quals, evidentment, molesta
lità cap nota., parlaren els informa.- sats a coll.abore.r en tot el que si- sar els drets de l'Estat espanyol, nos con sus sacudidas. ¡Es espa.n- retat, Ja qual, junt amb un guàrdia.
Madrid, 19. - El delegat d'Espanya. dors amb el senyor Negrin, el qual gui necessari per a mantenir el rè- sense minvar ni ferir aquells legi- toso eso de tener que soportar un urbà es dlrig! al lloc on h1 havia el
la preponderància francesa.. La p<r
autonònúc de Catalunya, per tims que el constitueixen. Quan g<r Gobierno cuba.no!»
litica que ara segueix Alemanya, que a. la Societat de Nacions, senyor Sal- a. titol personal els féu les següents gim
grup esmentat i 11 donaren i'alt:o.
ta.l que el nostre poble pugui donar vernarem la. conduota s'aJustarà
és objecte d'ajut més o menys enco- vador de Madariaga, parlant arran manifestacions:
Els sospitosos, en lloc d'escoltar les
una prova de la. seva. plena capaci- lleialment al que hem promès.
clons de la decisió d' Alema.nya amb resll d
d'
ex-midels
co.rta
la
de
-Després
t
indicacions de l'autoritat, emprenna del' pecte a Ja seva denúncia del Trac- ~res socialistes al senyor Manuel tat per a. exercir una acció consuesvisita
aque es
per parel fracàs
Finalment dJu, referint-se o. la. side la
o obstant
nbert
ràpida fugida pel carrer d'Esgueren
EL T. DE Q,
Ara, aquesta. coBaboractó tuació polit!ca:
Azaña. pot coHegir-se quin és el nos- tructiva..
ministre d'Afers anglès, i provocat tat de Versalles, ha dit:
truc l continuaren per la d'Ama!'limits:
seus
els
té
les
de
moral
desfeta
-Davant la.
-La declara~ló del Govern aie- tre criteri al llarg del sumari. Es
per Hitll ·. El desig d'Anglaterra és
gós, immediata a. la Prefectura de
P rimer. - Que realment tingui
apropar-se Alemanya.. Caracteritza many, restablint el servei militar tracta. de buscar una responsabill- aquest objecte 1 no pugui represen- dretes, les forces tradicionalment La recusació de tres vocals Policia.
fracashan
pa.is
del
reaccionàries
aquest desig la polftica internacional obligatori al Reich, confirma en grau tat de més conseqüències polltiques tar una complicitat amb una acció
En aquest carrer aconseguiren deMadrid, 19. - El Tribunal de Gade l'actual Govern anglès, el qual, 1 importància, però no en naturale- que judioials. Per o. aconse¡uir-ho, liquidadora de la. resta de l'Estatut. sat. No han sabut, en llarg termini, ranties ha acordat que s'escoltin els tenir un dels que fu¡ien, el qual
seus
els
poble
el
davant
acomplir
retardat i l'amenaçaren amb
en procedir d'aquesta manera, té po- sa, la llarga sèrie d'actes que els com és lògic, s'ha pretès que aquest
Segon. - Que pugui exercir-se compromisos. Enfront el de.<;cnnjun- defensors que han recusa.t els senyors quedà
sades les mires tant a. l'exterior com Governs alemanys, successivament, cèlebre afer del contraba.n d'armes amb dignitat i eficàcia.
Pradera, Ruiz del Castillo 1 Martínez les pistoles.
19
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el
que
partits
d'uns
tament
interEls altres Individus aconseguiren
a l'interior. El Govern nacional Mac- han realitzat des de la ratificació del toqui el marge de la polltica
-Vostès - dic - havien a.tacat de novembre del 1933 hagueren de Sabater.
donald cerca afanyosament una ban- Tractat de Versalles amb objecte de nacional, Intenció imprudent que el Patronat Universitari.
El ponent senyor Alcon ha acor- desaparèl.xer per un d'aquells c.,..
inquina.
per
sabem
no
presentar
rons.
re
enextraordinàriament
destaca
es
dera per a. les properes eleccions ¡ recobrar la plena sobirania d'Aie-Algunes de les seves actuacions. confessa.ble tàctica demagògica - dat que comenci el dia. 21 1 es conceEntre el veïnat l'accidentada perunes preocupacions a favor de la. manya sobre els seus armaments, la. cara més a la llum del que s'obserperquè
dies
vuit
de
term!!li
un
indirà
seva
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tota.
en
gairebé
-No;
la falsa pau d'una opulènclq consecució <.ausà una gran alarma, )11.
qual t>l'll 'imitada. per la. part cinque- va en aquests dies. Es tracta senzi- tegritat. (I cito alguns norw¡.)
pau.
trafeta., però que el que en veritat les due sparts exposin els seus argu- que la. policia, tal com li ha ordeaat
llament de bolcar damunt la figura
na del Tractat.
recusació.
de
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ments
afillats.
nostres
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-Alguns
· ó
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_ Mes, ¿no ¡>Ot constituir per a. la
1 representaven era
la. superioritat, utilitzà els xluleta
que s gui 1'opmi espanyo- polltica del senyor Manuel Aza.ña recorda tot o.llò que «dintre el par- l'instint agonitzant, sl bé desespeGran Bretanya una preocupació i un la. lacrec
d'alarma amb gran profusió.
més facultada a. Intervenir les responsabilltats no menys que tit ce.dascú pot opinan, etc.)
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la.
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perill el fet del rea.rmament d'Aie- d 'una manera directa en el debat d'una temptativa revo!uclonària a
El detingut fou portat a la. Decontinua
1
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1
classes
manya. i l'agressió a un estat juri- europeu que es planteja. Espanya Portugal. Això és que es vol trobar
legació de Policia del districte èle
confuses.
molt
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donant-me
dJc de la qualitat del Tractat de
volen
no
que
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POLITIQUES
NOTES
l'Audiència, on digué anomenar-se
va. roma.ndre neutral durant Ja guer- una culpa en homes que re¡òren els
Versalles?
-Hi hagué un moment-U dic- desaparèixer en el oonú de l'orgaRafael Gonzàlez Ocaña Zapata, 4.e
- El rearmament terrestre d'Aie- ra i. ha sabut ma.ntenir a.questa neu- destins de la República des dels que estigueren a. punt de consti- nització espanyola, dav" nt tot aquest
car sl bé els tuir-se el Govern de Catalunya I
27 a.nys, manobre, domic1liat al carmanya no preocupa. Anglaterra; l'ae- trahtat en tot el període de la. I?OSt- primers temps,
i tenebrós, nosdepriment
espectacle
del
Democràtic
Republicà
Clrcol
Al
constique
desitgen
promotors
rer Carretes, 75, segon tercera, ~
ri, tampoc. Podria esdevenir-li una guerra, en la qual han estat hquiles Comissions gestores sense vos- altres. els republicans, hem d'opoVIl. - Aquesta entitat va qual fou posat després a disposic1ó
preocupacló el rearmament naval ¡ dades totes les situacions creades tueixi un escàndol, i estigues- tès. ¿Es el senyor Portela qui acon- sar aquest sentiment ferm 1 exem- districte
Inaugurar dissa.bte proppassat un
d'Alemanya; però aquest no es pot pel Tractat. Seria. paradoxal que la.
seguirà que h1 figurin Individus de plar de solidaritat I de rescat dels cercle de conferències polltiques, la. de la Prefectura de Policia.
Improvisar, puix que és qüestió de nostra opinió pública reaccionés Llegiu LA HUMANITAT la. Lliga?
destins de la República, perquè, de
d'Abel
J d'Una manera més viva que ho han
temps i de diner.
-Aquesta no és cosa d'ells, sinó no saber fer-ho, com hem dJt en primera. de les quals, a càrrec
- Però, degut a l'especial situació fet les nacions directament interes- sin segurs que l'acció que suposen nostra. Som nosaltres els que hem altres ocasions, el poble ho farà, 1 Velllla, va assoli un èxit.
Digué que si la. República. hagués
ESTADISTICA ELOQOENT
pslcològica que travessa el poble ale- ¡ sades, on es revela una admirable responsable va a quedar circumscri- de decidir.
no precisament deixant-se portar de estat federal no s'haurien produït
many, ¿no podria constituir la de- serenitat. L'interès d'Espanya està ta a un període de Govern, en el
-Però h1 entrara.n vostès?
pretenjnt
sinó
contemolaclons,
le3
núncla del Tractat de Versalles l'I- : naturalment lligat al progrés de les qual ells no participaren, matèries
-Depèn que acceptin les nostres sent la dolorosa experiència. dels els fets del 6 d'octubre, ni s'ha.urla El que ens volen fer menjar
perdut l'Estatut de Catalunya, ja que
nlciament d'una sèrie de frotament:s 1 organitzacions Internacionals, que d'aquesta naturalesa, a. part la seva condioions, ja. conegudes.
primers anys de la República.»
A les Estacions i Fielats foren
la manca d'energia en els governs
entre els pobles als quals afecta dl- ¡ tenen la seva. manifestació més con- absurditat, aconsegueixen sempre
-Però, malgra.t l'optimisme del
del bienni fou la. causa del triomf comissats, durant el mes passat, per
quelcom, i aquest quelcom podria senyor Ple, ¿no han arribat encara
rectament les seves clàusules, que creta en la Societat de Nacions
de les dretes i també hi contribul no reunir les degudes condicions jer
desemboquessin en una guer~a? , . 1 Sense emetre judici sobre la,' de- revestir tals proporcions que el seu a. un acord?
molt el vot de les dones a conquerir al consum públic: 8 caps de bestiar
- ¿Quina gu~rra pot vemr? L u- cisió d'Alemanya. d'absentar-se de la eco, traspassant la. frontera, saltés
-Us asseguro que amb nosaltres
aquest resultat. Afegeix i deixa ben bovl, 24 de llaner; 3 de porqui, 1 »nica: contra Russla ; Polònia, Ale- Societat de Nacions 1 de la Confe- per damunt la persona o. la. qual no s'ba parlat directament fins ara.
aclarit que no és pas enemic d'aques- Upede i 479 avirams i conills.
ma~ya 1 el Japó contra la U~ló S<r 1 rència del Desarmament, estic con- f's vol perjudicar: però en canvi po-Llavors és que cedeixen ells.
CONS~LL
A l'Estació del Morrot foren
ta concessió, a.ns al contrari, com a
vl~t1ca. A aquesta empresa s aboca- vençut que la. · situaètó no hàuria. den ferir interessos infinitament ¿Ha.n .modl.üçat ja Ja seva rnq1a opi·
'
t
.
comissats: 38.400 quilos de taro•
. t
ria, gustosament, Anglaterra. A
respectables.
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1
a
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aquesta no la preocupa. el rearmi}El sentit de la responsabillta.t
concessió justa. i democràtica, però ges
-De ca.p manera. Tot el nostre
ment d'Aieuanya.. A qui preocupa devenlment lW s'h~BUéS produït.
A l'Escorxador !oren comissats:
sempre cert encadena- coll.aboraclonism.e es limita o. Catano havia, al seu judici, d'ImplantarInev1tablement, la. decisió alema- aoonsella.
és França. Si esdevé la guerra que
1 moltó, 46 ovelndispens¡lble en la continua- lunya. No és problema personal nl
Madrid, 19. - El cap -del Govern se f'ms a la completa consolidació 13 vaques, 1 vedella,
hom preveu, França no tindrà més nya, .acceHerarà, encara q~e no es ment
lles, 20 xais, 6 cabres, 26 cabrits, U
de l'acció exterior del Govern, de pa.rtit, sinó patriòtic, el que ens ba estat aquest mati a la. Presidèn- del règim Republicà.
solució que decidir-se, ja que sl dei- pot d1r que ha detêrminat, 1 augment icióque
Al Mercat •
solipedes.
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porcs
que aquestes conside- mou.
cia. i en abandonar el seu despatx
Analitza el que significava la. in- Bestiar: llaner, 3; caprí,
xa. que Rússia. sigui aixafada, des- general dels armaments, la qual cosa racions consti
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prés, Alemanya, amb tot el seu an- ja en si constitueix un perill. La. buscar zones de silenci en les quals
de Ja noti- de la República.. Féu remarca.r el tet comissos parcials, es registraren ell
publicació
Ja
de
tranyà
no.
que
na.turalment,
Contesta.
hel de revenja, es llançaria damunt greu responsabilitat en què incorre- puguin excloure's veus acusatòries
següents: 124 fetus bovi; 765 de U...
cia assegurant que demà se cele1 rien les nacions que, per la seva. contra persones amb les quals col- la Lliga. és positiva en tot mo- braria Consell de ministres sota la que el propòsit d'elles era precipi- ner i 840 de porqui i 9.750 quilol
d'ella.
ment.»
go1
vèncer-la
a
per
revolució
la
tar
Tornant a la. qüestió del Tractat . Intransigència portessin al món a Ja laboraren els socialistes al Govern.
presidència del senyor Alcalè. Za- vernar, i pacificar, segons elles, Es- d'esporgalls i despulles.
guerra, seria tal, que en la seva. pròde Versalles, la. declaració del
mora.
Als Mercats Públics de Prove'l:conel
trets
grans
a
és
Aquest
pode
hem
sa.viduria,
1
mesura.
pia
una
significa
vern alemany solament
A Màlaga
En efecte -afeg!- era desig del panya; però que, com sigui, no han ments, foren comissats: 6 quikll
cepte que en l'aspecte politlo mela.
aconseguit
ni
problema
cap
resolt
cosa: que aquesta gent no ha fet sar Ja nostra major esperança de reix
de carns diverses; 217 de despulles:
cap de l'Estat celebrar-lo, l'he consulel sumari pel senyor Alarcón,
més que treure's la careta. En ri- pau.
tat i la dit que no. Aix! que sl no tan anunciada pacificació, el seu fra- 15.151 quilos de peix; 4 de mariscos;
tramès, per altra part, a. les Corts
càs és evident i que elles, i sols elles, 16.727 quilos de fruites i verdureJ,
Es la meva opinió, pel que es refe- &ense
gor, el. fet a ml em sembla que no
divenel
fins
imprevist,
res
sorgeix
que ningú l'hagi reclamat,
són les responsables dels fets ocorre- 921 ous; 31 avirams i conills i 1 1
determma cap canvi en el panora- reix a Espanya, dues obligacions im- en forma;
dres no h1 haurà Consell.
sense que Ja. iniciativa
Afegi el president que demà cele- guts i de la situació d'angoixa per- lla.unes de conserves.
ID}\ de la politlca eur?pea· Ja era 1 portants. La primera, Influir amb tot tingui caràcter parlamentari ; que
brarà a. la Presidència l'anunciada què passa Espanya.
public el rearmament d Alemanya en el seu prestigi Internacional, 1 en no es soHicità del fiscal, la qual coCONTROL DE LLETS. - Al Mel'·
reunió amb els ministres i ex-minisEl problema principal de Catalu- cat Central de llets foren recollides
tots sentits. Això ha e~tat. una _ges- contacte amb les nacions neutrals sa equival a dir que aquest bo féu
'
· •
b
è
ta per al consum lntenor 1 una miimtractar
de
tal
tres radicals per
nya, que ha estat sempre el de la per al seu anàlisi: 433 mostres, de
ca d'insolència per a l'exterior, tam- perqu e~ resta leix1 llmp~rl del dret per indicació expressa. del Govern.
portants assumptes.
terra, hauria estat el primer en re- les quals 18 resultaren antlregl&bé per a cotitzar-la en l'interior. L'ú- InternaciOnal i del pacte, 1 la. segona D'altra manera, el representant del
Se li preguntà si havia rebut els soldre el Partit F'ederal d'haver go- mentàries.
nie pals afectat profundament per que es resolguin quant abans els Min1steri públic no s'hauria atrevit
Informes del Suprem relatius a les vernat. Atacà a continuació Ja Lliga.
A 1 ·s lleteries foren recollides per
l'acte del Govern alemany és Fran- Pr?blemes mterns que més el divi- a formular una denúncia oficial dapenes de mort i el senyor Lerroux Catalana, a pressió de la qual el al seu anàlisi, 890 mostres, 109 de
ça, amb els SP· èllts del seu sistema delXen, per tal de seguir atentament vant el Congrés, perquè això seria
negativament.
Govern anuHà la. Llei de Conreus. les quals resultaren antireglamentàMàlaga. 19. - Avu1 «El Populan contestà
unida i forta els esdeveniments que ~ar de la. seva prerrogativa d'acud'aliances.
Digué per últim que anava a esries.
Hitler - afegeix el senyor Ara- puguin produir-se i en particular sar davant el Tribunal de Garan- publica un interviu celebrat amb el morzar amb els senyors Rocha, Pa- Recordà fets anteriors, entre ells l'AsDistrictes foren recollides tamqulstain - va a la guerra. Aquest es examinar sl davant el deplorable, ties als que foren ministres de la senyor Martinez Barrto. D'aquest llà i Pozas Juncal que l'havien invi- semblea de Parlamentaris i féu re- béAls
: 77 mostres d'embotits, 29 de
marcar que en tot quan es surceelX
el seu gran objectiu. I més que con- però inevitable època d'armaments República, per fets que revesteixen interviu copiem els segUents parà- tat a celebrar el seu sant.
a la Història de Catalunya, sempre carns diverses, 6 d'aigua de r emull
tr .. França, contra Rússia. Es l'an- que està avui obert, no se 11 Imposa segons parer, el parer del fiscal, na- gra.~:
és la Lliga la que, amb Ja seva actua- de baca.llà i de musclos.
«Referint-se al fet que la minoria
timarxisme. Perquè sl aquesta na- fer el mateix mirant el deure de pre- turalment, caràcter de delicte.
ció prossegueix els seus plans d'in- parar-se per a tota eventualitat.
Quant a. l'aspecte purament judi- d'Unió Republicana. no hagi votat El partit Republicà Federal ció, més mal ha. fet a la nostra
Catalunya, que tan invoca i que tan
cial, és evident que salta a la vis- la llei d'Arrendaments rústics, ni
CONSELL DE GUERRA A
mal serveix.
ta del més llec que els senvors Aza- tan sols en contra, ha. contestat:
CONSELL
DEL
REUNIO
LA
SARAGOSSA
-La màxima opo31cló a :•aprovaEnmig d'una ovació delirant, afirFEDERAL
i fallar la causa instruïda pel jutge fia. 1 Casares Quiroga estan en ab- ció d'una llei no consisteix a votar
ma que la Lliga posà als peus de
eventual comandant senyor Anselm solut exemptes de responsabiiitat. contra d'ella, sinó a deixar de voMadrid 19. - Es celebrà la prime- la Dictadura Ja dignitat de Catalud'a- nya i que d'alll un home honrat, Hom demana una pena de
Fontova 1 Lausin, contra el paisà
Aquesta fou l'actitud de la. mi- ra reuniÓ del Consell Nacional
Antoni Sala i Pont, pel suposat de- Lieg I'U LA HUMAN I TAT to.r.
noria d'Unió Republicana, que con- quest Partit, que fou presidida pel abrandat d'amor per Ja nostra ter- mort, 24 reclusions perpèJosep Franchy Roca i a la
licte de tinença IHicita d 'armes. Acsidera. la. llei votada com un el~ senyor
assistiren la senyora Sàrraga 1 ra, en Francesc Macià, va enla.irar-la tues i 20 penes de vint·l-sis
tuarà de defensor l'advocat senyor
ment de discòrdia superior a tots qual
La Torre, Cantos, Arauz, i dignificar-la de nou, fins aconsese11yors
els
Jaume Tortras i Vilella.
Un escrit de protesta els existents entre arrendadors I Plaza, Sàncbez
guir el d:et de governar-se ella mai Freire.
anys de presidi
•••
arrendataris. La prova de lo. inetlDesprés de prendre possessió de teixa.
A la mateixa hora tindrà efecte
19. - A la caserna
Saragossa,
d'aquesta llei està en el propi llurs càrrecs, s'adoptaren els segUents
Preconitza l'absoluta necessitat que
contra la persecució del càcia.
també al saló biblioteca de la Coacord del Govern sobre la presen- acords:
per a. d'Hernan Cortés s'ha. celebrat un
sols
no
s'uneixin,
esquerres
les
MOV IMENT DE CAUSES mandància Militar, el Consell de
tació d'un altre projecte que va. a
Lliurar a.l senyor Cantos la con· fer unes eleccions, sinó que aquesta. Consell de Guerra pels fets tevoiuAhir, al migdia, l'auditor rebé els guerra de plaça que ba de veure I
modificar l'aprovada. abans que feccló d'Un projecte de reglament.
Azaña
senyor
Unió ba. de persistir fins a conquerir cionaris d'octubre a.l poble de Ma.Cinodlstes, als quals manifestà que fallar la causa instruïda pel jutge
s'executi.
Encomanar als senyors Francby un programa mínim de reivindica- llén. Ha presidit el tinent coronel
via aprovat la sentència recaigu- eventual tinent senyor Joan Diaz 1
Quant al sistema electoral que es Roca i Arauz de la. redacció d'Una ció 1 llibertat. La nombrosa concur- de Zapadors, senyor Larcentales, 1
Madrid, 19. - S'ba presentat o projecta,
da en els Consells de guerra cele- Colom, contra el paisà Francesc Aldiu:
ponència.. en la. qual es fixi l'actitud rència subratllà amb forts aplaudi- actua de fiscal l'auditor de la Divt·
lliurat al cap del Govern un
brats suara pels fets del poble de bareda. Acosta, pel suposat delicte s'ha
-Sóc partidari de la representa- del Partit sobre la poUtica en ge- ments i en diferents oca.stons les pa- sió. Els processats són 80. En l'apunpersela.
contra
protesta
de
escrit
Catllar 1 contra Joan Pedret. Mani- d'auxili a la rebel:lló. Actuarà de de- cució Iniciada contra el senyor Aza- ció proporcional per a tota mena neral del moment present.
raules del conferenciant, alxi com tament es relaten els fet: _gons els
festà també que havia sobresegut fensor el lletrat senyor Joan Guinart ña, que culmina. en el pròxim debat d'elecC'lons; però una cosa és la reL'estudi de tots els presents d'a- les censures dirigides al cap de la quals en la. matinada. del J d'octubre
~a causa contra Ja.ume Caulà 1 que i Llos.
parlamentarL Entre altres coses, l'es- presentació proporcional, tal com es quells punts del Programa. del Par- Ceda, del qual digué que estava al grups de veïns de Mallen, en armes.
e~ la ~usa número 156 d'aquest any
practica en diversos països d'Euro- tit que ho precisin, a fi de redactar servei de la reacció, i acabà la. seva Intentaren implantar el comunisme,
EL NOU CAP D'ESTAT MA· crit, diu:
6 lnh1b1a a. favor de la. jurisdicció
JOR DE LA DIVISJO
«Res no hem de demanar, ni a.cu- pa i tal com e3 defineix en els tre- en el seu dia un document que els magnifica. dissertació profetitzant un assaltaren i s'apoderaren de l'Ajuntament, tallaren les Unies telefòniO~nària. Manifestà que han estat
Pel Minlsten de la Guerra lla estat dim en súplica de res, ni molt menys balls que elW¡teixen sobre la matè- doni una interpretació actual.
esclatant triomf de les esquerres. ques i telegràfiques 1 es dirigiren
Convocar dintre de pocs dies a una Assegurà
rrxlvades les causes número 140, 266 designat cap d'Estat Major d'aques- en defensa de qui pot i sap defensar- ria, i una. altra és l'engendre redacd'excepció
estat
en
que,
vers la caserna de la Guàrdia civil
163 d'enguany 1 la. 562 de l'any ta Divisió el tinent coronel d'E. M. se a si mateix. A nosaltres no ens que tat per la. Comissió núxta dels par- reunió del ple del Consell Nacional,
o sense, la victòria serà de CataluPassat.
Adalbert Sanfeliz i Muñoz. Ahir va. da més que l'acte de presència da- tits que integren la majoria. Aquest a l'objecte de deliberar sobre tots nya. i dels homes que pel seu amor per a possessionar-se d'ella.. Hi haextrems.
aquests
gué un Intens tiroteig, del qual deA la nit, no rebé els periodistes 1 tenir lloc l'acte de la presa de pos- vant el Poder públic exercit pel cap projecte reuneix, hàbilment, totes
Nomenar tresorer del Partit al se- a ella resten reclosos a les presons vingué mort el caporal de Ja guàrfacilità una nota en Ja qual deia sessió, amb qual motiu ha estat ob- del Govern, noblement responsable les dificulta.ts dels sistemes propori que seran lliurats pel poble per dia civil, un guàrdia ferit 1 un altre
cional i majoritari, i exclou amb no nyor Ma.nuel de La Torre Eguia.
que havien estnt arxivades les cau- jecte de moltes felicitacions. El seEs canviaren Impressions sobre la. mitjà del sufragi.
ve!, també ferit.
menys habilitat els avantatges d'un
ses número 533, 782 i 878 de l'any nyor Sanfeliz continua al cap del
El Centre Republicà Federal del
El fiscal ha demanat la. pena de
1 altre procediment. Jo dubto que ma.rxa. de les converses per arribar
PBssat i la 197 d'enguany.
Negociat d'Assumptes Socials 1 com
la unió dels republicans i es con- districte vn anuncià per a dissabte mort per a Alexandre Armengol com
- A la. Delegació Marítima. entra- s'aprovi a. Ja Cambra: però sl s'apro- a.vingué
a cap d'enllaç entre la. Divisió 1 el
aquesta
deixar ajornada
vinent, dia. 23, la segona conferència a autor material de la mort del ca.ren uns individus que s'apoderaren va, tindrà de vida la que tinguin qUestió fins
AUT E DE PR OCESSA MENT Govern General de Catalunya,
que se sàpiga la con- politica. que, a càrrec del diputat a poral de la Benemèrita; reclusió perde tres màquines d'escriure 1 fugi- els seus patrocinadors. Pocs dies testació
tinEJ tine~t coronel jutge senyor Marque
partits
d'alguns
oficial
Corts per Sabadell senyor Ferret, 1 pètua per a 24, 20 anys per a. 26 1
ren per la. teulada.
més sobreviurà a la ca.iguda d'a.- encara no bo havien fet.
ez Pcnalver ha dictat aute de proamb el tema «Federalisme Integral per als altres processats retirà l'acuS'ba. donat compte del fet a Ja quests.
cessament contra Joan Rubis 1 Cade les respostes rebudes és Nacionalisme», donarà al seu lo- sació.
Després
Referent a l'acusació contra els de les entitats consultades, el Consell
Policia, Que instrueix les oportunes
sandàliga, de Manresa, com a supoEl Consell s'ha reunit per a dictar
diligències.
senyors Aza.fia. 1 Casares Quiroga., Nacional del Partit Federal quedà cal social, Riego, 44, a les deu de la.
complicat en els fets ocorreguts
nit.
la sentència.
- L'administrador de Correus ba. diu:
~lu~~ssat mes d'octubre a aquella
constituït de la següent manera:
La conferència del senyor Pociello.
-L'acusació contra. els senyors
denunotat al Jutjat de guàrdia que
P resident, Josep Franchy Roca. (exha descobert al Negociat de girs Azo.ña 1 Casares Quiroga és infun- ministre) ; secretaris, Jesús Sànchez -La conferència pública que orga.postals una defraudació de 2.684'70 dada. 1 injusta. Estic segur que es i Eladi Freire; tresorer, Manuel de nitza el Partit de Renovació CataLA CA USA DE SANT PERE
DE RIBES
pessetes de girs rebuts 1 no anotats. tomaran canyes les llances quan la Torre Eguia <ex-sots-secretari); la.nista Republicà l que serà a càrEl jutge ha començat la lnstruc.. s'entauli el debat al Pa.rlament i vocals, Belén de Sàrraga, Melcior rec del senyor Pociello Fur :.dellas
~ jutge mstructor d'aquesta cauquedarà una. vegada més de mani- Maria.l Mundet (ex-director genera.! ha estat assenyalada per al proper
ció del sumari corre 'ponent.
a ?onat per acaba.t el període de
fest la torpitud i la. pas ió dels seus l diputat); Francesc de Cantos (con dissabte, dia 25, a dos quarts de vuit
enan. La causa passarà ara a.
1,auct1tor
a
per
Fiscalia
a.
després
i
seller i ex-diputat provincial); Eu- del vespre, la qual tindrà lloc a. la
adversaris.
DET NC
1a seva qualificació.
UN TR AMVIA INCENDIAT
Creu que dimecres es plan~jarà geni Arauz (conseller i ex-diputat>; Sala Mozart (Canuda, 31), sobre el Troballa d'un home mort
E 10 D' UN RECLA·
Durant la matinada d'ahir, da.la qüestió al Parlament, 1 que la Laudell Moreno <ex-director gene- tema: «El per què del fracàs de la
MAT
A L'ARXIU vant una casa del carrer de PeAnit, tms agents i el jutge de
allia estat tramesa a l'auditor per re IV, uns individus muntaren dalt
La. policia ha procedit a la. deten- sessió tindrà indubtable lmportàn- ral) ; Lluís Rodríguez Marquéz (pre- polltlca catalana. Imposició d'una guè.rdia d'Hospitalet penetraren a1
sident de la Joventut Federal de Ma- pol!tica renovadora».
t seu arxlU la causa instruïda con- d'un tramvia de la linia núm. 43 1 ció de Domènec Megias i Saimeron, clo..
domicili de Claudi Sugranyes del
Sobre la unió de les forces d'es- drid, en representació de les J ovenf ra Josep Ohva. i Castell i altres, que feren baixar tots els ocupants. Una de 18 anys d'edat, amb domicili al
El senyor Carrasco 1 Formiguera carrer de Viena núm. 36 en vista
tuts)
ou sobre~;eguda.
fet.
un
és
que
diu
querra.,
segon,
111,
Miquel,
Sant
de
carrer
les manifestacions fetes pels
de..
a Mora d'Ebre. - El diumenge pasvegada fou desocupat el cotxe hi
Vocals regionals .-Canàries: Ber- sat
- No sé - afegi - al els grups
de la. Generalitat, verns que manifestaren a les aul'ex-<:onseller
tiraren el contingut d'una. garrafa el qual es troba.vr. reclamat pel ti(ex-diputat).
Gracia.
Valle
nardi
nent jutge instructor senyor Lluis d 'esquerra. arribaran al Poder abans
SUMARIS CONCLUSOS que duien a prevenció 1 baixaren.
toritats que fela dies que no l'havien
Andalusia: Ricard Crespo (ex-di- senyor Carrasco 1 Fofmlguera., va VISt sortir. Efectivament, dins de l'es
o després de les primeres eleccions.
t1nEJ tine!1t coronel jutge senyor MarEl tramvia començà a. cremar 1 Oonzàlez de la Vega.
les
sobre
conferència
una.
celebrar
ge<ex-director
Feria
Just
;
putat)
ez Penalver ha donat per concluEl det~t pusà als calabossos Es 1gua.l Hi arribaran Inevitableen quedà res més que la. carnoves orientacions del catalanisme. mentada casa trobaren el cadàver
sos els sumaris seguits contra Pere no
inexorablement, 1 quan b1 ar- neral) i Francesc Carra.sco.
cassa. de ferro. Els bombers h1 acu- de Prefectura l ba. estat incomunicat ment,
La Junta General d' U, D. de c. _ del . Sugranyes en estat de descomPombrlego.
R.
Lleó:
programa
seu
el
desenrotllaran
r1b1n
~jaJs i Carreras 1 altres, de Sant diren ràpidament 1 no pogueren fer per ordre rebudA de l'esmenta.t Jutge
moment no es pot saber
Ba.scongades: Ferran Saslan (ex- A part altres acords d'ordre Inte- postcló. Deestat
politi.c 1 econclmic, ben alliçonats
alt 1 de Llusanès; AgusU Mercader 1 res més que refredar ela ferros, que r eclamant.
deguda la mort. Avui
rior, en la Junta general de l'entitat a què ha
alcalde de Sant Sebastia.n).
primeres
les
de
l'experiència
per
Castillo
Enric
i
Subirats,
de
l>~e_s,
un metge forense farà l'autòpsia per
eren ja tots roenta.
València: Aureli Blasco Gra.jales. matriu d'U. D. de C., celebrada el tal
_1 .... nrubta. de Barcelona.
ROBATORI etapa de la. República 1 el dolor
de conèixer les causes.
Múrcia: Marian lzquierdo.
dissabte Passat, va aprovar-se l'estat
d'aquests darrers mesos de Govern.
ROBATORIS DEL DIA
Astúries: Laureà Estenaga.
les
anomenades
foren
i
comptes
de
Catade
actual
situació
la
Sobre
ea
que
a.nya,
,r:.?!!-cu~•~
Una
CONSELLS DE GUERRA
A Pasqual Mata Tàrrega, dom1C1Ga.Ucia: J osep Germàn Femàn- persones que havien d'ocupar els
Detencions
- . paseava prop la lunya, ha dit:
PER A AVUI
lia.t al carrer Oonee1l de Oent, 370, diu Do-•
Agents de Ja Brigada Social ahir
- Unió Republicana és un partit dez.
que cessaven, els quals recaicàrrecs
t Aque: t n;atf a les deu. tindrà efec.- li roba.nn d uee vànovea, dos ~ta, caaa Croe quan una individus 11 sorJosep Ferret (diputat gueren en els senyors: Feliu Duran procediren a la detenció de diverde a h sala de Consells de l'edifici un rellot¡e despertador, un anell tiren al pu 1 li &n'antaren un bit- ¡ n acional que admet en el seu pro- a. Catalunya:
CortS).
i Canyameres (president) i Pilar sos elements extr¡mistes. Entre ells
de D.pP.n..iències militars, el Consell d'or 1 altres obJectes. m valor total net de cinquanta peMeWa que dula. il'ama l'autonomia poliilca 1 e.dnúOrallo.
Vella:
la
Castella
m eeu pare, Lleonard Cut.llla R uiz n1st.rativa de les r.egions. Per això Castella. la. Nova. :Antoni
e " ·:~:-ra de plaça. que ha de veure puja unee 600 pessetes.
Azemar de Carrasco, Rafael Mora- sembla que hi ha alguns que es troPlaFrancesc
I vot!\re~ .'Es~:ltut c,talà a !l.'.'l Corts za Gutlérrtw.
denunciA el fet a la policia.
tó 1 Senesteva I gnasi Puigdollers I ben complicats en diversos fets de
caràcter social. A -.~testes detenLlorens I JoseÓ Valls I Cascante.
cions hom dóna rerta importància.
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.
DAMNIFICATS PELS DAR•
RERS TEMPORALS
Es reunJ la Cambra Oficial Agrícola de Tarragona en Consell extra·
ordinari, amb assistència dels alcaldes 1 delegats dels pobles damnificats sota la. presidència del eenyor
Albert Talavera.
S'obtingueren algunes precisions
sobre la. importància dels estralls de
l'huracà, dels quals cada dia es e~
neixen dades que palesen la seva
importància. Solament al terme de
Cambrils, han estat destroça.ts més
de 13.000 arbres, amb un valor c;ue
excedeix d'un mllló 1 mig de pesse.
tes.
S'acordà que la Cambra facilitaria gratultament fulls de declaraclons de danya a tots els MunicipiS
de la. provincia que els demanessin,
I que el 25 del corrent, com a J:Dà..
xlm, els alcaldes hauran de lliurar
els fulls de danys a la Cambra, sense valoració d'aquests, amb un full
r esum, I la Cambra per mitjà dels
seua tècnics, donañ\ una valoració
uniforme. i emetrà el dictamen previst en les lleia, elt:vllnt tot seguit
l'expedient al ministre d'Anicultura, àdhuc traslladant-se a Madrid,
11i és precís, amb l'assistència 1 collaboracló de les autoritats, corporacions i representants a Corts que
vulguin donar-la.
Es donà compte d'Un telegrama
del senyor ministre d'Agricultura a
la Cambra, sobre auxllls directes, es
descartà demanar la. condonació de
les contribucions, per la poca viabilitat del projecte, I es quedà amb
aol:llcitar auxllls directes o Indirectes, entre aquests, crèdits necessaris per a les reparacions o reconstruccions, a • Interès mòdiC. per la.
qual cosa, els munlclpls, per tot el
dia 25 d'aquest mes diran a la. Cambra el que necessiten.

ELS

DE MOBLES, PiANOS, RADlOS, CAlX.EB DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE C().
SIR, MALETES, DISCOS. eto.

TOT D'OCASIO
CATALANES, 4J4

Telèfon .:$U422

BARCELONA

CAMISERIA

~"errer

Batlles

36, Soqueria, 38
1

SANTA COLOMA
DE QUERALT

TARRAGONA

COMPRA I VENDA I CANVI

CORTS

LLENGUA CATALANA • LA CULTURA ·

TER RES· DE

&<Jpec1a11tats - Uamlses a
mida - Adam 1 model RAGLAN <patentada)
MITGES 1FERRO»
(de garantia)

PREUS BARATI SSIMS

Amb motiu de la darrera nevada
la fua del Congre, que es celebra-

va a la nostra vila el dimecres passat, no tingué mai ni de bon tros
el crit dels altres anys, car foren
molt pocs els que hi acudiren 1 els
firaires hi conmparegueren en nomForen suspesos,
bre molt redurt.
també, els actes anunciat.., per a la
tarda del mateix dia, pulx que es
preveia que s'haurien vist poc conoorreguts.
- Davant l'anunci qui.' aquesta
setmana ja és cent que quedarà
llest l'assumpte de la. Gestora., vetem que tot són corregudes a Tarragona. i a Barcelona per tal de
veure sl es pesca cquelcom». Els aspirants a alcalde, que són uns ctne
o sis, no es deixen cames 1 van a
oferlr-se als benaurats (?) prohoms
del desti de la nostra pàtria.. De tot
p
dl
tell
-•-" ls
......... e e~ ans en uen: e¡ or
a.Igo serà I»
- Després de la darcra nevada
i llevat que va ploure bastant el dis~
sabte passat, el temps ha Qll('dat 1 ~
m1llorable 1 es l'e6plra un mbient
ropi de l'estació primaveral.
P
- Durant la darrera setmana el
moviment demogràfic tou el de tres
defuncions, sense cap naixement ni
ma~o~lebrado. _ 1 tantl- cCa
•
rlocu, vulgus grtp, fa temps que
s'ha ajaçat al bell si de la. nostra
vila 1 són moltes les persones que
estan afectades de l'esmenteda passa. Fins ara, però, no hem sentit a
dir que presentés caràcters alarmants.
- Davant el que es diu que aquesta eetmana ha de quedar resolta la. qüestió de la Gestora, ela esqucrrans d'aquesta vila estem es~
rant a veure qUI hi posaran, que,

~~~~~~~~~~~~

t'll88elg a e 1a cas~euana . lt. - HAHCELONA: Yla Laietana. :1
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ • CANARI ES
SortJclee setmanals ela d1.88abtes, a les l:l. Efectuaran el servei lea motonau.
tCIUI>AD DE SEVILLA• I t VILLA DE MADRID•
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dJa Ulevat 11a diumenges¡ de Barcelona 1 PaJ.ma. a I •
19 b.orcs. per I• motonaua
tCIUDAD DE BARCELONA• 1 cCIUDAD DE PALMA•
IIRYEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
Dl! MALLORCA. BARCELONA· MAO I BARCELONA· EIVISSA
LUIIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
TBRRANIA, NORD D'AFRICA 1 CANARIES. - Sortides qulnzenala de Har·
cetona ela dijOUS. UNIA COMERCIAL BILBAO-OADIZ·OANARIEB. AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides QUinzenals de Bllbao ela dljoua. LIN1A RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
l TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). - SOr~tdea el c11a 17 de cada mes, amb escales a Val~cla, Alacant Uacwtattva¿.
Cartagena ltacultatlva). Càdlz, L88 Palmas, Santa Oruz de reneriCe, Ro
de Oro (facuJÇatlva), Monròvla o Freetown (tacultatlva), Santa Iaabel cle
F11mando Poo. BaÇa (facultativa). Kogo 1 R1o Benlta (facultativa) pela vapors
«PLUS ULTRA• i cLEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YALENCIA
Sortides de Barcelona els dliluna I diJous, a Iee :10 bores
cCIUDAD DE VALENCIA•
Preu a ooborta: 8'00 pessetes. Bitllets d'anada I tornada a preua redufta
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA • CANTABRICA
r.mb escala a tota els porta de la Peninaula. Sortides de Barcélona ell dimecres
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT - ORAN · MELILLA
VlLLA ALHUCEMAS • OEUTA 1 VICE-VBRBA
8orttdea de Barcelona cada dJumenge, a les 8 b.ores: d'Alacant ela <Umarta,
4'0rau ell dimecres. d 'Orau cal) a Alacant ela dlmarta, I d"Aiacant cap e
Barcelona. ela cUmecrea
MAúHIU:

La

Justícia

Dia do festa. - Amb motiu de la.
festivitat de Sant Josep, espòs de
la. Verge Maria, ahir no es celebrà
cap vista al Palau de Justfcia per
ésser considerat dia festiu.
M's futa. ¡S'han de treure les
estores! - Els dies 2, 3 l 4 del mes
de maig 00 seran hàbils per a poder
desc~torar les diverses dependències
de 1 Audiència.
Els aspirants a fiscalies munlol·
pals. _ Acabà ahir dia testi el
termini d'admissió d 'instànciesu, per
a sozlcltar la plaça de fiscal munt-¡
cipal dels jutjats de Barcelona
El total d'instàncies presentades
Pfr a les setze places de .fiscal i suP en;t puja a 38.
. o aquestes se n ,han descomptat
SIS dels solllcitants que no tenen
els 25 anys d'edat que marca la. llei,
i altres tantes que s'han presentat
Incompletes de documentació.

---,-----*

La

Música

A
BENEFIC
CONCERT
L'ORFEO GRACIENC
El dilluns, dia 25 d'aquest mes, a
la tarda, tindrà lloc a l'Orfeó Gra.cienc un concert a profit d& la colònia lntantll de vacances, en el qual
prendrà part l'cOrquestra. de Corda»,
que dlr1geix el mestre Joaquim Constana 1 altres valuosos elements.

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
MAQUINES
PATHE • BABY
PEL•LICULES
FONO GRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

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

C.ASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles> TeL 14237

BAR

eEl

ONA

VEN DA I eL IN Ie A
t

,.._AN_U_N_C_IS-PE_R_P_A-RA_U_L~E~

1!1i•11. !

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

:!11

~

PTES. DIA tot estar
CASETA PER VENDRE
Ma¡nlflc ¡alliner, sol tot
rer. Notariat, 8, entresol. el dia, aigua riQUfsslnu
(preu únl.c: 10.000 pesHOSTES, c1eeltjo, tot aetes). Tracte dt.rec¡;e
BONA PAMILIA, dealt- estar
Camdormir.
sola
o
corredors. Raó
No
Jove tot estar, prop po ~o. 26, ler. la. Gral.vull
l4an.eo, .7 (CORNE
la Plaça d'Espanya..
Mundl.
Bar
LLA)
cte lamUlar. Esc. LA FACILITO QRATIS penllUMANlTAT, núm . 79. atans
1 hablttwlons. Rbla.
s·orereJ•
YIAT.JANT
per a Catalunya, ram
SRA. VIDUA dealtJa Flors, 10, entresol.
de telll1ta 1 ¡éneres Ut
punt Amb bones reia
)loatea a tot estar.
:¡6, Sra. Pl. DIVERSOS
LetamendJ,
clona Clientela. EscrJu
...___
veno
complet
DESPATX
re a LA BUMANITA'l
HOSTES TOT ESTAR a preu molt redult per núm. 160.
balcó carrer. aol, asc. 11 traslladar-me a tora. Eabany. Rda. St. Antoni, crlure a LA HUMANIANGEL MARTI. Tall.:•
I, Ser 2a.
TAT núm. 635.
<t'enquadernació (MarlJ
nez de la ao.a, 17. Te
HABITACIO:
BONA
XALET mO<Iern, eap¡¡.- léfon 76362 • Barcelona 1
enyor o aeD.Joreta aola 106 Jardl I b.orta, a 26
ormlr. Menéndez Pelayo, minuta Plaça Catalunya.
COMPRO mAQuina tu
2, ler
Venc Immillorables con- togrAflca, per a placa 6 ,
diCions. Dirigir-se a LA l /:1 per 9 1 acceasorta. &PENSIO ECONOMICA. HUMANITAT núm. 163. crlure preu l marca a LA
senyoreta, bany., asc.,
BUMANlTAT núm. 79
1. F}orldablanca, 101.
LLOGARIA dos pisos
n. Sa.
en una. mateixa CasA, m~
derna. 1 céntrlca fins a OFERTES
A GRACIA, 2 hablt¡¡.. 90 ptes. E&C11ure a LA
on.s, balcó c. tot estar. HUMANITAT núm. 169. i DEMANDES
6: Salmcrón, 194, UeMOSSO O COBRADOR
VENC AUTO d'ocasió
na..
cococacló f5 anys
10 HP. bon estat 1 con- IdesitJa.
-~ -'-bones reCeréncJee. EsBONICA HABITACIO <lletons lm.mlllorables. - criure
a LA BUMAN1·
HUMANI·
LA
casa nova, balcó carrer, Escriure a
TAT nlim 684.
bany, únic boste. Creu TAT núm 161.
Cuberta, 121, 2on. la..
MODISTA a·orerelz a
MODES, conreccJO acuPreus
PENSIO ANDREU, per rada dc vestl ta I abrics caaa 1 a domtclll.
Rocafort, 164
Mtada, viatgers, abon~ per s senyora 1 nena. . econòmica.
a
1
pral.
ments I coberts, bany 1 Preus moderats. Rocatel. Duc de la. VIctòria, fort. 164. pral., la.
SENYORETA taQulme&, p.
canò¡rata amb conelltevalencià vol te- menta
d'oficina <laminant
CARRER CARME 64, nirJOVE
correspondéncJa amb
ton. 2a. habitació lode- senyoreta catalana. Dlrl- català I CIUltellà, a·orerelz
pendent senyora o senyo- glr-so a Guzmt.n. Cuart. Escriure a LA HUMANI:
TAT num. 162.
reta..
~al_é_ncJ~-·___ _
__ __ _
_
PER A TREBALLAR
QU
TRASPASSO
INDEPEN•
HABITACIO
IOSC pro\incla Girona desitjo
ENT a persona de conLA
iança. Ferlandlna, 27, al carrer Aribau. Raó: compan1y amb cot
HUMANITAT. ~e.
Valéncla, 183 botiga.
on. Ira.

.HOSTES
I PENSIONS

6

'I

o·ENCENEL>OHS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tat. 13651
~--

eLINIeA GALL EGO
·~

~ou

de 11 Rambla, '

1 o :¡ amics, balcó car-

ta

----

VIES URINARIES
BlenorràoAvartosl. Matriu.
gia. • Tractaments moderns. ·
uu~•.tenc1a. · U18tèrmia. • Alta
trequencla. · tt1u~s .&. 1\,,..._.,
sis clinlcs <sang, ormal
Consulta de 10 a 1 I de 4 a et
Diumenge, de 10 a 1

Compreu solament

-~

L'alcalde senyor Ple i Pon ha estat visitat per una. Comissió de l'Associació d'Espectacles Públics de
Barcelona, composta pels senyors
Calvo, Cases 1 Pinllla, a l'obj~ de

:~~~re?i ~·~!gg:cp1~cl~ndeb ~~e
tat ta
d'
i .
en
ciu
cmemes aques
res

t

les festes que es preparen en commemorac~ó de la da~ del 14, d'abrll
Els vlsttants aprofitaren l a vlnentesa per a expressar al senyor Pic i

-------

~ro~nrtes Culmla BIIPBDO lOIJJZJ1Ukl
BADALONA

EUFORIA LEGITIMA :•: INICIA•
TIVA 1•1 TERRATREMOL :·: AL·
TRES NOTICIES LOCALS
El dia 14 d'aquest mes. a les disset hores, tres minuts i disset segons, els sismògrafs de l'Observatori de l'Ebre reglstraren un terratrèmol distant 631 qullòmetres, sentlt grau quart, a Màlaga.
- El proper mes d'abrll, la Institució catalana d'història, secció fillal de l'Institut d'Estudis Catalans.
celebrarà la seva propera sessió extraordlnàrla a l'Ateneu de la nostra
població.
-- El setmanari catalanista local
l volgut collega cV1da Tortosina»,
suggereix als senyors membres que
integren la. secció de literatura de
l'Ateneu es !acin ressò de la lnlclatlva que la susdita revista ha exp~
sat, en la qual propugna per l'organitzacló d'Una secció d'Amics de la
poesia 1 del teatre.
Fem vots per tal que això sig-J.I
ben aviat una realltat. Però...
Hom diu -i també ho sabem
de part certa, perquè hem tingut
la curiositat d'esbrinar-ho- que l'alcalde gestor lnteri, radical, té el
propòsit d'encarregar a Tarragona
trenta parells de sabates per a l'algua, destinades al cos de bombers.
L'anterior Ajuntament, el pppular
1 republlcà, tenim l'absoluta seguretat que hagués tlng-J.t en compte
que a. casa nostra hi ha uns vint
establiments de saLateria, 1 la compra dels trenta parells de ·sabates
ho hagués tet per mitjà d'Una subbasta.

.

*

pel que es veu, serà una prova selective. més dc l'«eufòrla» • overna.mental... Estem amb l'al al cor per
sl damunt de les nos•res teste¡; s'ht
despenja l'espasa dc Damodes!. ..
a persones alienades, 11; certificaclons I informes, 1.297; auxilis a
alcoholitzats, 40; vacunacions, 683;
serveis diversos, 413.
A les 4 Cases de Socors; Visites
de Cirugla, 492; visites de Medicina,
865; visites d'O~rlno, 7.
A l'Escorxador: Accidents nous,
81; visites 1 curacions, 428.
Als Dispensaris d'Especialitats:
Oftalmologia: vfsltes practicades,
2.955; operacions, 7. O~rin~lartngologia: visites practicades, 836;
operacions, 7. Venerologla-Derma~
logil!. I Urologia: visites practicades,
4.109; operacions, 8. P.J.ericultura:
visites practicades, 243; vacunacions,
45. Ginecologia: visites practicades
365; operaciones, 6. Tocologia: vt~

La inexactitud d'unes notícies
sobre el nomenament del ca·
tedràtic Sr. Pompeu Fabra
Del ~ecretarl de la Facultat de FIlosofia 1 Lletres 1 Pe(\agogla, senyor
Joaquim Balcells, hem rebut la. següent lletra:
((Sr Director de LA HUMAITAT
Distingit senyor:
Són en nombre considerable les
noUetes que determlna<U\ premsa
publica 1 fa circular tendenciosament, a propòsit de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Rectitlcarles, una per una, faria perdre molt
dc temps.
Però alguna vegada la. Inexactitud altera fets importants, 1 ens obliga, sense excusa, a restablir la. veritat. Aquesta és el cas de l'afirmació feta pel corresponsal de «El Debate» a Barcelona, el dia 6 d'aquest
mes, referent al fet que el senyor
Pompeu Fabra tou nomenat catedràtic pel Patronat Universitari. Això no és cert. El nomenament del
senyor Fabra de data 18 d'octubre
del 1932, ha estat fet pel ministre
d'Instrucció Pública, molt abans que
exlstls el Patronat Universitari 1 a.
proposta unànime del cConsell Naclonal de Cultura», amb Informe de
la «Academla Española.» 1 aplicant
un article de la Uel d 'Instrucció Pública, que permet, amb determinades
solemnitats 1 garanties, nomenar
professors de la Universitat homt;s
eminents. Alx1 es féu, entre altres,
amb els senyors Cosslo, Maraftón,
Obermater, Comtesa de Bazàn Mèllda, Abraham Salom Yauda '1 en
la nostra Universitat els senyors Peyri, Barraquer 1 Sojo. I és curiós que
el mateix diari s'havia ocupat, en
altres ocasions, del nomenament del
senyor Fabra pel Mlnlstert; és clar
que per a combatre'l. Ara, per a la
seva tesi, es veu que 11 convenia
afirmar que aq¡¡est nomenament era
obra del Patronat que ell mateix presidia. No. L'honra d'aquest nomenament correspon al senyor ministre d'Instrucció Pública, per ordre
del 18 d'octubre del 1932.
La Facultat de Filosofia I Uetres
ho havia demanat, per unanimitat
el 1930, I reiterà la seva petició ei
19311 petició que es féu seva la Junta ae Govern de la Universitat de
Barcelona.
Em permeto pregar-li la publicació d'aquestes ratlles que, per endavant, li agraeixo.
El saluda atentament,
JOAQUIM BALCELLS
El 1932 secretari de la Facultat de
Filosofia.

Barcelona, 19 març del 1935.t

Pere Coromines demà parla·
;~~cl:t ~~e&~~~~ c~~~a~~m~- ~~~~ 1f[~c:~~=êi~~; 9¡a~o:¡~ rà a l'Ateneu Barcelonès social que, per donar-se gairebé gra- logla: visites practicades, 25·, operabre un tema universitari
14 Od t
tultament. constituiria per a les em- 1
on ologla: Inspeccions
.
preses una ruïnosa competència. El e ona,
senyor Pic 1 Pon fent-se càrrec de ~~el~~ ~~~~1cad~lc{~;.ls, G64; apeAl Laboratori d'Anàllsls Cllnics:
les raons exposades ofert est'J.dlar
Anàllsls diversos, u 28.
detingudament l'afer.
A l'Hospital de l'Esperança: MaP!TICIO DE MILLORES lalts amb tractament durant el mes,
La directiva de la. Cooperativa de homes, 101, i dones, 119.
A l'Asil Municipal del Parc: MaPeriodistes per a la construcció de
cases barates, ha visitat l'alcalde !alts visitats, 157; visites practicasenyor Ple i Pon, per tal d'lnteres- des als malalts, 350.
A la Cllnlca de Psiquiatria d'Orsar-U la realització de les millores
de les quals té necessitat el barri gèncla: Visites practicades als 208
on tenen edlticats els seua xalets alienats, 1397; operacions 11
A l'As~ del Port: ReeoneL"<ements
El senyor Ple 1 Pon, atenent el
prec dels seus visitants, els ofert a nous mgressats, 203; malalts visianar personalment, la setmana en- tats, 24; visites practicades als matrant, acompanyat dels facultatius !alts, 136.
Serveis prestats a la. Direcció 1 a
municipals i fer...se càrrec de la. necessltat de dites mlllores, per tal de la Comissaria de Beneficència: VIsites de reconeixement mèdic per diprocedir a la seva Tealització.
ferents conceptes, 30.
A l'Ambulància Sanitària: Ferits
EL GREU PROBLEMA DE
El doc~: #e~Ge UGEoSnzàlez, director tlr7as2lladats, 123; malalts traslladats,
; morts traslladats al Dipòsit Ju.
del Laboratori municipal, s'ha en- dicta!, 44.
trevistat amb l'alcalde, senyor Pic
1 Pon, per tal d'estudiar el problema
UNA PETICIO
de les aigües a Barcelona.
«La Cambra Oficial de ContracEl doctor Gonzàlez ha presentat tistes
d'Obres Públiques», «La Unió
a. l'alcalde uns gràfics que palesen d'Entitats de la Construcció» 1 cEl
la ..Progressiva salinització de les Gremi de Contractistes», en una vialgues del riu Uobregat, que són sita q-J.e efectuaren al senyor Joan
emprades per a l'abastiment de Bar- Pic I Pon, gestionaren que dita
celona.
autoritat, ampliés la concessió d'exA l'objecte d'exposar al senyor ~eptuar del pagament de drets a
Governador General de Catalunya la 1 Ajuntament, no solament les obres
necessttat urgenttssima. de posar re- de nova. planta, sinó també totes
mei al mal, el senyor Pic i Pon en- les que es titulen llnstaHaclons».
carr~à al doctor Gonzàlez la. redacEl senyor Ple prometé a aquestes
e~titats publlcar l'oportú Decret
d ampliació, a t1 que puguin treba!!:~. el major nombre d'obrers pala. Premsa.
ENGUANY HI HAURA PRO•
PLECS DE CONDICIONS
CESSONS
PER A. OBRES.
Ha complimentat a l'alcalde seLa Junta Mixta d'Urbanització ¡
nyor Pic I Pon, una ComissiÓ del
fa Públic que flns al dia
Casernes
l'entrevisDurant
Cabilde-Catedral.
ta, els visitants exposaren a l'alcal- 26 del corrent s'admetran proposide el desig que enguany siguin ce- clons per a optar a l'adjudicació de
lebrades les processons de Corpus les obres d'urbanització del carrer de
amb l'esplendor que era tradicional Palomru:, entre el de Sant Andreu 1
a Barcelona. El senyor Ple i Pon els la Sèqma Comtal, prop de les noves
manifestà que dintre la llei dona- Casern~s d'Artilleria, de Sant An·
rà totes les fac11itats posslbÍes a fl dreu, d acord amb el plec de candique pugui celebrarse aquesta festa clons I pressupost que estaran de
manifest a. l'Oficina de l'Agrupació
tradicional.
Dintre de dues setmanes el CabU· ?ae CVliautalitatt,Elsegon pis de la. Casa de
presupost de contracte
.
de-Catedral visitarà novament l'al- ,
calde, per tal de tractar aquest ex- d aquestes obres, és de 305.706'37 pessetes. El termini per a l'admissió de
trem
tLS JUGADORS D'HOQUEI proposicions acabarà a Ics 12 del
VISitaren l'alcalde, senyor Ple 1 mati de l'esmentat dla 26 del corPon, els equips universitaris l'boc- rent, 1 aquestes hauran d'ésser prequei de Madrid 1 Barcelona que :ntades a la referida. Oficina tacultiva, en plec tancat i de la. manes'han disputat, a la nostra ciutat
el Prpner Campionat escolar d'E&' ra acostumada.
-P!7! Negociat Administratiu de
anya. Entre els visitants flgurav~
equip dels enginyers de Camins, ca- Proveunents s'obre un concurs per
nais i Ports, dc Madrid, 1 el dc la a prOcedir a les obres de reparació
Facultat de Medicina de Barcelona del ~>!'velló de la Direcció del Mer-

~~~1t~mt;tfi~e~~~~~!

contrincant d'aquell, que ha guanyat

t

~
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ELS EMPRESARIS
TEN EL SENYOR PICVISI•

f.

h

--

AJ UN T A M E N T

TORTOSA

el Campionat. Hi havia també l'equip femen! del Polo Hocke1 Club
1 una nodrida representació de l'As~
sociació d'Estudiants de Medicina.
Al despatx de l'Alcaldia féu 1a
presentació, al senyor Pic, dels jugad<?rs madrilenys, el senyor Joan
Mana. Castellarnau. El senyor Pic
i Pon donà als visitants la venvtnguda, i els desitjà que llur estada
a. Barcelona els hagi estat agradab~e. com bo estat per als barcel~
mos llur visita. En nom dels estudiants madrtlenys correspongué a
les paraules de l'alcalde el senyor
Eduard de Caso, el qual agraí les
féu
rebudes
atencions
tots els 1estuunió adeBarcelona,
per la.
vots
diants d'Espanya.
Seguidament, el senyor Joan Carrió, en representació dels estudiants
de Barcelona, agraí als jugadors f~
ras~rs que bag-J.essln acceptat la
inVItació de enir a jugar a Barcelona.
Després Ge TlsUar el Saló de tes
Cròniques i el Saló de Cent, els vi·
aitants !oren obsequiats a la Sala
del Consistori antic amb un lonx
que oferí amb eloqUents paraules'
l'alcalde. senyor Ple 1 Pon, el quai
s'aoomladà dels jugadors forasters 1
catalans amb paraules de viva simpatia, que agraí el senyor Castella.mau, en nom dels visitants.
L'INSTITUT D'ASSISTEN·
CIA MEDICA MUNICIPAL
8crve1s prestats durant el mes de
febrer per l'Institut d'Assistència
Médlca Municipal:
Als 13 Dispensaris médic~ulrúr
¡pcs: Ferits aUxiliats, 960; operaclons practicades, 112; visites gratuites en els dispensaris, 4.014; visites
ur¡I!Ilta a c1omlclll, 306; reconelxemen~. ~ 4'f2¡ reconetxements

Prosseguint el cicle de conferències organitzat per l'Associació Pr~
tesslonal d'Estudiants de la Facultat
de Dret I Ciències Econòmiques 1
Socials demà, a les set de la. tarda
ocuparà la Tribuna de l'Ateneu Bar:
celonês, l'ex-conseller del Govern de
la Generalitat, senyor Pere Coromines, el qual desenvoluparà l'interessant tema «La lluita per la Universitat».
Aquesta conferència, per tractar-se
dc sentir l'autoritzada veu del se·
nyor Coromines, ha desvetllat remarcable Interès.

Les activitats universitàries
a través de la Ràdio

Institut Balmes, Barcelona·
· Ge.
rau Hugo López Camp
nedlco Nadal, Frances~' ~Ibector ~
bes, Carles Adroher Vilà l""'n~ Rt.
• .,.._,1 J.t,
rizabalaga Cendoqul.
Institut Maragall, Barcelona. ,.._
bel Badia llla, Antoni Ba.nchs· ""'~~>
\lt'
cens, Maria Camp de T
ria del Carme Carmona e~~· ~\
re,.., ~
ric Lantranco Glfrecta.
Institut de Girona: Francesc
de
A. Garrell Gallart.
Institut de Seu d'U ell
rg : Martan
Torralba Gómez, M
· del Canne Illa:
mola Pirretas.
Institut de Tortosa: Aamon
guet Burdeus, Uorenç Miquel A~""!·
Baiander, Francesc Caniveu B del¡
res, Josep Sabater Beltran Joa erre.
Fn pt.
nyol Pinyol, Josefa
Domingo, M. Assumpció n.rda.a.nlge~¡o
q¡
Torruella.
Expedició de titola p 1
e Rectorat
de la Unt versitat de·-Barcelona
estat expedit el titol de BachUJ" ha
er a
favor de l'alumne de 11
questa ciutat senyor An~~~~!.~
"""'"'l
Escolar.

Bmsa

NOTICIARI
De la Secció Admlnl t t
Iva d de
s ra de
Lleida. - S'envla certificat
compte del mestre senyor Jau es.
Salvatella a. la. Secció de Bar 1 tne
--s'interessa de l'habilitat dr¡ ~na..
tres del partit de Solsona que es.
tionl el retorn d'havers de la ~es.
tressa de Peramola. senyora ~
Serra, corresponents als mesos de
gener i febrer.
--s'envia a la. Direcció Genera}
del Deute I Classes Passives el cer.
tlficat d'ascens a 3000 P8Ssetes
la mestressa jubilada de Tiurana :
nyora Isabel Sans CerezueJa.
-A la Generalitat de Cata]nns'envia, per a la. seva pubil __,.,
cactó al
Butlletl Olicial, 1a llis ta de mestresses aspirants a Interinitats.
--s•envia a la Dirt>cció General de
Primera Ensenyança l'expedient PEr
a la construcció d'un edifici Per a
escoi~. W~un~ Grenyena <Lleida)
partida de Rure:scola Unitària a J&
-Id. íd. al Pla de Gualda.

•

CURSETS

Patronat Escolar Bcrl i Fontestt
-El diumenge que ve, dia 24, a d~
quarts de ctne de la tarda, se ceJ.e.
brarà l'acte Inaugural de les Esco.
les i Cursos especials del «Patronat
Escolar Bori 1 Fontestà».
Hom prega que els que vulguin
assistir-hi se serveixin soH.Icitar les
corresponents Invitacions a la Se·
cretarla de l'esmentat Patronat: w
rer :Marian Agulló, 27, Poble Nou.

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

El que no es perd

Relació a~s obj ectes t rC>ha ts ~ Ia
via. pública 1 dipositats a la MajordomJa Municipal, a dlsposlcló de
les persones que justi' iouen que ell!
pertanyen:
Un porta monrdes de p ell ~'~lle con.
té metàBic, una patent dc turisme
a nom de F. Rocavert 1 Cia., Un
porta manedes de pell per a senyora que conté liD mocador 1 un ml·
rall, un clauer amb du e~ claus, u·
na cartera que conté ducs t:'aus. un
port3 monedes per a senyora amb
una clau, una pinta 1 una cepsa de
Perles 7 "Pn, unes ulleres amb estoig, un clauer amb cinc chtU>. \Dl
tap de roda d'auto. un contracte s
nom d'Emlll Martínez, un guant de
punt per a senyora, un document a
nom de Pere Lafont, dos rebuts da
la. casa Eduard Mauri. uns dêclms
de la tur:t r,·nctonal dPI <;Qrteiq del
primer dA mare del 1935, uns documents tñmtar:r a-l'ff'ñï ue ;.)aquim
Blay Janln!, un farcell amb pells
tallades per a sabates, un clauer
amb tres clau;. un bitllf't del Banc
d'Espanya.

Not1c1ari

*:-------

LA HUMANITAT

Ocasió

..

Flassades llana grandíssimes
al preu de

16150 es setes
Venda directa al vestíbu l

HOTEL DE VENTAS
Cal~at••• Mobles...

etc.
SEMPRE OCASIONS

CARRER PELAI, 8

Telèfon 14370

Er

A-·

Tal com estava anunciat, el dilluns passat l'emissora Ràdio Barcelona Inaugurà l'emissió especial
dedicada a l'estudiant.
Parlà primerament el jove poeta
I estudiant, Delfí Escolà, el qual ensems féu un breu resum de les activitats universitàries de la setmana.
Seguidament, parlaren davant el ---------- ~**---------~
micròfon els estudiants Francesc
Coll I F. Alfonso Orflla. i el catedz'à,.
tic de la Facultat de Medicina doctor August PI i Sunyer, tots els
quals també desenvoluparen InteresL'Acadèmia. 1 Laboratori de
sants temes universitaris.
Ciències Mèdiques de Catalunya celebrarà sessió cientitica avui dimeMAGISTERI
cres, dia 20, a les set de la tarda,
en la. qual seran presentades les
Conferències pslco·tècnico-pedagò- següents comunicacions:
glques a l'uAoadèmla Barcino». Doctor R. Roca de Vinyals 1 M.
Seguint amb èxit creixent els pr~ Casanovas Vladé: cUn cas d'eleidGo
pers, dissabte I diumenge, 'dies 23 ¡ ma».
24 d aquest mes, tindrà lloc la terceDoctor Xavter Vilanova: cResultata
ra 1 quarta tanda de conferències obtinguts en la terapèatlca de la
psl~tècnlco-pedagògiques, a l'cAca- sffilis amb el primer arscnGobenZ&
dêmia Barcino» <Corts 547) orga- nacional.J.
nitzades per l'Assoctacló Nàcional
Doctor Josep Trueta 1 Raspall:
de Mestres Interins l substituts ~ cCons!deracions sobre 1a ciàtica d'o.
'
programa:
següent
ta el
rigen vertebral».
Dissabte, 23. - A dos quarts de
L'acte tindrà lloc a. l'esi.atge sodel, del mati, vfslta oollectiva a la cial.
cNelly's Nursey School» <lliçó pràcLa Societat Catalana de Cièn·
tica), profesor, senyor U. Rovira 1 eles celebrarà sessió cientifica di·
Gulnart. A les 6 del vespre conte- vendres vinent, dia 22, per tal de
r~ncia sobre cAlchlm.ia, <amb ex~ tractar de «Contribució a la forma·
runents qulmics), per D. s. Chlner, ció del vocabulari tècnic catata».
del Collegi .~ficlal de Llic. 1 Doctors.
La reunió tindrà lloc a les deu de
Tant la. VISita pràctica. a l'Escola la. nit a l'Acadèlllia Laboraton de
Activa de l'Avinguda. Pearson com Ciències Mèdiques (Laietana, 311.
Demà, dijous, dia 21, a da!
la susdita conferència són 'públiques, I hi resten oonvidats tots els quarts de Vult del vespre, tindrà llOO
senyors mestres que hi vulguin as- al Centre Excursionista de ?!~~
sistir. Per a visitar la Nelly's School nya., l'acostumada reunió se
hom ~ de trobar--se a. la plaça ctè de la. seva Secció de Fotografia, en
Catalunya, davant la casa Vicenç la Q,Ual es donarà una proje<:clo de
Ferrer, a l'hora consignada
cllxes sobre la Vall d'Aran.
- Dilluns a la tarda es reunl·
A les 7 del vespre. - A) cEls nens
al Palau núm. 1 de Montjuic,
ten
projeccions)
(amb
pslc~anormals»
pel pslcopedagoc senyor Rovira i el Comitè de Turisme, Excursion.!
Guitart. b) Exercicis pràctics d'Arit- Deports i Arts 1 assistiren els semètica 1 Geometria.
nyors Folch i Torres i Gandia en
cat d Horta, sota el tipus de concurs d'Diumenge, dia 24, a dos quarts representació dels Museus de :sar·
de 726 pessetes. Els industrials que
onze. - a> «La matemàtica» <con celon.'\, Casas Abarca, dels AmiCS
desitgin prendre part en l'esmentat tlnuacló
dels exercicis pràctics d'A: dels Museus; Jové, del Comitè i~
concurs, hauran de consultar els r!Lmètlca i Geometria>. b) «La cons- talà de Refugis de Muntanya
Plecs de condicions a l'esmentat Ne- titució fislca dels nostres escolars» Federació d 'Entitats Excurslon.tstes
goctat, durant les hores d'oficina 1 a càrrec del doctor E. Mlas, metge~ de Catalunya; Solé de l'Assocll!ció
dins del termini de vuit dies, ¡ hau- higienista de la Comissió de Cul- d"Hotels, Cafès, Restaurants i S~
ran de dipositar a la Caixa Municl- t~a (aquesta lliçó serà teòr1c~pràc- lars de Catalunya; Marill, del
.
pal la quantitat de 72'60 pessetes.
1ca amb examen de nens, davant ring Club de Catalunya 1 Balears.
e} pes, talla i clota). Totes les ses- Armengol 1 Money, dels serveiS d~
de catalunya,
s ona es donaran dissabtes i diumen- l'Oficina dedelTurisme
Centre Excurs¡o[IJSt:l
ges. Es prega la puntualitat, per és- Genovart,
i Cladelias i TrigO.
LLEGIU CADA DIA
ser Interessantíssimes aquestes lll- de CatalunyaNatació
de Barcelona.
del Club de
çons.
Acompanyats del COmitè o!gani~
Noua batxillers. - Han estat exzador, vis1taren les tnstallacions0 :S
pedits els títols següents:
muntatge dc les quals s'acabad 1~ dl·
•
distribueix l'emplaçament e
~----------E:J-tw.------------versos sectors que han d'é_sser ,~
pats per Ics Corporacions 1 e1'~
representades pels esmentats sen> •
El Comitè Organitzador s'ba co~
tituït amb caràcter permanent ba
Palau nwn. 1 de Montjuïc on('!equedat installada .la secretaria.
lèfon 33870).

I

1
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ANUNCIS OFICIALS

*

COMPAAIA BARCHONESA
DE ELI::CTRICI~A~ v111enC
Com que el dia ler. d abr ()bllt."~~'
venç el cupó núm. 4J de les ueS'
clons al 5 per 100 emeses per pq (¡el
ta Companyia el 27 d'octubre del5
1913, hom posn a coneixement. •
senyors posseïdors d'aquelles ql•e.!>?:'
partir dc Ja data esmentllbdd~cel~
1 1ll
garà l'expressat cupó. arn
dels Impostos corresponentsÍ1 '
Societat Anònima An1ús-~~ jg35· •
Barcelona, 20 de març e éftll"
El vicepresident I director '
F. F'R!I"'fó"R. LAWION

d

pr r.tECRES, 2o DE MARÇ DEL 1935

E

TEATRE

.C INEMA

Les Arts
*

1

·ELS ESPORTS·

EXPOSICIONS

FIGURES DE HOLLYWOOD

Recordant dates •.•

la humanitat

Entorn d'un míting
d'actors

V. SOLE .JORBA
L'art d'aquest pintor té la virtut
d'encomanar tot seguit l'optimisme.
Es un art 1adiant, superb. Els seus
arbres canten la joia per les seves fulles daurades. Les siluetes de
1 seves muntanyes, vaporoses 1 Unes, arrodoneixen el fons poètic de
la. composició. Si, singularment, copsa la vida de les coses, molt més
bé copsa el moviment, la vida dels
éssers. Tant si és un matxo com un
bou, com una munió virolada. Es
veu que l'artista ha arribat al fons
de la sl:!va ~tura. En els seus paisatges hi ha una llum de vora mar,
una claretat serena I joiosa.

El Campionat de Catalunya
de Basquetbol

UN HOMENATGE POPULAR

Els esportius catalans el retran dilluns
a Josep Gironès

L'«E8PANY0Lll I EL LAIETA SE·
GUEIXEN AL CAP DE LA CLASSIFICACIO 11 EL «BARCELONA>>
FOU BATUT PER L'uiNTENDEN·
El proper dia 25 tindrà lloc al camp car és que al camp de Les Corts, en
CIA» : 1 UN «PATRIEll ·«lLU RO»
ra j& tné3 d'un any, el 28 de geLes Corts el festival esportiu or- un dels intermedits entre ela partits
de
ACABAR
SENSE
I
ACCIDENTAT
Sindicat
el
que
r de l'anY passat,
com a homenatge a la di- a celebrar, tindrà lloc una simpa..
ganitzat
diumende
jornada
1a
de
Després
Teatre
al
organitzar,
Jld~sta va
tlquissima exhibició a càrrec dels
ge, l'Espanyol i el Laietà segueixen latada i modèlica vida esportiva del diminuts
anyol, un mlt.ing monstre per a
mestres de la boxa nens
1 nostre gran atleta Josep Gironès.
d
u
im
Es~ar a l'opinió la situació en què
I
empatats per a pr er oc e a Res com aquest homenatge no po- Trenchs 1 Corbi, de 6 anys d 'edat 1
eJt trObaven inscrits al cens de Caclassificació. El partit que jugaren drà demostrar a Gironès l'estima 22 quilos de pes, que conten les
,S.un e. davant les anomalies que
era conceptuat de fàcU, ja que els
seus adversaris, sense voler desme- que II té el seu poble; ell que tan- seves sortides per èxits. S'espera en~vle~ produït l'agreujament de la
VANCELLS
en el més minim, no po- tes 1 tantes vegades ba sabut cor- cara un altre oferiment de gran vàíriS1 teatral.
Aquest pintor canta la frondosi- rèixer-Ios
inquietar-los si ells jugaven respondre a l'esforç que se li ha lua en aquest aspecte.
L& junta del Sindicat, veient el
tat de les selves. Es veu que és un dieu
lloc
ltats 0 btin demanat per a enlairar al seupodrà
t bé El
ltj
Per tal de completar el programa,
rUl que corria. el pa c1e nombro- el nivell de la seva terra,
· s resu
vallesà. com una casa. Amic de les m anamen
guts pels vencedors en aquest partit
hom estudia la manera que els nosro.milles, va organitzar, amb una
formes plenes, exuberants, suculents. són
no
que
25
dia.
proper
el
comprovar
marcael
que
ja
eloqüents,
pro-J
campions d'atletisme puguin sutres
valentia digna de tot elogi, l'note
Els seus núvols tofosos fan de dig- dor assenyalava un bon marge d'a- ha estat endebades el seu esforç.
mar-se a l'homenatge, aprofitant ell
e v& tenir lloc a l'Espanyol, amb
ne parió a les tofes de verdor vora ventatge al seu favor. L'actuació dels
Són tante.s les comunicacions que oferiments rebuts.
f,~dhesió de la Societat d'Autors de
l'ermita. Això no priva que sigui
fou molt activa per part dels rep a tothora el Comitè organitzacatalunya, Agrupació de Mestres
capaç de fer-hi lluir una llum de equips
La subscripció oberta per tal de
que tot fa suposar que !"èxit més
dor,
pr!-.
al
especialment
molt
vencedors,
directors- concertadors, Societat de
posta ben bé d'un altre món o bé
temps del partit que pressiona- sorollós coronarà aquesta organitza- subvenir les despeses de l'àlbum que
portsta. Sindicat Musical de Catad'expressar el tremolor de la terra mer
ren amb fermesa 1 aconseguiren ja ció. Aquests dies les adhesions són es relliga per tal d'ofrenar-lo a Gilunya, Associació de l'Art 1 Indúsi dels arbres, entre dues llums.
tan continuades com valuosfssimes. ronès com a record <l'aquest acte, h&
uns resultats crescuts.
~ries del Teatre, Sindicat de MaquiEl Barcelona en ésser vençut per · A les ja esmentades anteriorment, trobat el xnillor dels acolliments, 1
lstes i el d'apuntadors.
.JAUME MERCADER l'Intendència,
ha sofert un seriós cal afegir la de tots els Clubs de ha estat encapçalada per la Federa-ll Es va mtentar portar a terme uAquest pintor presenta un altre contratemps que
pot reportar-U des- Primera Categoria Grup B, s~~ ció Catalana de Boxa amb 300 pea.o
maniobra que podia reportar imcaire. Igualment notable, de la nos- agradables conseqüencies
en la clas- cap mena de distinció, la de I ini- setes i el Casal Barcelonista amb
1
Tarragona
de
camp
~1
terra:
tra
ertants mlllores. L'actitud del Sinaquest par- gualable Ricard Zamora, el qual ha 250 pessetes.
en
Intendència
sificació.
aveseus
Els
Barbarà.
dc
Conca
la
{Ucat d'Actors va ésser acollida amb
act-.1à. molt xnillor que en les se- adreçat una lletra posant-se inconS 'han rebut Ja importantlsslmea
llaners, i la terra que e1s nodreix, i tlt
61Jnpati& per part del públic, que
darreres actuacions, i sl bé la dicionalment a les ordres dels orga- quantitats
de Olimpia Ring, Fedel'aire clar que respiren, diuen ben ves
¡;egui amb un interès constant el
per
quantitat
d'una
més
a
nltzadors,
es
punts,
tres
per
sols
fou
victòria
be que no els trobarieu iguals en
ració Catalana de Futbol, Federació
(ie;envolupament d'aquest moviment
de
despeses
les
subvenir
a
ajudar
a
que
compte
en
té
es
si
remarcable
Catalana de Rugby, Ricard Zamora,
cap més lloc del món. Veient aq-Jestnagnifio.
dedica a GirOnès. Llapis
tes expressions, qui hi ha de dlsfru- fou aconseguida damunt els vence- l'àlbum que homestat
Antoni Vives, Pe~
'l'ot era un bullit de comentaris
rebuda la va.. Ubach, Termosàn,
dors de l'Espanyol i el Pàtrie d'en- Aix1 mateix ha
el
Santamaria,
Joan
és
debò
de
tar
etc., que oportunament ea
quan l'acte va ésser celebrat. El tealuosa cooperació de la Internacional desglossaran,
guany.
pinintentat
ha
ploma,
la
amb
qual
vegada que el sotota
tre es ve. omplir per complet d'eleEl Patrie i l'Iluro jugaren en el Boxing Union, suprema autoritat brant d'aquesta subscripció
tar el que aquests plntors han plaspiiSSBl'l\
¡nents de l'art escènic que II.SSÚ¡tien
ensems
internacional,
boxa
la
dintre
partit
un
primer
del
joc
de
terreny
mat amb el pinzell.
engruixi.F el recaptat el passat. di·
amb l'esperança d'un proper remei
que tothom pressentia interessantfs- que la no menys valuosa de la Fe- ajous
a l'Olympia, que es destina a la
que indlcarien els discursos de:S
que deració Francesa de Boxa. També
AGUDO•CLARA sim, però que ningú no esperava
Mutual Esportiva de Catalunya, a1x1
companyJ que des de la tril:iuna !al'ede
adhesió
ferma
la
rebut
s'ha
tingué.
que
derivacions
les
preng-.tés
En resseguir les múltiples sales de
com tot el que es recapti el proper
·en ús de la paraula. També hi
les Galeries Laietanes descobriu, a El partit fou de franc domini del missora Ràdio Associació.
{:,ocorregué nombrost.~slm públic per
Una nota simpàtica que cal desta- dia 25 al camp de Les Corts.
fi, aquest pintor singular. Sem- Patrie i el marcador _ ~ al primer
la
,t:l.l d'escoltar amb interès el que els
bla que s 'hagi inspirat en la lectura temps, assenyalava el resultat de Pa'actors, amb un gest de formosa 1nd'alguns poemes en prosa <le Pol. trie 21 1 Iluro 6. En aquest primer
'dependència I d'una solld:u1tat ben
Podria ben bé fer seves les parau- temps Borrell que havia començat
!ferma. volten exposar a l'opinió púUNS ACLARIMENTS
les d'aquest en la seva <!Illa de la fent una actuació esplèndida, caigué
Ahir, a l'Esta~.~ i
fblica.
fada» (The Island of the Fay) : 1 es lesionà, sort1 novament però no
Del senyor Joan Roca i Alcanyís, ;.
Parlaren, en mig d'un entusiasme
<c. ••Aquests meus capricls, i altres pogué continuar i s'hagué de retifent referència a un comentari de
essent substituït
escriptJble, Alexandre Nolla, prede semblants han donat sempre a rar definitivament,
Lluis Meléndez, hem rebut els aclaent del Sindicat d'Artist es, P ere
les meves meditacions entre les mun- per Viterbo. Al segon temps, el joc
riments que segueixen:
gura, Jaume Corberó, Rle>al'd F ustanyes i les selves, vora dels r ius i continuà amb les 'na teixes caracte«No és cert que jo hagi sollicltali
Josep Clapera, Pere Alcàntara,
de1s oceans, un m atis del que en el ristiq-Jes, però per falta de Cordon,
mai cap subvenció de l'Ajuntament,
vador Sierra, Ricard Fuentes 1
món de cada dia no deixar1em d'a- l'arbitre assenyalà falta tècnica 1 nci
Generalitat, ni de l'Estat, I, per tant,
ric Lluelles.
nomenar fantàstic.» ~ veritat, pot- començà el conflicte. L'acte de desno se m'ha concedit mai perxnis per
Tots els oradors varen explanar
s er, que les seves . VISions poemàti- consideració del jugador Cordon a
a organitzar cap campionat de lluiques no atriben a concretar prou l'àrbitre no volem qualificar-lo, però
•angoixosa situació que travessa el
ta, ni per a organitzar ni fer res.
definl~lva.au:nt. Amb tot, però, qui el que ens demostrà quina classe
amb el consegüent trastorn
A l'Estadi de Montjuïc, 1 sota l'orJEeatre,
sap s1 no es aquesta vaguetat ma- d 'espl'rit esportiu és el que anima a ganització del Barcelona Universitari No és cert que jo hagi estat mal a
a I r~ fam!Hes que en depenien;
Praga. Es mentida que jo hagi asaquest jugador és l'acte inqualifiteixa el seu major encl.s.
toren assenyalades les causes que
cable d'intentar agredir l'àrbitre. Club, se celebrè. ahir al mati la pri- sistit ni Intentat assistir mal a cap
J . s.
havien motivat aquesta deplorable
Cade
Campionats
dels
sessió
mera
Congrés de la Federació Internaclo- t
.Als pocs moments, el jugador AreiJ!tuació 1 van 63ser indicats els reels quals han na! de Lluita. A més, la F. C. de
nes es llançà sobre en Font i revol- talunya universitaris,
p!els. que mereixeren la unWime &expecgran
una
enguany
despertat
NOTICIARI
Lluita no ha tramès mai cap delecà per terra, i l'àrbitre, davant l'intació en els nuclis escolars.
provació.
gat a cap Congrés, ni la Federació
HOMENATGE A ~ESCU~ compre:'I.Sible d'aquesta agressió orA la primera sessió s'han celebrat Internacional de Llulta no ba celeEl públic, compenetrat amb el sen..
Arenes,
jugador
del
l'expulsió
denà
CLARA
.JOSEP
TOR
finals. El conjunt brat cap Congrés a Praga en aquests
dels acton¡, comprenent el proLINDA PARKER
estat Cordon, i per únicament quatre
Demà dijous, dta 21, organitzat abans ho hAvia
és força més reduït darrers cinc anys.
ema que els amenaçava de mort,
tant, l'Duro quedà amb tres juga- de participants
Casa
restaurant
al
Artístic,
Círcol
pel
en aquests camanteriors;
anys
que
aplaudiseus
els
alenar-los amb
No he estat mai secretari de la
al camp Però el fet tingué unes
--------------~~*------------~--Llibre, tindrà lloc el banquet d'home- dors
pionats, la manca dels record.men F . C. d'Atletisme; n'he estat vicepreJne¡¡ts constants, per portar a bon
més
les
són
no
que
derivacions
natge al gran escultor català Josep adients en un camp de basquet. Sem- Pere Ricart i Miquel Arévalo, es no- sident II, durant un any; valg diterme la tasca empresa; es va adoClarà, tal com fou acordat per l'es- pre havem combatut l'actuació dels ta, car en les proves de pes, disc i mitir voluntàriament l'agost passat,
~r. amb una claredat transparent,
mentada entitat i oportunament familiars dels jugadors en els par- velocitat, les marques aconseguides i en l'Assemblea del setembre vaig
els sofrlments de1s b.rt1stes que veanunciat per tal èe celebrar l'èxit tits, i aquesta vegada bo fem nova.. no donen gaires esperances.
en la seva poca feina usurpada per
ésser reele¡¡it, contra la meva volunLa millor prova aconseguida ahir tat, i valg reiterar la meva dimissió
que ha obtingut en la seva darrera ment, ja que si el germà o qui si!tres actors no lnscrtts en el nosl'Escola
de
d'Obon
la
!ou
mati
al
exposició d 'Obres.
~re cens. Això era intolerable i pregui d'un j"Jgador no sap o no pot Normal, en la prova dels 800 metres, amb caràcter !.rrevocable. No m'ha
Els tiquets han d "adquirir-se a la contenir-se davant d'un atropen co- en
ment per aqueste. causa s'havia
dimitir, ni em farà dimitir mal
UNIO RADIO, 8. A.
la qual ha batut el rècord d'Es- fet
secreta ria del Círcol Artlstic. A hores mès al seu germà i que és severa- panya
cap campanya del senyor Lluis Meanitzat el mit1ng, tot aprofitan t
especiad'aquesta
universitari
d 'ara és ja molt nodrida la demanda. ment punit per l'àrbitre, faran bé litat, deixant-lo a 2 m., 5 s. i 1-5. léndez, perquè tinc com a norma fer
a ocasió que no podia ésser més
A l'àpat hi assistiran també senyo- de no concórrer als camps, car del La cursa efectuada per Obon, ha sempre el contrari del que d1u aquest
tica per al teatre. Calia fer una
Emissió Ràdio Barcelona
retes , i tot fa preveure que l'home- contrar¡ ens exposem que els partits estat magnifica, i el seu esforç, s'ha senyor, perquè considero les sevea
üemostració de valentia i dò sòlida
unió per tal de lliurar l'art dels
natge constituirà un èxit. Els con- de basquetbol es converteixin en una vist rremiat lnscrivint el seu nom censures com la major garantia
PROGRAMA PER A AVUI,
mercaders que l'infecten. I aquesta
current s seran obsequiats an1b un e:vendetta• corsa.
Dl MEC RES
en e palmarès de1s rècords espa- d'encert.
Els quatre càrrecs que ostento en
L'àrbitre suspengué el partit quan nyols universitaris.
demostració es va. fer; però ...
7,15: ~rimera ed.i ció de «La Pa- ' menú, on hi haurà reproduïda la
són els que he ocupat
raula», diari radiat de RADIO figura Apoliò, obra cabdal del mes- mancaven deu minuts per a acabar
Diumenge vinent, mati 1 tarda, l'actualitat
1 el marcador assenyalava el res-..11- continuaran els campionats, de les durant tota la meva vida, excepte
tre.
BJI..RCELONA. - Discos.
•••
d'Atletisme.
el
8: Senyals horaris de la Ca teGUSTAU COCHET I .1. SO· tat de Patrie 29 i Duro 10. En pre- proves que manquen. Les que tenen
Ha passat un any i este'm igual
Considero indiscutibles el me-.t hodral. - Lliçó de gimnàs radiat, a
LEA-PUIG A LA SALA guntar nosaltr es a l'àrbitre el per- més interès, són els 400 metres lllsos,
Que abans. Els mateixos monopolis,
què suspenia l'encontre, ens digué 1 els rellevaments 4 per 100, en les nor i dignitat esportiva, no he comèa
de In F ederació de Gimnàscàrrec
BUSQUETS
1es mat.eixes exclusives, la «rebentatica.
rer al pròxim dissabte, dia 23, s'a- que ho feia vista l'actitud dels ju- quals les forces dels atletes partici- mai res que em pugui fer enrogir;
da., continua igual, idèntics abusos
puc anar pertot arreu amb el cap •
8,20: Segona edició de «La Pa- nuncien a la Sala Busquets les ex- gadors de l'Iluro.
pants estan molt igualades.
etc.
en el lloguer dels locals, etc.
Però les derivacions que el fet puraula», diari radiat de RADIO BAR- posicions de pintura de Gustau Coequips està gairebé ben alt, i el meu únic orgull són el
per
lluita
La
obsNo
ahirl
era
Jtes... Sembla que
CELONA. - Discos.
chet, artista d'un gran personalis- gui prendre. no és possible preveu- circumscrita a les Facultats de Me- meu desinterès, la meva dignitat 1
.l;ant, ja ha passat un any...
9: Senyals hora ris.
me pictòric, i de J. Soler-Puig, una re-ho, però per impressions que ha- dicina i Tècnica, sl. bé els primers la meva honradesa inatacables.»
Fins quan ha de durar? Qui .sap!
horaris. - Servei de les destacades figures de la jove vem pogut recollir. sembla que serà van afermant la seva posició de
11 : Senyals
diflcil trobar un àrbitre que vulgui possibles guanyadors, car en les pro- El francès Archambaud gua·
1\ la millor es pot organitzar un alMeteorològic de la Universitat de pintura catalana.
desplaçar-se a Mataró, ja que diuen ves semifinals, tenen classificats a
\;re acte com aquell, pot demostrarBarcelona.
se un entusiasme prometedor, poden
MIR NO EXPOSARA AQUES· ells que no tindrien per a llurs ac- homes tan destacats en aquests cam- ny à el «Criterium d'Alger»
tuacions la deguda llibertat d'acció. pionats com Arribes, Fumadó 1
aprovar-se unes altres exclusives
MIGDIA
Segueix essent «Fruita verda», la
TA TEMPORADA
Alger, 19. - Acaba de disputarcom aquelle5, i, en total.. . res.
12 : Senyals horaris. - Secció Fediscutida obra de Millàs- Ra ureU,
Contràriament al que s'havia I esmenten el cas que Gironès ac- Brasó.
se la important prova clcllilta tituNomés ens resta el consol, vistos l'act ualitat teatral.
menina. - Música selecta en discos. ammciat, el pintor Joaquim Mir no tuà en el primer partit de Campiol'IIuro,
de
camp
al
justament
I
nat
«Cnterium d 'Alger», disputalada
Resultat8 obtinguts
~sdeven1men1.s , d'esperar que la
celebrarà exposició aquesta tempoMlllàs-Raurell ha vist retirada uda en dues etapes, 1 en la qual han
ria es repeteixi...
EMISSIO DE SOBRETAULA
rada. Aviat marxarà a la campa- 1 no ha volgut continuar actuant. Pes final:
na obra seva del cartell del Polloconcorregut destacats corredors. EnAquests fets són desagradables i
13: Senyals horaris. - Programa nya per a preparar unes obres desrama. Es a dir, retirada: prohibida.
1. Garriga, Mediclna, 10'24.
M.
vulguin justificar-se adoptre aquests hi ba l'espanyol Llucià
tinades a l'exposició que celebrarà a no calelque
10'06.
Medicina,
Navès,
2.
I prohibida per l'Acadèmia de Clèn- ¡ de discos variats.
paper de vlctima. El comenMontero guanyador de la prova de
13,35: Tercer acte de cTú, gitano la Sala Parés dintre d'un aproxi- tant
cies.
9'85.
Tècnics,
Luque,
3
l'any darrer.
çament del succeït fou culpa del
4. Rod.riguez, E. Treball, 9'80.
Semb!a, segons el criteri de l'Aca- i yo, gitana»•. de Joaquim Caaa3, per madament.
jugador Cordon. El jugador, per daLa primera etapa comprenia un •
5. Escolà, Medicina, 9'49.
dèrma de Ciòncles, que «Fruita ver- ¡ la compe.ny¡a Monttam-Roses del
ha
h1
que
saber
de
ha
tot,
de
munt
recon:egut de 160 quilòmetres. Va é&HOMENATGE A VANCELLS
9'41.
Tècnics,
Guàrdia,
6.
da», de Millàs-Raurell, és immoraL Teatre Apol:ló:
el qual s'ha de saber,
ser diSputada amb mal temps, 1
L'anunci de l'homenatge a Van- un reglament,
13,_55: SecCló Cinematogràfica.
A nOfaltres, i a tota la gent de
s'acabà enmig de forta pluja.
i a més ha d'ésser disciplinat. Les 8001. final:
1-5,
s.
5
m.
2
Normal,
Obon,
14 . «La Paraula». - EmisSIÓ de cells ba estat molt ben rebut en els demostr
bon gust, ens semblen més immorals
El francès Archambaud. als daracions d'indisciplina que ve-per el túpides-- les obres del se- les dues de la tarda. - Informació centres artistics barcelonins. La nent donant certs jugadors han d'és- (rècord Espanya universitari).
ha iniciat 'una fan2. Castellà. Tècnics, 2. m. 8 s. U. ters moments que
nyor Muñoz Seca que tant d'èxit de Ba~celona. - Actualitats teatrals personalitat de Vancells. que té una ser punides severament, no pretenem
U ha permès dl.ttàstica fugida,
i muSicals.
li
•
3. Elies, Tècnics.
història tan assenyalada en l'art ca- que els jugadors de basquet siguin
1
1 arribar guaescamot
gros
el
bti
gregar
h
14,30 : «Butllet1 Oficial» de la Ge- talà, ha arribat ara al seu punt cul~o ngut temps enrera a Po o4. Angel, Medicina.
nyador netament.
per!ectes, però si que els volem corBatxillerat.
Sanz,
5.
Infinitat
aixi
creient-ho
I
minant.
Sumari
Catalunya.
de
nerali~t
vet
I é. les quals mR.1 no posà el
• • •
rectes. Ara esperem que el Comitè
6. Agulla, Escola Treball.
del n)IDlero publicat avui - cEl fet d'amics i admiradors, han organit- de Competició falli aquest cas amb
l'Acadèmia de Ciències.
Alger. - La segona etapa del
del dia», per Joan Alaved.ra. - Con- zat el banquet d'avui dimecres al justícia, però també e1s demanem Triple salt flnal:
• • •
Oriterium Ciclista d 'Alger sobre 126
1 CureU, Medicina, 11'93.
tinuació de les Actualitats. - Bor- Restaurant Catalunya, el qual sens
quilòmetres ba donat aquesta claaseveritat.
Això, aquesta falsa por, aquest vo- sa de Treball de «E A J-1».
ll. Fumadó, Medicina, 11'M.
dubte es veurà molt concorregut.
sificació: 1, Deforge; 2, Vanderdonk;
A la segona categoria, segon grup
Emissió de
15: «La Paraula».
ler veure la lmmoralitat allà on no
Freixes, Tècnics, 11'57.
s.
Tiquets al Restaurant Catalunya
3, Max Bulla; 4, Catteuv; 15, Cheé~, resulta un~ cosa francament ri- les tres de la tarda. _ Directament i a la Sala Parés al preu de 15 pes- també es registraren incidents ai
4. Juanola, Tècnics, 11'46.
ne; 6, Fournier; 71 Ricaux; 8, Arcamp de la U. B. Cornellà, l el pardes de Madrid. - Ministeris _ Re- setes.
6. Amado, E. Treball, 11 '39.
I d1cula 1 provmcinna.
cha.mbaud; 9, Momero.
tit també fou suspès quan manca6. Canosa, Farmàcia, 11'27.
~ un altre ambient teatral més sum de la «Gaceta». - SeSsió RaLa classificació definitiva, da.ven cinc minuts per acabar-se. Com 400 metres semifinals:
Clvilltut que el nostre «Fruita ver- diobenè.fl.ca. - Discos escollits.
prés de les dues etapes, és:
pot veure's, després d'Una jornada
du hauria tingut més o menys èxit.
sèrie
Primera
1, Maurice Archambaud; 2, Vanmoguda, han deixat treball per al
TARDA
Però a ningú amb dos dits de front '
derdonck, a 38 s.; 3, ex-quo, Roger,
que resta de setmana.
1. Bravo, Enginyers, 56 s.
16: «La Paraula». - Emissió de
no se 11 ocorreria titllar-la d'imiDo(Marocaln) 1 Deforge; 5, RlChene
2. M1ramon, E. Treball, 56 s.
les quatre de la tarda. - Informaral
gaux; 6, Max Bulla; 7, Manuel Gr.rSegona sèrie
cló general. - Programa de discos
• • •
LES GRANS PROVES
cia; 8, Montero; 9, Fournier.
1. Ferrer, Batxillerat, 58 s. 3-10.
16,30: Retransmissió des del Col:
Si aqui certs critics 1 certs públics
MOTORISTES
2. Pujol, Normal.
s'espanten tant i fan t:mts escara- ' legi del Sagrat Cor. - Conferència
ELS GRANS PARTITS DE TENII
falls, què passaria sl. aqui es repre- pel pare Josep Antoni de Laburu. '
Tercera sèrie
18: Senyals horaris. - Prograsentés «Despertar de primavera», de
InternacioPremi
Gran
111
Ei
1. Luque, Tècnics, 58 s. 1-6.
El Barcelona L. T. C. contra
Wedek.lnd, o cDardamelle o el cor- ma del Radlolent. - Discos a pePer a commemorar
2. Amat, Aparelladors.
Corts. 613
nal de Barcelona
I tició de senyors subscriptors de RAnub?
_
Disc final:
el Cannes L. T. C.
Pintura
Balmas
Senyora
BARCELONA.
DIO
1
•
•
•
el 14 d'abril
1. Amado, E. Treball, 31'02.
El Moto Club de Catalunya ha fet
))
18,30; . Suplement de «La Parau- .Josep Maria Monner
Hi ha, no obstant, qui creu que
29'72.
Tècnics,
Guàrdia,
2.
dimecres, arribaran els Ju·
Avui.
Gran
m
del
reglament
el
públic
ja
))
cels acadèmlcs d'aquella Acadèmia, la», dedicat a la Secció Infantil de Antoni de Ferreter
3 Sancho, Medicina, 27'~.
gadors del Canoes Lawn-Tenis Club,
Premi Internacional de Barcelona,
))
UNA NOVA OBRA DE
no solament són homes de ciència, RADIO BARCELONA. - Rondalles, Agudo-Ciarà
4. Juanola, Tècnics, 27'21.
els quals han d'enfrontar-se amb la
que aixi mateix ba estat tramès a
LLUIS CAPDEVILA
contes, consells útils, etc.
»
sinó també homes de gust».
Alexandre Crelxams
15. Conesa, Farmàcia, 26'32.
representac1ó del Barcelona Lawncorredors cases constructores 1 fe))
cPolitica
de
Conferència
1~,45:
pobre
ei
sencerament
Compadim
Melfren
Elisi
26'01.
Treball,
E.
Espunya,
6.
di~ul.s CapdeVlla, el popular comeTenis Club els dies 22, 23 i 24 del
deracions.
Cramouse
Antoni
senyor
per
Soc1all,
criteri.
aquest
exposa
que
senyor
2ll
dla
el
Fins
semifinals:
Obstacles
metres.
110
mes. Per tal d'aclimatar-se
corrent
'l' ograr, ha lliurat a «Cat:~Iunya
El dit reglament és virtualment
Ca.stillo.
• • •
~atra ,» el quadre escènic en un
a les no.stres pistes, els esmentats
amb
Premi,
Gran
passat
del
al
igual
sèrie
Primera
19: Senyals horaris. - Continua- •
J. M. de Sagarra diu, parlant de
r-te «14 d'Auril, claror a ·alba>l,
jugadors han decidit avançar un
lleugeres modificacions de forma, l
1. Fellp, Batxillerat, 19 s. 7-10.
tllo¡qual obn\, com Indica d seu la seva obra nova «La rambla. de les li cló del. Programa del Radiolent.
dia la seva arribada a Barcelona.
acurada.
sumarent
presentació
de
1-10.
s.
21
Medicina,
Emissió
Arribes,
2.
,19,45 · «La Paraula».
c'a • es una cvocac~ ó de la pro- floristes»»: «...i en molts de casos
Són els nostres visitants: M. P.
Les diverses comissions qae de
s. Refié. Tècnics.
es pot dir que l'autor no sap el j d un quart de vuit de la tarda. 1 mactó de la Rep ~tblica.
Elimer I J. Caska, suis el primer
forma permanent actuen per a la
Barcelol'estranger,
de
Informació
escrit».
ha
que
18710
Telèfon
·
262
Diputació,
u Una evocació que és un encer t
i txecoslovac el segon; ambdós, meñi
més perfecta organització d'aquest
Segona sèrie
Mad.rid 1 provincies. - Obertura
Desltjarlem que eLa rambla de
d~la tro?all~: la d'aquells moment~
bres del Canoes La.wn-Tenis Club,
ART 1 ORNAMENTACIO
magne esdeveniments esportiu, por1a Sessió de Corts. - Continua8-10.
s.
19
Medicina,
Fumadó,
1.
eó
d'aquests.
cas
un
fos
no
floristes»
les
els seus dos primers jugadors. Ha1
cs-Lt4 d abril de 1931. que no havien
ten molt avançat llurs treballs 1 tot
OBJECTES PER A PRESENTS
2. Marca, Tècnics.
el del Programa del Radioient.
bitualment resideixen a Canoes.
..., ·a ~ tccolllis ct:cara en la nostra
fa esperar que seran superats 1 augmonedes.
de
Cotitzacions
19,45:
Aparelladors.
Amat,
3.
Bodegons
Pldelaserra
"' tn:.t!cn.
mentats en tots els aspectes amb re19,50: «Noticiari d'Aeronàutica> A. Oplsso
E'intures I dibuixos lació al Gran Prem! celebrat el pas- 100 metres, semifinals:
«14 dAu1 ll, clar or d'alba» és un
AL BROWN, A VALENCIA
0
Navarro'
Domènec
d'Alfred
càrrec
a
Classificats per a la final
compte
en
nint
te
estructurada
~ra
sat any.
•
pilot aviador.
F1ns el 22 cle març
1tn~ .P<>sslb!lltato; dels nostres beneGuàrdia, Tècnics.
La part principal del m Gran
Freixes, Tècnics.
El campió mundial dels gall~
~ :Its atr.a~urs. p erò, amb tot i
Prem! Internacional de Barcelona.,
Franquesa, Dret.
-----------*----------~ que és la que fa esment als particiuna
conté
ge,
at
munt
cll
e
lle
r
ta.
:
;s
ha estat batut, als punts, per
Parellada, Farmàcia.
1
• teatr::!ltat .
Josep Soler; pants en les diferents curses, preGutiérrez,
!erino
Medicina.
Brasó,
1tl4 d'Abt1l, cla ror d'alba» sortirà
Sangchili
Parellada, Dret
Eduardo Hinojares, Antoni Rovira; senta un aspecte fnmcament op~~blicada a «Cat.a lunya T eatrai.JI el
Don Javier, Baltasar Banquells; Te- timista i no es farà esperar la pri1
- Es celebrà la vet19.
València,
llista d'inscrits, l'anunci de la
\Ul ~r. d"abnl, però els elencs que
lesforo, Rafael Artús; direcció, Cè- mera
llada de boxa en la qual prenia part;
qual palesarà de forma evident el
HOQUEI
t gulll posar l'obra en escena i per
sar Angel Monedera.
Aif Brown i el valencià Sangchill
internacionalment té
c~rt a sajar-ln a mh el temps que
24: «La Paraula». - EmisSió de prestigi que
El públic emplenà per complet la
la màxima organització
trui ~~:i~ ndreçar-~:e a l'A¡-.u u Teales dotze de la nit. - Darreres in- conquerit
del Moto Club de Catalunya.
plaça de braus.
f ' Ci ~ illa, on, d es d'ara, els seran
l'Escovencé
formacions.
Polo
del
L'equip
El campió d'Espanya del pes ml¡
Pendenta de lleugers tràmits està
' t¡ lttats el~ exc.nplars que necesFI DE L'EMISSIO
6 1 n.
la formalització de les inscripcions la d'Enginyers de Camins de fort, Martínez d 'Alfara, vencé l'ex-definitives dels anglesos Stanley
campió de França Alex Marin, per
Ràdio Badalona Woods, C. H . Manders, E. W. MeEAJ-39
abandonament d'aquest a la cinqueO
a
gols
4
per
Madrid,
L.
Blnder,
J.
F.
Spa.nn,
Tomy
llors,
Avui, dimecres. - A les 12: Oberna represa.
tura; senyals horaris; música en H. Marin; dels alemanys R. Deter,
EI combat entre Aif Bruwn i Sangal mat1• a 1 camp d e1 p 0 10 • j u- chili
Ahir
Moritz,
Josep
Weyres,
Paul
Faustm
fou 'Seguit pel public amb gran
•
lea
A
selecta.
Música
2:
les
A
discos.
un partit amistós un equip de interès.
2,30: Fi de l'emissió. A les 7: Ober- Franz Vasem, Hans Hausler, Hans garen
l'Escola
de
altre
un
i
Societat
la
tura; senyals horaris; música sim- Soenins, Hans Wlnkler; els suussos d'Enginyers de Camins de Madrid.
El valencià lluità amb gran entufònica. A les 8: Cotitzacions. A les H. Starkle, Haenni; dels francesos,
Marcaren ela punta caralt (1) i siasme, mentre que el negre refugia
9: Noticies locals. A les 9,16: Ooll- René Amort, R. Boura, r. Boescb· Tarruella (3).
lluita. Dominà el valencià en gai:la
cert de cjazz», per l'orquestrona dels italiana Bianchi i Colombo, i
Va tenir cura de l'arbitratge L. de rebé totes les represes i al fmal fou
M.
Sunaquist,
Raguen
suecs
dels
«Manathans Jazu, la qual InterpreSatrústegul, el qual a.llnlà els equips decladat vencedor per punts enmJ.a
tarà el següent programa: cKeep Stromberg 1 R. Gulich.
dels grans apaludiments del públic.
Aquests noms, q-Je per si ja són de la següent manera:
young and beati.ful», foxtrot; «El
Alt Brown es mostrà baix de forEnginyers de Cam.i.ns: GiménezOonde de LuxemburgoJ, vals; cWhe una garantia d'èxit 1 internaciona- Arribas,
Barriola, RUiZ- Hermos1Ila, ma i no es lliun\ al combat amb enstele the tlger's rJgJ, foxtrot; c:Flor llsme, es veuran augmentats amb alCaso, Lorenzo, Inaraja, Méndez-Vigo, tusiasme.
de HawalJ, hawalana; eLa Pr!Jl~ tres no menys notables, que ajuntats Valero,
Iturriaga, de Mlguel 1 Ele- I El públic ha wrtit entusia.t>mat de
S& de la Czard.a.J, selecció; «No mo- a la representació espanyola, formala victòria de Sangch!ll.
re loveJ, foxtrot; «Tesoro and.alUD, da pels nostres millors corredors, jab&rrieta.
Alguns dels critics que han asststl*
Polo: Capdevila, Golcoechea, BJV
p8sdoble. A lea 9,30: Concurs d'or- proporcionaran una jornada emocioel n•
questrines. A lea 10,16: Noticies de nant en el clàasie circUit de Moot- gu11A, Pena, Musons, Renau, Mas- al combat han consideratl que
que deid
Premsa dea de Madrtd. A lea 10,30: juic, amb motlu del m Gran Pr&- sana, Agustt, Tarruella, Ca.ralt i gre no s'emprà a fons
valencià.
el
boxar
Blaaoo.
«Jazu. A lea 10,t5: Pl de l'emlaSló. ml Intenuu:lon&l de Barcelona.
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PER ALs AMics EMPRESONATs

· .·· . ,
La nostra S UbSC rt p CI O
Relació de dmlatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronna Universitat, 25, pral.)

x x ............... .... ..
x. x. ... .

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

Maria Lleonart .. . .. . .. . . ..
Nena Eulè.lla . .. .. . . .. ... ...
Rosa Garnga .. . .. . .. . . .. . ..
Joana Ollva ...............
Tres germanes Ramona, Maria. I Carme ............. ..
Famu1.- l:>UDLranes-Urqulzu
(quota setmanal) ........ .
Cccllla Alnvedra . .. ... ... .. .
Nlpe 1 pares . .. .. . .. . ... . ..
Ennqueta PuJgrerrat....... ..
Jose!a Camon . . . .. .. . .. . . ..
Grup de companys Myrurgla
(primera vegada) ... . .. .. .
Antoni Torres .............. .
J. Castelló . .. ... ... ... .. .
J. A. R . . . . . . . . ...... . ..
Rosa 1 Eusebi .............. .

Maria Mercè . .. .. . .. . .. . . ..
Uns catalan'! cent per cent.
S. Trladó Prats (novena setmana) ................. .
Un cobrador de eLa Vangunrdla» ................ ..
Un grup de repubhcans de
Roda de Ter ........... .
Sindicat Agrtcola de Roda
dc Tel' , ................ .
Un esquerrà. de Malgrat .. .
Un bon rabassaire ... .. . .. .
Joan Vinyol9 ... .. . .. . ... ...
Un altre esquerrà de Malgrat .................. ..
F. B. (segona vegada) ..... .
Una telefonista d'esquerra.
A Russlnyol .. . . . . . .. . ..
Pau Isern ........... .
Gardell<~ .. . .......... ..
Un matrimoni Mlravetà
El nen Joanet Carbó ...
S. C. Catalans . . . .. .. . . ..
Un de Sant Hl¡;¡òllt de Voltregà .................. ..
Un grup de mecànics dc la
cHispano Su1zn», seccions
l-M. 2-M., 4-M. F., 4-l\f,
B., 4-M. bls, S-M., 6-M.,
10-M. 14-M. 28-A. (sisena
vegada) ................. .
2 clcllstes, pare i CIU, de
Sant Feliu de Llobregat
(quarta vegada) ......
TEI:iliASSA:
Un terrassenc d'esquerra
un sabadellenc .. . . .. .. . .. .
Un santpereoc d'esquerra •
Mare i/UI ................. .
Un de Can Palet ........... .
Maria Campà, a la memòria
de Macià. ............. ..
Apolònia Tomàs .. . .. . .. . . ..
A. S. C .................... .
M. T. C.. admiradores de

Companys ............. ..
A. S. A E. (segona vegada)
Manuel Ubtol .............. .
Francesc Ub Iol .............. .
Marta f lgueras .. . .. . .. . . ..
Els amics de l'Empordà. Federal, da Figueres ....... ..
setena vegada:
Enric Garcia. .. . . .. .. . .. . .. ,
Francesc Serrats ..... ...... .
Allrcd Lafuente ........ .
Manuel Gonzà.lez ....... ..
Josep Pujol .. . .. . . .. .. . .. .
Miquel Solel .. . .. . ... .. . .. .
Joan Pedrol a ............ . ..
Josep Gelndn ............. ..
Francesc Garcia. .. . .. . ... . ..
Manuel Jover ... ........... .
Jonn Trullàs .. . ... .. . .. . . ..
Marlan Audera ... .. . ... ...
Marran Peralta ... ... ... . ..
Sebastià Ricart ... ... ... .. .
Martan Gonzalvo ... ........ .
Eu.;ebl Franco . .. ... .. . .. .
Mlque! Sànchez .. . .. . ... .. .
Lnureà Oejuan ... ... ... .. .
Francesc Villanueva ........ .
Ma.riar Mufto¿ .............. .
Gt Jp U OUlllS dc 111 casa Ma·
teu 1 Marrugat (2.• illsta):
Josep Benet .. . . .. ... .. . . ..
Mar•.u1 •,,tmarasa ......... .. .
Antoni Cas! .............. .
Josep Cutl!lo.s .............. .
Antoni F'ellp .............. .
Armand Pll..ll:uès ...... ... .. .
Joan Pratb .......... ..
Ramon Sala . .. .. . . .. . .. .. .
Jonn Sau ................. .
Èu mèuwna (segona msta):
Ricard Call.adell .. . .. . ...
Amadeu Comcrma ... ...
Jo,tquim Campos ... ...
Josep Domingo .. . .. .
F. R .................. .
l'l.nmou

J.

Padrós ... ... .. .

c ..................

~rllJIUCl Artigas ........ .
Au toni Perelló ...... , ...... ..
JQ.<;ep Elcabo ........ .......
I.:duard Bordas ... ... ... .. .
Francesc vives.............. .
Joan Piera ............... .. .
J oau Cañadell .. . .. . ... ...
Josep Gené ........ . ..... .

.M. G .................. "'
J. H ......... ............

Julià Pallarès ... .......... ..
Jcsus Hun¡;rla. .............. .
Jo,tquim Ria u . .. ... ... .. .
Salvador Sanmartin ........ .
Antoni Sa!vadó .. . .. .

A. N. .. .. . ...............

Un nnòolm ....... ..

P. U . . . . . . . .... ..
JO.!.ll

Batet .. . .. . .. .

l'en .n1 Escarp .. . .. .
l''. ilal!e:;tero::; . .. .. .

Salvado, Bernat ........ .

B C............... .. .

Mata ........ .
Pll.r Juvé ................. .
I'!l:lr ~bta .. . ... ... ... .. .
l!nu. caL:Jl..na ..... . ........ .
Una clqU('rrana ........... .
Jo¡¡n I•nrn:las .............. .
Pele l::;Q,è MUI'l.\ ....... ..
JosE.p ~rlda ........ .

Alexandre

J. J .......... ..... .

Jaume Sufié •.. .. ... .
lln carre t.er . .. .. . . ..
Jo:~n Ba1¡¡cs ... .. . .. .
J(K_ep Meca ....... ..
Jc~u G;au ........ .
c~ ..nel P~rrefio ........ .
Josep P.oe3 ......... .. .
• Jrp Zon·llla. . ... ... .. .
R. !t. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Jllumc Puerto ... .......... ..
Teodo1· Gum~ ......... .... ..
hipòlit &mite .............. .
Do. o:·.; Caliadell ... ... ·.. .. .
. -.,a .... .
,...

~

..

'

1'-

1'1'1'-

--

o
I

.-,..~

Avui la Cambra anglesa discutirà sobre els fets Els japonesos
consideren que Alemanya ha fet el que havia de fer -- A Ginebra
esperen que potser ara es podrà parlar d~ limitació d'armaments -- A Londres el Govern celebra entreVIStes amb els representants dels països aliats -- EIGovern americà a l'expectativa
del que passi a Europa

AHIR EL GOVERN FRAN·
0'50
CES S' OCUPA DE L'ACTI·
2'o·so
TUD D'ALEMANYA
0..50
Aquest mati, a les deu,
París, 19.
0 50
1'- ha quedat reunit el Consell de Mll ' - nisterl al Palau d'Elisis, sota. la Pre~:so sidència del senyor Albert Lebrun.
El Consell ha tingut per objecte
2.=
l'- examinar la. situació poiítica exteo·so rior de:;pres de l'anunci alemany del
dissabl.e, en el qual ba. denunciat les
~. 60 clàusules militars del Tractat de Verl'- , salles i ha. creat el servei mll!tar
1'- obligaton a. Alemanya.
2'- : El mmlStre d'Afers Estrangers, se~:= 1 nyor Pierre Lava! haurà posat als
3 ._ seus coHegues al corrent del resula·- tat de les converses que està cele1'- brant sobre aquesta qüestió amb els
1;- Governs de Roma ! Londres.
Els ministres s'hauran posat d'a0'50 cord sobre la resposLa que hagi de
donar el Govern a la sessió del Seo·so nat, a les anunciades interpellacions
del general Bourgeoís i Lamery amb
respecte a la llei sobre el servei miS'- . litar de dos anys.

salles per Alemanya, ha motivat que un total de 80.000 homes, i en març
s'especuli sobre la. qüestió que In ' de l'esmentat anf, uns altres 80.000.
Conferència sobre armaments pugui Aquests homes havien d 'ésser lllcendonar-se com a acabada, com a con- ciats 1'1 d'abril vinent, amb la qual
seqüència de l'acció adoptada per causa la Reichwehr sofriria una disAlemanya. Alguns creuen que Hen- mlnucló d'efectius, i per tal d'evi·
derson hauria de sotmetre l'informe tar-ho s'ha. fet ús del reclutament
sobre el treball de la Conferència al a partit de 1'1 d'abril vinent.
El corresponsal de l'agència. Pat a
Consell que es celebrarà en ma!g,
en el qual s'ajornaria. indefinida- Berlin prec.lsa. que 1'1 d'abril es cridament la Conferència, tal com rà la lleva integrada pels reclutes
succe1 amb la Conferència E.conò- que varen néixer el 1913, els quals
mica. de Londres. El delegat soviètic serviran un any. Després, seran crl·
va proposar tal solució en setembre dades les dels anys anteriors per a
darrer, per tal de culpar el rearma- la seva. instrucció.
ment d'Alemanya com a. causa del
fracàs de la Conferència. S'assenya«LE TEMPS» JUSTIFICA
là que això podria. tenir major justiDEL GOVERN
~ACORD
ficació ara, en vista. de la decisió
FLANDI N AMB L'INFOR•
adoptada. per Alemanya. Uns altres
COMISSIO DE
LA
DE
ME
observadors, més optimistes, opmen
DESARMAMENT
que les peticiOns d'un tracte Igual
El periòdic cLe
París, 19. per part d'Alemanya, constituïen l'll
bloc contra el que topaven tots els Temps» publica un article sobre els
esforços sobre el desarmament. Es esdeveniments que s'estan desenvocreu que aquests signants del Tractat lupant a Europa, i diu que l'inforde Versalles protestaran contra Ale- me publicat per la. Comissió prepaS'-'
manya però tractaran de negociar ratòria del desarmament, el desem2'50
A AUSTR IA, ALGU CREU una Convenció de limitació d'arma- bre del 1930, es deia., en el seu capí2·so
QUE EL SEU PAlS POT ments amb Alemanya, en un pla tol B), tractant de la darada del
ó'servei militar, que s'admetria l'exE. E ............. .. , ..... .
FER IGUAL QUE ALEMA· d'igualtat.
2'cepció per tal d'evitar els inconveL R . . . . .. ................. .
NYA
2'Ignasi BerdeJo . .. ... . .. .. .
nie.nts que devindrien per a alguns
Viena, 19. - L'anunci oficial fet
~;=
L'OPINIO MILITAR I PA· països,
4'- S11verl Herdejo . .. ... . .. .. .
amb el sistema de servei ml- Qoebels, ministre de Propaganda del Reloh, durant la leotura del dltct~t
pel Reich, sobre el restabliment del
TRIOTERA JAPONESA litar obligatori, per la disminució d'homenatge als
~·- Hllari Esteban .............. .
3
herois de la guerra, la vigllla d'ésser denunciat
servei militar obligatori a Alemanya,
o·so Anton üodla .. . ... ... •.. .. •
CONSIDERA ENCERTADA dels naixements, com a conseqüència
0'50 l!anlll Vlsedo .. . .. . ... . .. .. •
2'- . no ha motivat la publicació de cap
el Tractat de Versalles
HITLER
DE
DECISIO
LA
la darrera guerra.
0'50 Joan Castelló ... ........... .
a;- 1 n~ta oficial per part del Govern aus- Toquio, 19. - La premsa japonesa de«Le
(Foto. A tlantlc.)
2'- Pasqual Caballé (fUl) ..... .
mael
en
que
afegeix
Temps»
~·= tnac, com han assegurat alguns dia- comenta amb simpatia l'acció de re- teix informe s'insereix més endaRamon Pastor ...... , .. , .... .
1·estrangers.
ris
2._
Josep Allaga ... . .. ... ... .. .
armament adoptada pel Govern ale- vant que aquella excepció autoritza. restaurants i fàbriques, ha.ura de roEL PRESSUPOST ANGLES
4 50 Eusebi Berenguer .. . . .. .. •
2'- 1. De totes maneres, el cert és que, many 1 afirma que no podia adoptar de sobrepassar eventualment els U- mandre completament tancades, per
DE L'AIRE
Frances<. Brusi . .. .. , .. . .. •
l ' - entre els membres del Govern ausde
llum
la
de
guspires
les
que
tal
del
durada
la
a
per
acceptats
mlts
pres.
ha.
que
la
que
decisió
altra
una
Alfred Llà.cer .. . , .. .. . .. .
Londres, 19. - El sots-secretari d&
de
canvis
vius
produït
s'han
triac,
s;2'- Josep Serrano ... ... ... .. .
El periòdic «Asahi ShimbUIU ellu que servei en l'article sis, en la mesura l'interior no siguin visibles des de l'Aire, Str Phillip Sassoon, ha pre.
~·= conversacions sobre el particular.
1'2S Antoni Tresens ......... . ..
fou injust imposar Alemanya un que la disminució de naixements fa- fora.
sentat, aquesta tarda, a la Camb:a
3'- Pau Espa tiol . .. ... ... ... . ..
aled'influència
2'- 1 A diversos centres
Als volts de les onze, la foscor a
desarmament permanent. En els cer- el necessària per a mantenir els
S'- M. S .......... .......... ..
s·- manya, es considera que, després de cles oficials s'abstenen de tot co- efectius màxims fixats en els quadres Berlin serà gairebé total, puix que dels Comuns, el pressupost del ~
Departament, que assoleix la quan
l ' - Ramon Mart! ...... , .. , .... .
la decisió del Reich, no existeix cap mentari.
' la gran majoria dels llums que en- titat
de l'informe.
Josep Sala ...... ....... ..
de 23.851.100 lliures esterlines,
a
també
s'implanti
no
seperquè
ciutat
la
raó
de
s·=
carrers
ela
El periòdic parisenc publica el que llumenen
51'50 Jo5ep Ramon ... ........... .
• ••
a. partida principal, ¡ 200.000
2'- Ignasi VIla .. . .. . ... .. . . ..
a·- Austria el servei militar obligatori. Toquio, 19. - El sentiment de la inserim més amunt com a argument ran apaga ts, I solament restaran en- com
més com a suplementàries.
2'- Vicenta i Montserrat Ma·
ateseran
Cf.J.als
els
600,
uns
cesos
veupretenen
que
«aquells
contra
Defensant el pressupost, Sir Ph!.
KALI NlN, ..:N Ut.! DISC URS població, en general, I en particular re en el restabliment del serve! ml- nuats de tal manera, ~~e solament
a·caya .. ... ... ... ... ... ...
2'PARLA DEL PERILL D'UNA entre els cercles militars, és de !ran- lltar obl!gator! a Alemanya una res- enllumenaran un reduit cercle al llip Sassoon, ha dit que Anglaterra
2's·- Dolors Ollvé ... ... ... ... ...
degut a la pa. u, havia proposat pei
ca simpatia amb l'actitud adoptada
GUERRA PROPERA
s•2'- Benet Rius ... '" ...... "'
2'8'- Mercè Betrlu ... ... ... .. . ...
a. deu anys, ja transcorreguts l'aug.
per Alemanya. en restablir el servei posta a l'augment del temps de ser- seu voltant.
Moscou, 19. - Kal.lnin, en diri- militar obligatori en relació amb el ve! mUltar, acordat per França
3'L~mael Martin . .. .. . .. . ... ...
ment del declarat com a programa
s·- gir-se en un discurs, pronunciat da- Tractat de Versalles amb la creada
2'- N. N. .. .. . . .. ... ... ...
Acaba dient que l'excepció · que
mlnim per a la defensa aèria del
IUGOSLAVIA Regnat
I
ITALIA
l ' - vant els organitzadors de l'Exèrcit
Emlll Cabanyes ... ... ... ...
que copia fou
l'informe
assenyala
Unit.
reiteradament al ~pó amb relació a. la denúncia acceptada per unanimitat al sl 'de la
manifestat
ha
Roig,
2'.
..
...
...
...
Barrleri
2'- Enric
A
DISPOSADES
SEMBLEN
Ha afegit que la insuficiència de
2'...
...
Dàmas Molt na .. . ...
del Tractat Naval. A la Secretaria. Comissió preparatòria del desarma2'- que no és gaire lluny que, com a con- de relacions Estrangeres, en partilS' - Lluís Serramlt]ana ... ... ...
MILLORAR LES SEVES les forces aèries angleses constlturen
2'- seqüència. directa I immediata del cular, i a tots els cercles politics ment, en la cro.~a.I flg{¡raven delegats
E. O. M ... .. . .. . . .. .. . ...
un perUl per a la pau del món, Ja
RELACIONS
alemanys.
s;- pas donat per Alemanya en decretar s'han abstingut fins ara de fer cO:
10'- Josep Juncosa Mart! ... ... ...
que aquelles no poden romandre,
nou
el
Confirmant
19.
Belgrad
oblimilitar
servei
del
restabliment
el
,
1
.. · .. · ...
5'- Dantel Bonllla ...
com fins ara, en cinquè lloc entre
à
t ·
mentart de cap classe.
. .. ... .. .
2._ Eliseu Cahxto
1relacions
les
a
degut
favorable,
rumb
MANIOBRES
tot el món.
1
una nova guerra
s·- 1 ga on escatar
2._ Lluls Fargas... ... ... ... ...
AERI ES A !talo-iugoslaves, tan tivants fins ara lesHade rebatut,
amb tot, el que hom
2'- europea d'un moment a altre. Ha
JO'an Fortea ... ... .. . ... ...
SE·
AMERICA
GOVERN
EL
Govern
al
fet,
ha
Mussolini
senyor
el
BERLIN
l'Exèrcit
de
patriotisme
al
1'- apeYat
deia prop de la feblesa de les for.
2'- Josep Espinal ... ... ... ...
GUEIX AMB ATENCIO ELS
algunes proposicions ces aèries britàniques, no tan graa
Berlin, 19. - Aquesta nit tindrà de Belgrad,
1 ;= soviètic perquè es prepari I estigui
2'- Marc &plual ... ... ... ... ...
O ' EU· lloc el gran simulacre de defensa de per tal d'enfortir més la conftan~
ESDEVENIMENTS
t E
t
ll t
1
1._ Joan Espinal ... ... ... .. . ...
com hom creta, ja que solament Rús·
l'- ¡ es per a aque5 momen . ncara
entre ambdós pobles.
1 ,_ Joan Lucas ... ... ... ... ...
ROPA : LA CLASSE MITJA s !in
sia 1 França posseïen una major
Aleesmentat
ha
no
Kallnin
que
2'.
..
.
..
.
..
a
Duce
del
proposicions
les
Entre
aeri.
atac
suposat
un
contra
.
er
2 ,_ ltnmon cusacuberta
ESTA
NO
QUE
SI::MBLA
força substancial a~rla entre les li!
là ·
c1utat romandrà completament I
a•- 1 manya durant el seu discurs, tant
a·- Pere Franquet .. . ... ... ...
DiSPOSADA A ANAR A La
ugos via figuren: conclusió d'Un primera linia.
a les fosques a partir de les deu fins
s4 ;-,l'«Izcéstla» com el «P.ravda», que són,
5'- Eud!lld Casanovas ... ... ...
EUROPA
A
GUERRA
UNA
palambdós
entre
comerç
de
tractat
de
punt
Al
nit.
la
de
dotze
les
a
Ha dit que els Estats Units ! ltà·
.= successivament,
... ... ...... ...
Corbs
s·. els òrgans del Gop
...
... ...
... ...
Cortlnas...
Emlll
l'- F.
Washington, 19. - Es considera les deu, tots els llums que les ten- sos; conclusió d'un tractat d'amis- lla poseïen solament una lleugera
2
2'- vern i de1 artlt Comunista, per tal com a una possibilitat la prompta des tenen a l'exterior
Josep M. Pascual Requena. ...
recoAlbània;
i
Iugoslàvia
entre
tat
aparaals
amb respecte a Anglasuperioritat,
1
1'- 1 que s'apelli a un mutu ajut, segons convocatòria d'una. conferència ge- dors i
2'- Josep Xlfré ... .. . . .. ... ...
nelxement per part de Iugoslàvia terra, ~n nombre d'aeroplans; peÑ
1 anuncis llum!no- de
l'actuai situació d'Aústria 1 fl.r~ no tenen en l'actual!tat uns quadres
els convenis fets amb les potències, neral del desarmament a Ginebra
· ,gu~1 que ~s
sos, s hauran d apagar I les fines m d'u t tat d'amistat i '
Suma I sesueix ... ... 62.447'70 per a marcar una aturada el que anocom a. conseqüència de l'acció d'Aie~
segure- de pUots com els que disposen les
menen «els preparatius bèHics d'Alc- manya, encara que les autoritats han tres de les cases particulars, cafès: ~ tat !tal~iu~~lau.
forces britàniques.
En la. lllsta corresponent ai diumcn- manya».
assenyalat que el desenvolupament
46'40 • ge, s'hi ¡·egistraren alguns errors de
PARIS I ROMA ESPEREN dels esdeveniments era encara massa
còpia quo no alteren Les sumes conQUE ANGLATERRA S'A DO• indefinit per a poder fer prediccions
sign:~des. les quals són de con!ormtNARA DEL PERILL PER· correctes.
aponaclons rebudes.
1.50 tat amb les
On diu cUn grup de carters» (seEl secretari d'Estat, Cordell Hull
Q•JE PASSA FRANÇA, DIU i els
gona vegaaa) 1 ha de dir (tercera ve-l
seus consellers han estat cele:
«LE TEMPS>>
1'- ¡:ada). L'aponacló a nom de cEls maParts 19. - El corresponsal del brant una conferència gairebé conti1'- teixos de cacta setmana» ha d'ésser de
R
vuit pessetes enlloc de cluc pessetes • dia · L' T
nua per tal d'estudiar les informa2._ com
n ,« e .emps», a oma, comunica cions de la. premsa. I els despatxos
per equivocació consta. A contia·1'- nuacló d'aquests donants, cal afe- que 1 ambalXAdor de França a Roma, diplomàtics procedent3 d'Europa.
glr-hi: cUna numanltè.rlu s ¡;¡tes. El senyor D~ Chambrun, ha sostingut
Tots els comentaris que es fan a
1'- donatiu de Domènec PuJg Gonzàlc.z, una llarga conversa amb el senyor
Nordamèrica sobre l'acció d'Alemad Rel ·
· · t
h
l ' - és de 0'50 ptes en iloc d'una pesseta Ful · s
aciOns nya giren entorn d'aquestes dues
VH;> UVIC • mimS re e
2 ' - que en la relació Clgura. I el donatiu de Isidor Tarrés, que no s'indica. ExteriOrs, sobre la proclamació ale«El FINAL D' UNA GUERRA fet bèHic amb aquests objectius depreguntes: «¿Europa va. a la guer2'- per errada de compooJció, és d'una manya del dissabte darrer.
PER ALE MA NYA SERI A LA
POSar-se en actitud de provocar-Ja,
«Le Temps» diu que <<•- aris i Roma. ra?» i «¿Alemanya està preparada
a•so• pe:~ ta.
evidentment la debilita- de
de manera que ningú no s'atrel'eixl
IMPLANTAC IO DEL COMU· terminaria
I s'es- per a la lluita?»
1'-1 En la relació corresponent al dl- estan completament d'acord ' drà
aliats
importants
més
dels
d'un
ció
A ¡ te
l'- marts, s'indica que el donatiu de
NISME», D I U AMERICO de França i enfortiria. la posició d'A- a apropar la flama al polvori perquè
La conversa de l'home del carrer
el
pe55eta, enlloc pera que . ng a rra compren
esclati.
1._ Baslll Sullar es d'una
CASTRO
lemanya en relació a. la seva veïna.
de cinc pessetes, que rou la quan- greu perill que amenaça. França.. reflexa l'opinió queu els Estats Units
Les porcions més nobles d'Europe.
Madrid, 19. - El senyor Amèrico
S'espera igualment que aquestes tres no aniran aquesta vegada. a la guer2S'- tlta~ Jllurada.
-No. m'atreviria a negar que a- serien con vertldes en unes bores en
Castro ha. fet. a un periodista. les quest Sigui un dels aspectes més !ngrans potències s'uniran per a una. ra».
1
El «.New York Sun», periòdic de següents mamfestacions en relació teressa~~s del problema plantejats. desolats paisatges, on no quedarien
protesta i pensaran en la posslbliio•so
la situació europea. després de Però n hi ha d'altres de tanta o més n1 rastres de vida. El que més pretat d'una untó més estreta, que cons- tendència conservadora, diu en un amb
g:~~
ocupa és la consideració de quines
adoptada. per Alemanya:
l'actitud
edito~ial:
Importància. Els nacional-socialistes són les condicions que han pogut
0'2~ Al maig vinent es celebrarà titueixl una precaució necessària 1
parl'opinió
tmportar
pot
-¿Què
tan
manile.-•t:~
s'hauria
no
«Hitler
tenen la. tossuderia de fer determinar l'acte d'Alemanya, tan
, . vital. En efecte, sols aquest equilibri Intrèpid si no hagués estat ferma- ti~ular d'un home davant la. mag- alemanys les
f ' ·
0'50 I
glòries del Sacre Romà
ressorgir
podrà defençar la pau lndel BaltiC de forces
0'50 a con erenCia
.
o·so
ment convençut que la. resta d'Euro- mtud del problema que al món s'ha Imperi i amb elles ampliar l'extensió comprometedor per a la pau d'EU·
0'251 Kovno, 19. - S'anw1cia de bona ternaciOnah>.
pa no estava preparada per a anar plantejat? Ben poca cosa. En el dels seus dominis cap a les mars del ropa. Perquè això ja és perillós per·
0'2S font que la projectada conferència
la guerra ni per a fer mantenir meu cas. no Passa d'ésser l'expres- Sur. Per aquesta causa on realment què el poble alemany està posseït del
a
UNS CONSIDEREN QUE el Tr
o:2~ I dels ministres de Negocis Estrangers
s!ó d~un home de bona voluntat que ~ hagut de causar una molt supe- mateix entusiasme bêHic 1 del ma·
de Versalles».
teix frenes! messiànic del 1914.
~~s~~~X~:~~R ~t: ~L~
g.~~ dels tres Estats bàltics, es reunirà
El diari liberal «New York Wold tem 1 rebutja la. guerra ...
r¡or emoció a la que domina els païEl final d'una guerra en els n~
-P~rò les vostres para~les -digué sos interessats per la denúncia del
TRES ESPEREN QUE L'HO· Telegram», del consorci Schipps-Hog:~~ . ~r~~n~~~~·ant els elles 3 l 4 del
tres temps, tos el que fos el seu rel.ó :.re o n0d1cs el pen<?dista- t~;nen. un mterès d'o- Tractat de Versalles és a Austria i
vini.-i·
te
que
ward»,
ACLARIT
S'HAGI
RITZO
l'ordre
a
que
S'anuncia igualment
0'25
sultat, amb respecte a AlemanY!' !t'
Ginebra., 19. - La renúncia de les a tots els Estats Units hà opinat rientactó per a 1 opinió espanyola en als altres paisos que formaren part ria la implantació del comun~
l'- 1 del ella de la Conferència figurarà
clàusules militars del Tractat de Ver- que «la guerra està més prop, es el que es refe~eix a l'esdeveniment, de l'Imperi austro-hongarès abans de Els mateixos quadres i diSpos¡t."'
o·so lla qüestió del Pacte Oriental
manifesta clarament en enderrocar que porta a pruner terme el que en la conflagració del 1914.
o·so
de l'Estat nacional-socialista al~.
o·so
Alemanya. el Tractat de Versalles» altres termes menys destacats s'aEl que sl vull afirmar d'una ma.
per a la implantaCió I 0
0'2S
A Los Angeles (Califòrnia), cTi: nava. desenro~llant, sense pausa I de nera. terminant és que els únics paï- servirien
ganització gairebé automàtica d~!
XIC encObelerta amb gran sos a Europa, ! encara al món on
mes» declara que «Hitler deliberada- !::!~a
LE~ FAU ES DE VALENCIA
del proletariat. Ara bé•. éS
a e 1.es canc leries dels par- més clarament hom percep l'estrè- dictadura
ment ha trencat el Tractat de Veres fa la següent pregunta: ¿QUe
1'salles i no pot tenir altre slp,n!fira· sos alia~. 1~ulnatsl' situació planteja Pit dels preparatius bêHics de les el que després d'una nova gu~ ~
2'acte realitzat per marxes militars i les intenninables podria posar en comú? Al.l.>< 0
a la
ció que l'entrenament mll!ta~ 1 fa. Ala aques
1'emanya?
br'ca 'ó d'
1'-Els aliats necessiten 0 bé resis- desfilades de les columnes cantant Horrors?
ci . armament, e 1 qual ha. esl
2'S! hi ha un pals al món que ~
tat realitzat semi-secretament durant tir o bé cedir davant l'o.ctitud d'A himnes guerrers, són aquells sobre
1't!gul en la situació de passar d'llllta.
molts anys I ha arribat ja tan al lemanya, que trenca el Tractat d~ els quals pesa el règun feixista.
2'adequat
cultiu
el
és
feixisme
-El
dictadura feixista a una com~~s la
pu~t que Alemanya pot ara procedir Versalles. Potser l'observador impar1'1'a. ançar un duel a les altres na- cia! 1 objectiu que miri aquest as- perquè es desenrotlli en tota la seva és Alemanya. No diguem dur~U
la
de
virus
el
plenitud
1
eficàcia
guerra i sobretot, al final de a.
sumpte, per dir-h o ai.xf, des del punt guerra.
ctons». LORD
BRAT E~~~~VI~~ES e;~~ de vista platònic, hauria preferit que
1'-Es eVldent. N'hi ha prou amb
ARAQUISTAIN CGO~~~~EA
1'ELS REPRESENTANTS DE els aliats haguessin concedit el que veure les pantalles dels noticiaris
N•
RA QUE L' UNICA
ara han de cedir. Ara el problema és
1'POSSIBLE ES UNl PCAORf
1'FRANÇA, D' ITALIA I RUS· aquest: Potser en el Tractat de Ver- cinematogràfics perquè ningú no
1'TRA RUSSIA PEEMANl'A
salles h1 ha hagut una disparitat de dubti de les Intencions de provocar
SIA
1'UE5DE POLONIA, AL
Londres. 19.-Continuen celebrant- punts de vista personals l individuals conflictes i dels grans preparatius
2'I EL JAPO, I QUERI~Q sEN
S':) consultes diplomàtiques entre el amb els de la. polltlca objectiva. No que es realitzen per a quan aquests
1'RRA
TA GUERRA SE
GO\~ern anglès 1 els de París 1 Roma. era versemblant que un país com Ale- esclatin. L'única. tranqulHitat que ens
o·so
VISTA PER ANGLATE
1'Str John Simon ha rebut la visita manya resistís 60 anys sota la fè- resta a les persones partidàries de
dit sobte
0'40
d'ormesures
de
l'adopció
de
i
pau
la
El senyor AraquiStain ha
de l'ambaixador francès aquest mati rula dels seus vencedors. Però sen1'aie.
I ha. tornat ha. entrevistar-se a la se entrar en discussió -seria In- dre jurídic per les quals puguin és- aquest mateix tema.:
1'els
entre
diferències
les
resoltes
ser
-L'acte realitzat pel oov~e elS
tarda. Sir S!mon rebé també el se- oportú-sobre certs defectes del Trac1'civilitzats
procediments
per
pobles
many no ha pogut sorpre ent de
1'nyor Grandl, ambaixador d'Itàlia a tat de Versalles, és innegable que
és la consideració d'una guerra
1'assabentats del desenvolupam de fi
Londres, 1 sir George Clerk. amba1- la situació creada és força critica.
1'seria
que
començada
de
hores
48
les
po!it!ca internacional. Def.esdereaiela
poble
Perquè encara que el
xador d'Anglaterra a Paris, que es
2'many no vol de moment llançar-se una. cosa tan terrible que és d'espe- temps hom endevinava. que
troba temporalment a Londres.
1''11! 51
Per la seva part, Mr. Eden, celebrà a actes bêH1cs, ¿no és de tèmer que rar que les gents mesurin el pes
1'( Passa a la pà gi
1' una entrevista amb el senyor Mals- el ftenest gairebé mJstlc de què està enorme de llur rP~pon!<ahiJltqt ah~n~
1'kl, ambaixador dels Soviets a An- posseït e~ faci anar més lluny del
1 'que pugum preveure els seus actuals
glaterra.
1'directors? Per a l'observador des1'1'PROBABLEMENT LA CAM· apassionat I objectiu, el que crida a
2'BRA ANGLESA AVUI S'O· reflexió ! !1. examen és en pensar amb
1'CUPARA DE LA SITUACIO quices possibles animositats bèlllques
o·so
~ompta Alemanya fora del seu terINTERNACIONAL
s·Londres, 19. - Es probable qt.;e ritori per a. elegir l'hora actual com
1'més propicia per a llançar un
la
1'demà es desenroUil a la Cambra
1'repte d'aquesta classe als seus antics
debat
interrssant
un
Comuns
dels
o·so
sobre qüestions lntemnct"~nRls, en el vencedors.
1'-¿Podrien situar-se potser aquescurs del qual serà dehatuda la sio·so
0'50
tuació creada 11 El•- •P~< per la deci- tes animositats bêlUques a què us
sota les
1'sió alemanya d'Implantació del ser- referiu al llunyà. Orient,
banderes imperiall..stes del Japó?
1'obilgatori.
militar
vel
1'El senyor Amèrlco castro no creu
0'50
respondre aquesta pregunta.
COM EXPLIQUEN ELS PO· oportú
o·so
Malgrat això el periodista es fa eco
o·so
DECISIO del
LA
LONESOS
que és públic l discutit en 1a
0'50
ALEMANYA
Premsa de tot el món 1 que situa
0'50
Varsòvta, 19. - Segons l'otlclosa la més greu amenaça per a 1a pau
1'cGaceta Polska:t, Alemanya ha adop.
0'50
en la penetració dels japo2'tat la seva decisió del passat dissab- mundial
nesos a. la Manxúrta., al !11 de les
1'sota la pressió de la Relchweshr fronteres de Rllss!a i en l'expansió
o·so La falla de la Plaoa "-1 Meroat,'ae la qual .. -.u'tOr ef"li'nyor at:siadlto te
de la. lnfiuèncla del Japó a les coo·so 1 que ha orldat extraordinàriament l'atenoló en les festea a Yalènola pels següents motius:
En octubre del 1934. Alema.n.va. ln- lònies de França a l'As la, com és,
o·so
Foto.>
•
(Expreae
corporê. a rues a la Relchwehr, en per exemple, la Indoxlna. Qualsevol
0'50

l

Un grup e1 esquerranes, de
Granollers:
Aurelle. Recasens i rllla ...
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espera d'actitudS dels governs

~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

M.ilcu Ca nadeU .. . .. . ..
Ptes.
AlexnndLe Casanovas ...
Suma anterior .. . . .. 61.817'70 Josep Borràs ....: ...... .
Dos nnuCH d'Bn Companys
Josep Delgado .. . ... . ..
F. O. i O. P .............. .
l'- Pasqual Garcia ....... ..
VIcenç Oblols .............. .
o·so Agustt Bargalló .. . .. . .. .
All toni 'ramayo . .. .. . .. .
Josep Me1cndé (tercera ve·
gnda) .................... .
1' - Josep Ortoll\ ...... .... ..
Un nou nat .............. .
l ' - Mnnellc .. . .. . ... . ..
Antoni Costa] una ........... .
s·- Fmncesc Coral .. . .. . ...
P. NlcOli\U .............. ... .
1'- Jeremies G\llla. ........ .
2'- S. T. ... . .. ......... .
Enric Sala ................. .
A la. memòria de J. Rafecas
2'- Jollll Pudors ..... . ..... .
Una manresana .. . .. . .. . .. .
2'- M U. . . . . . .... .... .. .
Unes que no han trobat ...
4'- l''. P . ................ ..
Francellc 1111\ .. . .. . .. . .. . .. .
1'- Josep Ollvé ... .. . ... ... .. .
Uua catalana .. . .. ......... .
Pere Dalmau 1 ramllla (vul3'- Irene ~Púllarga .. . ... . .. .. .
• tena vegada) .......... .
4'- Josep Jorrc ... ... ... . ....•
Tudela .................... .
Un grup de treballadors de
l'rancesc Oasi .............. .
9'- Crr:;~òfOI .Punti. ............. .
la casa Fabra 1 Coats .. .
Per Catalunya .............. .
2'25 S. R.....................
l ' - Jaume Travem .......... ..
Per Catalunya .............. .
lleu¡umL babuté .......... ..
Un grup d'amics d'una So43'50 Josep Ber~nguó ... .. ...... ,
cietat de Gracia ... ... ...
. . . . . . . . . . . ..
I.Ju Cb(¡Ucuà
Uns wet.allúrglcs d'esquerra.
7'- Joan Roca ................ ..
(QUl\rta vegada) ... .. . . ..
.......... ..
Campos
Hipòlit
'
l
Eduard l'ane .............. .
S'- Antoni A ull a eh ... . .. . .. . ..
Un republicà. dc cor ........ .
s·- Car¡es Rions .. . .. . .. . .. . . ..
Jósep Companys, d'Aicarraç
2'50 F'rnncisca Pascual ... ... . ..
Ròsa Molló 1dem ........... .
2'50 El nen Rlcnrdet, a la · meNena Ho.:.a Companys, rd ... .
mòria e' e l'Avi ........... .
2'50
Per Catalunya .............. .
P. C. M. (segona vegada) ... 1'Un petit esquerrà. .. . .. . .. .
2'= MERCA'r UEL .BORN (segona vegada):
Vicenç Calstno. . .. .. . .. . .. .
2'' 2'- LI UtS üaruy . .. .. . ,. . ... .. ,
Joaquim Mesa . . ... ... . ..
Coromina ........... .
Joan
a·- Joan BertJnguer
Un grup de Hdels esquerra.
.. . . .. ... .. .
2'JQI!ep M. Las1erra. .. ........ ..
Hcr~uguer .. . .. . .. . .. .
Josep
2'Eusebi RICàrt... ... .. . .. . .. .
2'- Andreu Panadès . .. .. ...... .
ROtin Bnrtoll .. . .. . .. . . .. .. .

TRACTAT DE VERSALLES
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Com jutgen la situació Amèrico Castro,
Araquistain i Salvador Madariaga, delegat
espanyol a la Societat de Nacions
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