Els vents són fluixos o encalmats per l'Interior, moEL TEMPS.
derats del s. per les costes de l'Empordà I variables de poca lnten·
sitat per la resta del litoral. El oel està nebulós en tota la provincia de
Lleida 1 N. de Girona 1 cobert en la seva totalitat a la costa de Tarra·
gona 1 Barcelona 1 cobert amb boira a Igualada. Als plans de Tortosa
es registren algunes plovisques.
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C O MP AN Y S

EL SENSACIONAL DEBAT PARLÀMENTARI D'AHIR
SOBRE EL CONTRABAN D'ARMES
...

Azaña rebaté, en un categòric di·scurs, les acusacions que se li feien

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

Guió del moment L'extens discurs de l' ex:.President del Conselt
que constitueix una transcendent demostració de

ANTECEDENTS I RAONS
A la vtgilla de l'anunciada Intervenció parlamentària de Manuel
t.za.ña, en defensa pròpia, en la. discussió de les actes acusatòries formulades per les minories cedista 1 monàrquica, sobre la. base de l'expedient
Alarcón, cEl Debate» de Madrid ba publicat un editorial que qua.lifl·
carem d'interessant, destinat a argumentar la impossibilitat d'una crisi
ministerial en les actuals circumstàncies. Subratllem la. intenció i la
dialèctica de l'editorial de referència. que - una. precaució en el moment
politic present - apunta. molt alt. El propòsit és, evidentment, advertir
a qui té constitucionalment al seu arbitri la situació polltica ofícia.l.
La dialèctica va encaminada a demostrar la Impossibilitat i la lnconvenlèncta. d'Un canvi qualsevol en aquesta situació. L'argumentació de
l'òrgan perlodlstlc de la C. E. D. A., és la segUent:
«Las medidas encaminadas a. evitar la revolución, las leyes previs·
tas para evitaria en adelante. las disposiciones aconsejadas por unn.
¡nayor justicla social, la ley Electoral y las elecciones municipales constituyen una llnea polltlca. que conduce y termina. en la reforma de la
constltución. Y esta llnea. es la. que no queremos que se interrumpa...»
En un altre paràgraf del mateix article, l'editorialista cedista. escriu
les segUents afirmacions:
c.Y no podria ser de otra. manera, porque corresponde n. este Gobierno
111o obligación de liquidar la revolución de octubre : perder de vista este
punto fijo es desorientarse y falsear el verdadera sentida de la actual
etapa poUtica española.. No echó sobre si el Gabinete, por pròpia iniciativa, esta tarea. sino que fué provocada por los revoluciona.rios. Puesto
ya en el tra.nce de vencer o de ser vencido, tiene el deber ineludible de
trtunfar. Y no saldria. airoso de la empresa si la abandonara antes de
termlna.rla.. ¿ Cómo puede concebirse que sean los rebeldes capaces todavia de provocar una crisis? ¿Y cómo puede haber partides gubernamentales y de orden, partides simplemente conscientes de sus deberes
para con la soctedad y para con la Patria, que rehusen o rebuyan In.
estricta aplicación de la. justicia, siD acepción de personas? Defraudarian, en tal hipótes1s, la confianza. del pals, abandonarlan la causa
de la justicla. y faltarian a la. misión que las circunstancias y la salud
d~ la Patria les ban lmpuesto. Solamente quedarà vencida. la revolución
cuando se baya llevada al ànlmo de los revoltosos el convencimiento
de su impotència. Y solamente puede conslderarse como prevenida y evi·
tada otra lntentona del mlsmo a.lcance o màs grave, cuando se baya
da.do cima al trabajo legislativa en curso. Y es a. este Goblerno a qulen
lncumbe esa doble mislón; toda veleldad politica, toda. falta de colncidencla. en esos dos puntes csenciales contribuiria. a debilitar la autoridad
y redundaria, por conslgulente, en ventaja de los revoluclonarios.».
Cridem l'atenció sobre determinats conceptes de l'editorial que transcrivim, als quals, lamentant-ho molt, no ens és possible de replicar a fons.
cEl Debate» afirma. que el Govern ra.dica.l·cedista-agrarl fou provocat
pels revolucionaris d'octubre.
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Es diu que aquest és el procés del règim. ~~ ~:r~~t~~~~~~u~a~' j~tl~~~~
pables 1 emitl sentència.
Fa un raonament per a afirmar
Bé; a mi el règim no em fa ni fred ni ca que
el Tribunal de Garanties Constitucionals té les facultats necessàIor... ··· digué Goicoechea en defensar l'ac- ries
per a entendre en la qüestió.
Es refereix a l'article 134 del Codi
Penal, que parla dels delictes 1
ta acusatòria de «Renovación Española» atemptats
contra la Independència
Abans de la sessió

LA

Es tormà cua per a rentrada a 1al
Entren al saló de sestribuna pública. 1 els primers llocs
s'ban cotitzat a 100 pessetes.
sions Azaña i Casares
A les cinc menys vint minuts de
la tarda arribaren els senyors Azafia
Quiroga
i Casares Quiroga conjuntament. A
l'entrada es varen sentir diversos 1
crits de «Abaix els assassins» 1 «MoEn aquest moment entren a l'he·
rin els traïdors». Un altre grup més micicle els senyors Azaña 1 Casares
reduït ha donat visques a Azafia i Quiroga.
Casares Quiroga. Es produí un gran
Es senten als seus escons els seavalot i es practicaren diverses de- nyors Azaña, Casares Quiroga, Betencions.
Ilo, Gordon Ordàs 1 alguns altres
Als passadissos de la Cambra, a. diputats més, republicans d'esquerra.
més dels concurrents habituals, han
Durant la lectura de l'acta d'acusacomparegut aquesta tarda els se- ció entren i prenen seient al banc
nyors Azaña, Casares Quiroga, Gor- blau el cap del Govern 1 els minisdon Ordàs 1 nombrosos diputats so- tres de Marina, Treball, Instrucció
cialistes. S'ignora en aquest moment Pública 1 Comerç. S'han animat consi els socialiStes entraran a la Cam- siderablement els escons de tots els
bra, ja que molts d'ells estan dis- sectors.
gustadlssims, pel fet que el Comitè
Acabada la lectura. de l'acta d'aExecutiu del Partit Socialista es re- cusació, el PRESIDENT, senyor Caun! ahir i a ells no se'ls ha donat sanueva, concedeix la pan\\lla al pricompte d'aquesta reunió.
mer signant de la. proposició, que és
el senyor Moutau.

I

HUMANI T AT

Probablement - com tem el diari vaticanista - no provocarà encara crisis ministerials. Però segueix essent l'entranya de la. voluntat
popular.

L'acta d'acusació de la

Madrid, 20. - Des de primera hora
«Ceda»
de la tarda, els passadissos de la
Cambra s'han vist animadfssims.
Es dóna compte de la proposta
Als voltants del Congrés han estat
preses grans precaucions. Una gran d'acusació formulada contra. els se.
gentada s'agombolà davant l'edifici tas 1 altres diputats contra els senyors Azaña i Casares Quiroga.
de les Corts.
Expectació són les cinc de la tarda.

LA HUMANITA T

Provocació? Són les esquerres les que han provocat? cEl Debate» ho
&firma. Evidentment és una veu autoritzada. Però, ¿què diu en aquest
punt concret la. «Relació oficial» dels fets d'octubre, publicada. pel Govern? Ens hi hem reterit en diverses ocasions, 1 creiem oportú lnsis·
tlr·bL ¿Què diu aquesta. «relació»? Vegem-bo: En parla. en el capítol
\ltulat eLa crisi del dia. primer d'octubre». I, entre altres coses diu
aquesta, que mereix ésser recordada i contrastada. amb l'afirmació del
diari vaticanista:
«El dia 4 quedó formada el Gablnete presidida por Don Aleja.ndro
Lerroux, con la siguiente constituclón: siete radicales, un agrario, tres
populares agrarios, un liberal demòcrata y dos ministres siD cartera.
El Goblerno - afirma la versió oficial dels fets - seguro ya de que
au sola constltuclón lba a desencadenar el estallido revoluclonario, se
da cuenta en el acto de la gravedad de los momentos...»
• • •
Un altre aspecte del màxim interès l de palpitant actualitat, en la
~rajectòria de propòsits assenyalada per l'article que comentem, és la
interrogació segUent:
«¿I cómo puede ba.ber partides gubernamentales y de orden, partídos simplemente consclentes de sus deberes para. con la. sociedad y para
con la Patria que rehusen o rehuyan la estricta aplicaclón de la. justícia,
sin acepción de personas?»
Remarquem la gravetat de la pregunta. Per ella mateixa. 1 per venir
de qui la formula. «Estricta aplicació de la. just1cia...» Deixem a la consideració dels nostres lectors l'abast, el greu abast de les paraules trans·
crites que, almenys, tenen l'avantatge d'ésser suficientment clares per
mostrar la intenció 1 el pensament de qui les ha estampades. No apareixen en un diari qualsevol. Apareixen en l'òrgan d'una massa politica representada al Poder per tres ministres.
No podem fer altra cosa que anar consignant 1 arxivant antecedents.
Però, com és de tràgicament expressiva la seva simple enumeració! Com
va precisant-se cada dia que passa, dividit per la data del 6 d'octubre, el
mapa. poUtic de la República!
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vitalitat, d'honestedat i de capacitat republicana, provoca' una vibrant explosió d'entusiasme

Comentaris abans del
debat

Madrid, 20. _ En entrar al saló
de sessions el senyor Azat'la, acompanyat de diversos diputats, fou aplaudit per un grup d'amics que es
trobaven als passadissos.
El senyor Azat1a es girà vers ells
i digué:
-No hi ba perquè aplaudir-me
ja que jo vaig a exercitar un deure
de defensa. Amb tot, no admetré
que se'm coaccioni per raons de
temps en parlar. I a més, perquè
crec que la Presidència m'empararà en el meu dret.
El senyor Martlnez Barrlo manifestà el seu propòsit d'intervenir
com a ex-president del Consell 1 com
a ex-ministre del Govern provisional de la República.
El senyor Miquel Maura també té
el propòsit d'intervenir com a exministre del Govern provisional de
la República.
Els periodistes parlaren amb el
senyor Ventosa el qual digué que
intervindria, però que desconeixia.
les directrius del seu discurs puix
que ignorava com es desenrotllaria
el debat.
Per un dels grups de diputats independents de la Cambra intervln·
drà el senyor Izquierdo Jlménez,
que, segons sembla, sustentarà el
criteri de la Ceda en el concernent
a l'acusació.

Intervé el senyor Moutas, de la

El senyor MOUTAS començs dient
que ells han fet un estudi detallat
del sumari i han tret la conseqüència que els delictes estan dibuixats
perfectament 1 es perfilen els veritables culpables amb tota claredat.
Amb la proposició h em vingut al
Parlament, sense partidismes, sense
passió, perquè es faci llum definitivament en un assumpte de tanta
importància.
Demana a la Cambra. que es prengui en consideració la proposició que
defensa perquè es nomeni la Comissió corresponent que determini sobre la proposició i passi després l'assumpte de nou a la Cambra. i aquesta, amb e¿ dictamen a la. vista, acor-

Comença la sessió

A les quatre i deu minuts de la
tarda s'obre la sessió I presideix el
senyor Alba. Els escons estan deserts i les tribunes hi ba gran concurrència.. Pocs moments després de
començar la lectura de l'acta de la
sessió anterior, prenen seient al banc
blau els ministres d'Estat 1 Hisenda.
Després de llegida, s'aprova l'acta.
1
sense discussió. Seguidament s'entra
a l'ordre del dia.
Es llegeLx un dictamen de la Co1
missió de Pressupostos sobre el projecte de llei, el qual concedeLx un
crèdit extraordinari de 12.318.400
pessetes al Pressupost del Ministeri
de la Guerra per a pagaments d'atencions de bases navals. Es aprovat.
• •
Es llegeix un dictamen de la Comissió de Suplicatoris per tal de concedir l'autorització soHicitada per
en que la región autònoma res~ta l'autoritat militar per a procedir I
•••
todos los serviclos del ,Estatuto, m- contra el diputat senyor Anastasi
•
cluso el Orden Público, por medio de de Gràcia.
un decreto que a la ma.yor brevedad
ft
8
aparecerà en la «Gaceta».
Suplicatoris que no són
Se formarà el Goblerno de la Ge•••
• • neralidad · con la coalición . de los
concedits
partldos Radtcal, Ceda y Lltga y se
nombrarà la ComiSión Gestora del
u;
• ' Ayuntamiento que estarà compuesta
El senyor CASAS (Armengol) lmde 20 gestores, a saber: cinco de la pugna el dictamen, 1 diu que el se11
Lliga, cinco Radieales, cinco Ceda, nyor de Gràcia està demostrat que
dos agraríos y tres de las entldades no va intervenir en cap fet revoluPer causes alienes a. la. nostra vo:. económ1cas ..
éionari.
.
luntat no ens han estat possibles
En la · Generalldad entraràn los
El PRESIDENT demana al senyor
contentaris i . referènctes relacionats seïl()res Duran y Ventosa lseguro) Casas que ajorni la seva Intervenció
8
1Ilb la situació pol1tica de Ja Ge- y Bausili <casi) de la Lliga: Montanerahtat de Catalunya i l'Ajunta- ner y Huguet, radiw les, y Jové No- fins a demà, i el senyor Casas acment de Barcelona, que, a desgrat nell y Torrents Dalmau. de la Ctda. cedeix.
uns altres dictàmens,
de determinats i persistents estorDe este modo, de los concejales elsS'aproven
quals deneguen la concessió de
~~f· no era possible resoldre. La de la Lliga., sólo sobraran dos, ya suplicatoris
per a processar els sev ga, de moment, es posava tra- que dos van a la Generalldad y uno
8 •era i aquest ret encallava cons- era el
nyors Gordon Ordits, Marial 1 altres
tradicionalista.
d~tment les laborioses i complica- • El rescate del Orden Público, que diputats.
negociacions.
es el màs laboriosa, lo lleva persaLlegiu LA HUMA N1TAT seúor
nalmente el Gobcrnador General
Portela con ... cap!tàn Santia8~~ N~che» d'ahir, proptetat del go, estando a:..tt-Js animades del Lliga, que estaria representada por
Ctó or Ptc 1 Pon, en una mforma- mejor propósito, por lo que es de el señor Ventosa y Calvell o por el
que publicà ahir a la nit:
·
esperar que, sl no lnmedlato, se señor Rahola.
La solución serà ràpida, pero no
ta~D~~pués de la lnboriosa gestación harà con relativa rapidez.
lete ~bUmcnte desarrollada por el
Claro està que todo este progra- se harà pública hasta que regrese
1 Gobterno de la. Republica, n~ podria sutrir variación en caso de Madrid el Gobernador General
•e
~e~ llegndo a una solución alta- de surgir una cnsis en Madrid, cosa señor Portela, que parece se propo~ue e benetictosa para Cata.lufia, ya que en estos mementos se couside- ne estar el viernes en la capital de
la República.J
lacU segun los datos que nos ban ra improbable.
ben ltado personas que pueden y de.
De lo que se babla es de una
LA HUMA NI TAT
es~r blen enteradas, c- ns1ste crisis parcial para dar entrada a la Llegiu

REGIM TRANSITORI

_Lòrgan periodístic del Sr. Pic
anuncia la formació d un Govern de la Generalitat i d 'una
Comissió Gestora mun1c1paa
LA lliGA CONTRA TOTES
l ES AfiRMICIOUS I OISCUR·
Sos DE GAMBO CollA I
BORA EN· ElS on'S OR
GAMISMES

t1

«Ceda>~

I

dels altres països. Considera lncursos en aquest delicte els senyors
Azaña 1 Casares Quiroga.
També els considera. dintre del que
disposa l'article 77 del Tribunal de
Garanties Constitucionals.
Després s'ocupa dels diversos trasllats d'armes que estaven en dipòsit
a l'aeròdrom dels Alcàzares i en al·
tres llocs, 1 es refereix a l'època en
què el senyor Azaña. era ministre
de la Guerra, I diu que va conèixer
perfectament perquè es feien aquests
trasllats, i l'acusa d'haver-los afavorit.
Censura els propòsits que tingué
el senyor Azaña de prestar ajut als
enemics dels governs constituïts d'altres països, com per exemple Portugal. Afegeix que en el trasllat d'armes, hi intervingueren moltes per·
sones, àdhuc governadors civils de
províncies, agents de policia, etc.
(Torna. a ocupar la presidència el
senyor Alba) .
Acaba l'orador el seu discurs dient
que es limita a. parlar objectivament,
sense cap més propòsit que el de
mantenir l'acusació, 1 novament sollicita que la Cambra prengui en consideració la seva proposició acusatòria. (Aplaudiments a la Ceda).

Destacadíssims diputats de dretes han
hagut de recone1xer
' • Ia f orça mcon
•
trover•
tible de l'aHegat de Manuel Azaña, qui aca·
bà el seu parlament a les dotze de la nit

Azaíïa al Parlamen't
(Crònica del nostre redactor a Madrid, Alard Prats)

Madrid, 21 (1'30 matinada). - Era justificada l'expectació amb qu4
s'esperava la sessió. Sota una pluja torrencial, nombrosos grups de persones s'agombolaven prop de la porta que dóna accés a les tribunes populars del Congrés on b1 havia des del dia anterior una llarga cua. Expectació enorme al carrer i no menys enorme als passadissos de la Cambra. Expectació 1 transaccions. Fins a 25 duros s'ha arribat a pagar el dret
d'accés a. la tribuna popular.
Precaucions. Moltes precaucions. A més de les usuals, s'ba pogut comprovar un ¡ran luxe de forces a tots els carrers afluents al Congrés. La
pluja, que no ha cessat un moment no ba aigun.lit pas els entusiasmes
dels comentaristes de carrer
Quan el senyor Azaña ba descendit d'un tax1 davant la porta. del Parlament han esclatat grans ovacions l s'han sentit nombrosos visques. Al.xl
que l'il:lustre ex·ca.p del Govern ba entrat al Palau del Congrés, no s'ha
entès de feina en rebre abraçades 1 felicitacions dels diputats republicans
que l'esperaven. Un núvol de fotògrafs ha interceptat el seu pas.
Aquesta acollida tributada al senyor Azafia ba contrastat vtsiblemen~
amb l'actitud de por que ban palesat els diputats que Integren el conglomerat de la majoria. El Saló de Conferències presentava. l'aspecte mag.
L'acta de «Renovación nific deis dies més sensacionals de les glorioses Constituents. En entrar
el senyor Azaúa al saló de sessions s'han sentit grans rumors. Després,
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: un silenci impressionant. El senyor Azaña - vestit de negre - ba ocuEs va a. donar lectura a la proposi- pat un escó de l'oposició. Els escons veïns els han ocupat, al mateix temps,
ció d'acusació de «Renovación Espaels sertyors Bello, Casares 1 Barcia. Darrera, es coHoquen els diputats cañolaJ.
Un SECRETARI dóna lectura a talans d'esquerra. Entre aquests, per primera. vegada després d'una llarga.
l'escrit d'acusació de la dita mino- absència, ocupà un escó el diputat d'Esquerra. Republicana de Catalunya,
rin. L'escrit és força extens.
senyor Rubió 1 TudurL L'emoció va en augment quan un dels secretaris,
Després de llegida la proposició
de «Renovaclón Española», el PRE· amb veu de canya trencada ha donat lectura a les actes d'acusació que
SIDENT concedeix la paraula al pri- són tres: la de la Ceda, la dels monàrquics I la dels monàrquics d'Alfons
mer signant de la proposició, el se- Carles. Són les 5'15 minuts. Un tal senyór Moutas, cedista defensa la
nor Go\coechea.
primera acta acusatòria. Gris 1 pesat no arriba a traduir el contingut de
El senyor GOICOECHEA comen- l<J. nota amb una prosa pesada 1 trista. Parla després el senyor Goicoechea
ça msnifestant que abans d'entrar
en el fons de la defensa de la se· i Coscolluela. Vol tocar el cel amb les mans. I repeteix el que un dia 1 un
va proposició, vol fer un aclariment altre dia ban vingut repetint els diaris monàrquics. Després el tradicionaI una pregunta. Segons el Regla- lista. Bilbao...
ment no es pot donar lloc a un deS'aixeca a parlar el senyor Azaña. El silenci que es fa a. la. sala ét
bat t>lUPli 1 espectacular, ni tampoc
no es pot donar lloc al fet que es defen tan absolut que pot repetir-se aquella frase vulgar: se sent el vol d'I.Jna
sin els acusats, ja que aplicant-se es· mosca. El senyor Lerroux és al cap del banc blau. Mira recelós l'orador
trictament els preceptes reglamen- que comença. No l'acompanyen, al «caudillo» els senyors Rocba, Jiménez
taris, els dits senyors acusats no poFemàndez i Aizpun. La veu d'Azaña domina tota la Cambra. Avta.t l'acuden intervenir.
sat esdevé acusador, al sol anunci de la veritat i de la realitat. Els seus
són formidables cops de massa que desfan la sèrie d'insidies
(Segueix informació arguments
i d'acusacions que, durant set mesos ban llançat certa mena de gent. La
del debat parlamentari paraula del senyor Azaña és sòbna, serena. En l'exposició dels arguments
d'ahir, a la pàgina 5) hi ha ordre, altesa, ironia. El gran discurs de Manuel Azaña. supera tots
els judicis encomiàstics. Ha. superat en emoció tots els seus anteriors parlaments d'altres dies memorables. Ha durat dues hores i mitja. Hauria
pogut enderrocar el temple si - com ell ha dit - per respecte al tem·
ple no ha volgut actuar de Samsó, malgrat els filisteus. Ha demostra'
d'una manera clara i Incontrovertible que res no l'ateny del suposat contraban d'armes del «Turquesa» que, en tot cas, tingué lloc en temps del
Govern Samper. Igual afirmació de no responsabilitat en el que fa referència a les altres dues parts del sumari Alarcón. Exposició metòdica 1
aguda dels fets. La ventat 1 la claredat per damunt de tot.
En interrompre's la sessió, per anar a sopar, el senyor Azaña és acla..
mat pels passadissos del Congrés. Durant una estona es desborda l'emoció
republicana tant de temps continguda. Sembla un somni. Mentre els diputats govemamentals abandonen apressadament el Parlament, els represen·
tants republicans aclamen el senyor Azaña. Més tard, represa la. sessió,
l'ex-cap del Govern continua el seu discurs, eriçat ara, després de l'exposició dels fets, d'Intenció política. El senyor Lerroux,
·
ba deixat aquesta nit - de
presentar-se a la Cambra. S'ba estalviat de sentir una lliçó magrufica sobre els deures dels estadistes 1 sobre aquelles normes de continuïtat poll•
tica. internacional a què obliguen el servir un règim constitucional.
Una de les coses més destacades al final del seu discurs ha estat la.
pregunta feta al senyor Anguera de Sojo, com se sap coHaborador de l'obra.
de govern en temps del senyor Azaíia. Li ha preguntat sl el creia cap11.9
, d'éSser un malversador de cabals i en excusar-se el senyor Anguera. ha
j replicat: «Yo tomo sobre ml la obllgación de ruborlzarme por su cuenta».
Després, unes paraules desvariejants de l'ex-ministre de la Guerra
dels Governs Samper i Lerroux, el senyor Hidalgo. No ba dit res de nou,
res d'interès. Ha estat molt celebrada, però, la seva declaració afirman\
que el sumari Alarcón només diu veritat quan el seu contingut deixa entreveure o insinua. una om6ra. de responsabllitat per al senyor Azafia. No
diu la veritat quan l'aHudit o l'acusat és ell.
De matinada, el senyor Casares Quiroga ha Iniciat ei seu discurs de
' defensa, donant compte de la seva gestió contra. les imputacions que 11 han
estat fetes. Defensa igualment .J'actuacló dels funcionaris que estigueren
a le~ seves ordres. La sessió continua enmig d'una emoció que no ha.vfem
• viscut d'ençà de l'època de les gloriose~ Constituents ...

El T. deG.
El ple d'avui examinarà un
escrit presentat pel fiscal
de la República

_*_ _____

......p,...ldeñt del Govern de la RepúbÍÏca, Mñyor Manuel Azafta

AQUEST NUMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA

Madrid, 20. - Conforme s ba anunciat, demà celebrarà un Ple el Tribunal de Ga;~nttes Constitucionals.
Segons le::. nò~tres notícies, el més
Interessant que es tractarà de l'ordre
del dia es refereix a un escrit que
ha presentat el Fiscal de la Republica, en el qual es basa que, tenint
en compte Ja· llei d'enjudiciament
s'han emès pel Tribunal els tràmitS
d'instrucció prèvia en fer les conclusions sobre els ex-consellers de Ja
Generalitat, 1 s'estima en l'escrit que
abans de tramitar-se per a donar-los
compte a les parts de la defensa
s'hagué de notWcar-ho al F1scal d~
la Repúblira.

li moment polí!~e
Es reintegrarà la mino•
ria socialista al Parla·
lament?
Madrid, 20. - Sembla segons in·
formacions recollides als pa.ssa.dissos una prompta reintegració de la
minoria parlamentària socialista al
Parlament. Uns diputats partid.ariS
d'aquesta posició, deien que aquest
!et es produirà en un termini mol~
breu. La majoria. de les Associa.clona
de provtncies, en una proporció de
més del 90 per 100, s'han manifestat per la tornada a les Corts.

la humanitat

'?

LES COMA

· COMERÇ I FINANCES·

LA BORSA
Impressió
En la sessió d'ahir en els deutes
dc l'Esin.t i amb sessió privada es
veié quelcom més de negoci, encara
que les variacions en lc:; cotitzaciOns
foren d'intima Importància. Es pot
dir que no !eren més que repetir
els canvis ja coneguts en les seselons anteriors.
Les Obligacions de Tresoreria de
la Generalitat de Catalunya perderen
un quart per 100. Les Provinciri\s,
sostingudes. Diputacions sense neg()-

ci. Les Obligacions Municipals es C()titzaren amb fermesa.
En el rotllo d'Obligacions ferroviàries hi hagué una gran manca
de negoci, particularment al sector
NOTES DIVERSES
del Nord. Les Obligacions Alacant esSegons el «ButlleU O!lclal de la
tigueren sostingudes I es cotitzaren
ginairebé tot.es les sèries. Obligacions Geaeralitat». un u'aque.sts dies serà
reposat novament l'administrador de
clustrials, queltom deslgu:> ls 1 més la
Casa d'Assistència Social . contra
aviat amb tendència fluixa.
Al stct.or de f! de mes, s1 bé el ne- el qual s'obri un expedient que segoct fou poc 1mportant1 en general gons sembla s'ha tornat f\:m de
es va notar una major rermesa, tant bruixes
El sen)'Or Emili Vila, COJU!ssaen el rotlle d'accions ferroviànes
com en el rotlle d'accions industrials. ri inter1 de la Generalitat, s'ba troEn la tenclèncía de millora es dis- bat aquests· dies malalt.
tin¡¡iren les accions Ford 1 les accions Cbade, puix que varen venir
bastant millorades de la plaça de
Zur1cb. Aque:;tes accions degut a la
manca d'elasticitat per poder trebaNord, 63'!.!0, 53'4.0, 53'30; Ahcant.
llar l'arbitratge, ta que ens trobem 39'80,
39'90, 39'7{1; Aigües, 172'76,
tan aviat an1b set o vult enters 8()- 173 75, Colontal, 42'25; Phtes, 16'76;
bre canvi com amb set o vuit en- Ford, 205, 208, 206'50; Sucr es, O,
ters sota canvi, la qual cosa fa que 31'50; Hulleres, 47'0\l, 46'75; Expl()el nos'tre mercat se'n resentt i les slus, 104 00, 104.25; Rlt, 52'76, 53'25;
operacions siguin molt escasses.
Filipines, 339, 310; Cbade, 383.

TARRAGONA

___________*___________
Borsa de ta tarda

CANVIS DE MONEDES
Lliurea
Franca
Dòlara
Llree
Marca
Sul.III08
BeliUCS
Florins
Escute
Col. Pl'Bia
Cor. suequea
Cor. noruciU•
Cor. c1aneaes

S5'25
48'46
7'37
61'25
2'96
238'50
1'12'00
4'98
32'20
30'80
1'82

35'15
48'35
7'35
6l'05
2'94

Bors1 del mati

Borsa oficial

Nord 52'90, 53'20, 53'16,· Alacant,
89'70, 39'85, 39'80; Ford, 203, 207 i
205'50; Petrolets, 5'25; Colonial, 42'00,
42 15; ExplOSIUS, 103'85, 103'50, 103'85'
1'77
AlgUes, 172, 172'35; Transversal, 19'00
1'68
1'66
============~__:..::Fill_pines, 339, 338, 339; Cbadc, 378,

Nord 53'30· Chade 386 paritat·
Chade 'o. 76'SO pant.at; Cllade E.:
76':!0 paritat; A1gúcs, 173'75; r'¡lipinel>, :l39'fi0, 340; E:~plOSIUS, 104'25;
Fold, 201; Sevillar. a d 'Electricitat,
77'0U pantat; Marroc 6 per 100, 90'00
par1iat.

~
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4'97
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NOTES DIVERSES
Han tn¡;ressat a la presó. n d1sposlcló de l'autoritat mllitm, Antoni Comelles i Josep Camarasa, del

ila11851..
/~ bU

po!J:e de Cubells.
- En ocasió de trobar-se ni bar
Bonavista, do l'Avmguda de Catalunya, de la. ciutat de Cerve¡·a. Josep
Llordes Llobet , jornaler, fou t·cquerit pel guàrdia municipal vi(!.i:ant
MAnuel Rue a sortir de l'establi11226 ment. S'entaulà una bar:tlla 1 e:s
dos contendents rcsu:taren feri ts
d'un ull. Llordes fou det1n~~;ut i una
vegada escorcollat 11 !ou trobat un
ganivet de regulars dltnt>nslons.
- A la casa de socors fou a~
tit el nen C:u-les S:mmartí, de sis
anya, d'una ferida al front que s'bag4- via produit en caure al carrer.
- A causa de l'assassinat comès
dissabte, han estat detingudes dues
dones, germanes dels presumptes
autors del crim, Joan 1 Agusti Calvet, que foren també detinguts. El
Jutja treballa activament 1 ~ creu
que molt aviat l'assumpte quedarà
ac.iarlt d el tot.
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Als afores d'Amer, lloc conegut
per la Cost& de San ta Brigia, ba
esta trobat penjat en un arbre el
ve1 d'aquella població 1 conegut propietari, senyor Josep Solergastor
Duran, de 68 anys, casat.
En una. butxaca se 11 trobà un
document en el qual l'infortunat
Solergastor feta constar els mòbils
que l'havien impulsat a realitzar el
seu suïcidi, que foren el patir des
de feia molt temps una malaltia in'
curable.
- A vul, dijous, a les set del vespre, tindrà lloc a l'Ateneu de Girona l'acte commemoratiu del 250
a.niversari del naixement de l'1mmortal oompositor Joan Seb!lstlà
Bach, amb una conferència a càrrec de l'esct1ptor glroni senyor Josep Te.rrats.
La setmana vinent se celebrarà
una vetllada musical amb el concurs del mestre senyor Francesc Civil i altres elements de la nostra
ciutat.
- Dimarts, a la nit, els lladregots
entraren a l'establiment de calçat
cEl Barato», de la. nostra ciutat,
propietat de Joan Sala Badose.. Els
malfactors s'emportaren setanta pessetes en metàRic i alguns joiell& 1
rellotges. La policia fa gestions per
tal de capturar els autors del fet.
- Un cwnl.ó de la matricula d'aquesta ciutat, conduit pel seu propietari Joan Canalles Tries, vei d'Olot,
al quilòmetre 9 de la carretera de
Girona a Olot, terme de Cornellà,
topà amb un taxi de la matricula
de Be.rcelona, propietat del vei
d'Olot Josep M. Planas, 1 conduït
per aquest. De l'accident resultaren
amb desperfectes els vehicles i mesos llurs ocupants.

Q:.t-

BERGA

1231 16 -

101> -

38~

tli
Q9-

NOTES DIVERSES
Ha estat sobreseguda la causa. que
:.rt.>amb motiu dels fets del 6 d'octubre
2424- es seguia contra l'alcalde i regit23 lli¡
dors d'esquerra del nostre Ajunta11>1UJ10 25 ment, caporal de Sometent l jutge
municipal.
1l4 5I.:
Ja no cal d1r com ens alegra
IJaquesta avinentesa l a les moltes felicitacions rebudes b1 adjuntem la.
nostra ben sincera.
Amb gran dUigèncla per part
dels organitzadors, s'està portant a.
terme l'intent de constitució a la
nostra ciutat d'una entitat po11tica
adherida al partit radical. Fins a la
PREUS
data compten, ja, amb quinze inscrits.
DêSPULLES
Tot es començar! Poquet a po.o
Se~oncs .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..
quet i a:mb molta pcrseveràncla, po21
<O tl
TcrcerCI! ..... .. .... .. .. .. .. ..
den arr1bar a ésser una vintena de
20
ld ~l
Quartes ............. ........
socis.
211
••
Num. 3 .....................
La muller del nostre bon amlo
Num. 4 ..................... 1
1 <t> Josep
Tuyct, ba cl.onat a llum amb
• .cus en pt.ea. els 60 c¡ullo:s.
tota felicitat, una formosa nena.
la joia que experimenCompartun
M, u uts ¡¡: lms .... .... .. .. I -~ :><. I 11>
te te els nostres amics p el naixement
11 ~
Seconet . .... .. ... .... . •... ..
18 bO del seu primer fill.
1J
Seí;O .. ... .... .. •.. .... .. •.. ..
l'reus t·n 'l'alb la llUnrtera do 70 litres
L'acabalat industrlal senyor
Raventós, ha comprat Ja fàbrica dels
tJ .... , MORE~C I CIVADES
senyors Sabata i Gendran.
Ho celebrem, ja que se'ns ba as~
<14
Ci vada l:xtremadura ...
:s-4
que s'hi ocuparan molts
Id, m Mancha ............
segurat
&6
4.)
o4
Mt.oresc Pinta, dlspon....
obrers.
42
•u
ldcm palS .......... ........
.s
01t.l, Urgell ...............
SJ 50
~~
>>
&;c:~lola, Andalus!a ....

0G-

M

100 ~5

FARINES
ArniO ....................... .
Castella (Conent) .... ..
(extra) .... ..
Id.
¡2- Força ...................... ..
Loc,aJ, corrent .......... ..
ldem extra ............. ..
Juntes d'Obrtl Publlauea
Regió ...................... ..
Preua en ptcs. eiS 10U quilos.
Pon Barcelona 1908 ... •6 » Barcel~;na, diverses . ; ! BLATS
0!851o
» dc Càcuz. ........... .
11 de Ol) on Musel... 9/..
......................
Arago
9351.
11 de Sevilla s. D ... .
Castella ................... ..
e. E.. .. ~1
11
Ex~tt:nladura (corrent).
s. F .. .. 9111
11
<cruh.er).
ldem
11 da 'l'~ona .... .. e500
Mnoclla .................... .
lllavarra ................... ..
Penedé& .................... .
Valora amb prantia da l'Estat
·'Urgell ........................
Preus en ptus. els 1'lO QU1106.
•1 25
Caixa d'Emis. 6 'I• ... 91 lildrol!'ràflca Ebre 6 •¡, 113 5li
ARROSSOS
J:lumoa ................... .
Valora que es cotitzen com efecte•
1;l.l
I dem Calasp,u- .......... .
públics
bll
Bell-lloc O. . ............. .
Oil
.
.............
..........
l''loret
.aano Hip. d'Esp.• 4 ·¡. 3200
Granja ...................... .
6 ·I· 8111
li
»
b4
QJ 5G Selecta. ..................... .
5 'I· 118 5~
li
lt
11
4¡
..
....
.,.
.............
Trencat
6 'I• 106 5.
,
t
,
I.
Farina d'arròs .......... ..
lt 5 112 'I• 103 25
li
,
» Crèdit Local 6 •¡. 66 b~
MONGETES
~ 511
J 5 l /2 'I·
11
11
118 /5 Castella. (corrent) .... ..
IV..
11 Intt>rprv.6 •1. 9.1 7.>
»
' td
I.nt<-rprv . 6·¡, MW 1Lt 75 !dem (selecta) ......... ..
1
»
ex.
(.;rèdiL Local 6 'I• 1932 t02 50 h:i- Estranieres ............. ..
~~~ 75
62
Bons Eltpos. Intcrnac... 113 1>
Mallorca ................... .
8)
t.oca1 6 'I• runt. per lots 11UPrat ........................ ..
o~
València __ , .............. ..
Deutes i Obli&alliOna
CIGRONS
J ;,.;,
Çédu!&> A.rgenUnes .....
·tA.
Andatu.sia ................. .
9(~prèllt. Argenti G•1• A
8(J
11¡ B
»
I
-·················
»
Ib
11
/5
e 96
»
t
64
••••••••••••••.•••
»
pr. Austrl~~oc 6 •1. A gg_
b8
,
pr. Aust.nac 6 •¡. B 1186<.
56
••••••••••••••••••
lt
mpr. Austnac 6 •1. O gg_
..
...................
Marl'OO
Gov. Jmp. Marroo 6 'I• 11060
1~5
Mexicans .................. .
Emprat. Matzen 6 'I• A 1115
62
Pa.loua ..................... ..
104 60
B 104»
•
118
sauc ••••.• •••••••••••••••••••
o 06 •
•
Preus en ptes. ela 100 Qulloe.
Qéd. 7 •1. Oosta ruca...

1

6 'I•

A~c1 on1

ee-

Antl&uea Diputaoiona
Barcelona, 9 milions ... 1136 mlllons ... 78•
sèrie B .... .. 1411
&érle e .... .. /4 ~6
,
6 •¡. 1926 ... IXI11
QS 15
6 ·I· 1930 ...
•
Provincials.. '6 2:>
lt
69Mancomunl~ltt 11114 .. .
Mancomunitat 1920 .. . 68Catxa Cr"dlt Com ..... .. 12-

as-

74-

{4 -

11>

o5 IJ

'J:rana. 6 112 •¡. esp.lll:.l"
64- Trans. 6 1, 2 •¡. cna.l&:.ló
Transatlè.nt. 6 •¡, 1926
8/- Trnnsatlit.nt.
6 •¡. 19:,¿¡¡
Bons Transmec!lt. 6 'I•
~2 25
75 75 U. Naval Llevant 6 •¡,

cA-

4Q

LLEIDA

oÑ ...
116~
~.;

Transatlàntica 4 'I · ...
Transa~lànt. 6 •¡, 1920

:.4-

Els tarragonins, que hem criticat molt sovint el desenvolupament desproporcionat cie les festes
falleres a la nostra citttat, perquè
oloràvem de primer antuvi !olor de
cremat que aquesta importació felà;4
suara podrem donar als ciutadans
proves d els nostres recels ustampant la noticia, segc!1S Ja qual, el
gestor municipal en nom de l'Ajuntament, s'ha fet càrrec ctels deutes
de la. Comissió d e festes falleres de
l'any p:\ssat que suma Ja monumental xifra de 19.500 pessetes.
El dia que es pugui parlar clar
serà deliciós aclarir tots aquests extrCins.
Amb el te:!tre ple es representà al Teatre Tarragona «La Favorita», interpretada per l'eminent
tenor Hipòlit Là.zaro, conjuntament
amb la tiple Josefina Blanc, el bariton Gaiola i el baix Sabat.
La interpretació de la vella òpere itahana fou un èxit i el públic
va poder entusiasmar-se 1\lllb els pinyols del nostre gran tenor, al qual
es tributaren frenètiques ovacions.
A Espluc-ues de Francolf, els
lladres entraren a l'e:;tanc del senyor Carme! VIla i s'emportaren
unes 460 pessetes del caixó del tauleU.
A Riudecols ha cstnt denunciat el vef David Juncosa pt!r hnv<>r~e apodtrat d'una grandiosa nlzma
que havia fet caure Ja darrera ventJ.d 1 que era propietat del seu vci
David Mestres.

w

Na vilana

toll bO

111

Avui

UES

LLO' 'JA
I ·•¡ . .

I

I

1

1

... 1INOSE:.
.l:'nn~,; A.uUruhbJa ........ .
Icem E:::rtremadur~ ... ..
ldl'm Mallorca .......... ..
l''avons Andntus!n ..... .
!dem Elltremadura ... ..
Veces Andalusia ........ .
ldcm e&Lrangeres ..... ..
J:o;ra pala ................... ..
Idem es~ra.n¡¡ere ........ .
GUIXes ..................... ..
Pèsols enrl!.lliera ...... ..
ldcm PalS ................. .
Lkntllleb Andalusia. .. .
ldcru 5atamanca ...... ..

44
46

4050
42 60
42 50

44
95

t\11. 15
11.(;

ESPECTACLES

•

Teatres
Te a tr e Còmic
PALAU DE LA REVISTA

Avui. tart.la, a les 5'16. Butaca,

1 pta. General, 0'60:

LOS h1ARIDOS DE LIDIA
Nit, a les 10'15. L'èr.lt m6s
cte tots els èxlts:

gran

Mucho cuidado con Lola
per Perlita Groco, Murillo 1 tota
1:< Compnuyia. Gran presentació Demà, tarda: LOS MARIDOS DE
LIDIA. - Nit: MUCHO CUIDADO
CON LOLA.

Fastinl Germanor Catalana
oue tindrà lloc el d•a 22 de maroJ
Primer: LILI, VOL VIURE, de
Llula Ehea, per la Compnn:vla
titular VLLA - DAVI.
SeiOll. RE<.;ITAL, per lea senyores Maria Morera I Maria Vila.
Tercer: DemosçraclO pel campiO
ruundh\l de tir: PJTAR' S.
Quart: Acta do concert, pela etn1n cnts Joan Rosloh, Pau Gor•
c:l I Maria Teroaa Planas.
CIUt uè: L'lnimtt... ole orquestra
o>AUME PLANAS 1 els seus dlaCI.IS vivents.

GARROFES
Cnst.cuo, negra .... .......

E1vissa .. ••• ••• •••• •• • •• ••• ••

.a
:tA

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia del

NOSTRE TEATRE
DE VALENCIA
Avui, a. les 4'30. Entrada I bu·
taca. 1 pta. Prtmer: TAMBE ELS
HOMENS PLOREN • RATOLINS
DE CASA RICA 1 ESTHENA del
dtlrrer t;<\inet del XOFER AUTOR

De la terra del gancho
Nit, a lea 10. Entrada i butaca,
ptas. .l:"rlmer: DE LA TERRA
DEL GANCHO. SeiOn. El monumental é:r.lt. L'obra més còmica
que s'ha estrenat a Barcelona:
ELS HEREUS DEL TIO PERI

I

o

A QUE Tfi MUIGUES NO ESPI!Rii
Dues horea snuldea da rialla •
Colossal creaoió de OOMET.I!:S Demà, tarda, a lea 5. Entrada 1
butaca 1 pta. Prlmer: QUINA
LLUNA DE MEL! 1 DE LA TERRA
DEL GANCHO. - Nit, butaques,
2 ptea.: EL FULANO DE LA CON·
CHA I ELS HEREUS DEL TIO
PERE o A QUE TE MUIGUES NO
ESPERE - Es c1esp~ txa a tota els
Centres de Localltata.

TEATRE

BARCELONA

Companyia de comèdl11
MORA-ESPANT ALI'óO N-BA R ROSO
Avui, diJOUS, tarda, a Ull Q.Uart
de sl.l I nit, a un quart d'onze,
el i1'&D ê:r.lt de Mullcz Seoa 1
Pérez Fernàndez1

Ml

Mallorca .... .. .. .. .... ......
Matatera, negra .........

~li :;¡,
~1 :>ú

RoJa ..........................

8Ci

S8
Vlnaroç, negra ............
Preus en r aiS ela 42 quilos.

weo

S8DO

mngnlJic poema en \'era c1e Josep
Ma. Pemàn, pn· RICARD CALVO
i T~lLA CR lADO. - Demà, tarCUANDO LAS
da a les 6'30
CORTES DE GADIZ... Nit, a les
estrena el
Pemàn
Ma.
10'15, Josap
poema d .llDI!.tlc en tres actes lel
terce~ dividit en doe quadrO!!), en
vers: CISNEROS. - Oiumenie, a
les 3'30; CUANDO LAS COR'US
DE CADlZ. .. A les 6 I 10'16: CISNEROS.
TEATRE

CATALA

C H I.C A

·---------------------~ .

REUS
NOTES DIVERSES
Ahir, a les dues de la tarda, a la
carretera de Salou, davant l'estació
del Tramvia, el cotxe que fa el servei Reus-Vilaseca, propietat de la
Hispano Riudomense i conduit per
~toni Rabascall, per tal de no atrope\lar un ciclista que anava pel
mig de la carretera en idèntica direcció, el conductor féu una falsa
maniobra l cotxe s'anà a estabellar
contra un arbre. De la topada en
resultaren ferits Jaume Auvi Auví..
de 24 anys; Josep Solé Pujol, de 23;
Antoni Aufrons Crusat, de 33; Carme Graull Crusset, de 38. i Josep
Alberlcb, de 50, tots ells naturala de
Vllaseca, els quals foren conduits
a l'Institut Pollcllnlc amb una ambalància de la. Creu Roja.
El cotxe 1 la biclcleta quedaren
destroçats. D el succés s'ba donat
compte al Jutjat.
El ciclista resultà l. er Pau Francesc Martorell, de Reus.
Hom prepara una segona. r.presentació de «La tragèdiA de Pierrot», al Teatre Bartrtna, a pro!lt de
l'Asil dels Pobres.
Diumenge serà inaugurada al
Centre de Lectura una eJtl)OI!ició de
material d'excursionisme l acampada con són, mot xlles, tendes l altres
utensilis propis per a aquest esport.
Per la novetat cr..te representa a
Reus una man1festac1ó d'aquest calre, cal esperar quo constituirà un
èxit.
- Malgrat les gestloru portades
a terme pel j J.tjat, no ba estat possible identltfcar el cadàver trobat
prop de l'Institut Pere Mata.

----------~*-----------

Concursos
Fins el dia. 26 del corrent mes, a
les dotze en punt del mati, podran
ésser lllurade, al negocdat municipal d'Obres Públiques d'Eixampla
notes de preu, per separat, per tal
d'optar a l'execució de lea següents
obres, segons les condicions 1 els
presupostos de mo"lifr;, t en dita dependència:
Adquisició d'una màquina d'escriure 6Jilb destinació al negociat de
Contrlbudons d'Eixampla.
Arranjament del carrer de Nàpols. entre la. Carretera de Ribes 1
el carrer d'Au.ziàs-March.

TEATRE POliORAMA

Avui, dijous, tarda, a les 11'15:
EL BE I EL MAL
Nit, a les 10, Tertulla Catal~
nlata :
NECESSITEM SENYORETA
Demà, divendres, nit, estrena de
LA RAMBLA DE LES FLORISTES
de Josep Ma. Sacarra.

VICTORIA
TEATRE
Gran Compan!lla Llrlca
Tarda, 4'30: EL GUITARRICO •
LOS DE ARAGON - LOS CLAVE·
LES • LA DOLOROSA. Nit, no
hi ha funció per assalc de SOL
DE LIBERTAD que s 'estrenarà c1is
eabte.

Gran Companyia
11lstea da CELlA GAMEZ

Avui, tarda, butaques, a 2'60
ptes. Nit, butaques a 8 ptel!.:

La ronda de
las brujas
trlom! de:
CELlA GAMEZ
Aviat ESTRENA de
LOS INSEPARABLES

lnau11uració de la temporada
Dlvendru, 22, a tea 10 da Ja nit.
amb Ja &an18cional estrena

LA LUNA
El MUNDO DE Director:
RI·

()pereta arrcvlstada.
card Fuentea - Despatx do localltate per a lea 6 primeres r&presentac¡ons a Comptnd.uria 1 ala
Oentres de Localitats. - DIMECRES, d1a :17:

REVUE·RADIO-RECLAM
A BENEI-'ICI dols H05pltale - Dlrector de l'espectacle: Joaquim
Montero • Anlma.c1or: Baldomer
Xlfr,,

APOL-LO
TEATRE
TeJUon 15948
Selecta Companyia de comldiH
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thulller
Avui, tarc1a, a les 5 1 nit, a
lea 10'16. La butaca mts cara, 4
pessetes:

TU

GITANO

Y YO GITANA
L'bit de Ja temporada
Demt., tarda, darrera de:
TU VIDA NO ME IMPORTA
Dlmarts dla 26, ESTRENA:
ENTRE UNA MU.JER Y UN
HOMBRE
de «El Putcr Pceta11

TEATRE
NOU
Gran Compa nyia llrloa dt
LLUIS CALVO

- - ----

Avui, tarda., a les 4'30:

LOS CLAVELES
1
LA VIRGErJ MORENA
per Eduard Brlto. Butaaues a 2
pessetes.
Nit, ~STRENA en a(luest teatre
de:

CHULAPONA
LA
pel seu crea.c1or Viceno Slmón 1
la notable cantant Gl!>rla Aiea·
raz - Munlfica presentació.

Cinemes
Pub li-Cinema
Se ~siO continua. Seient ONA PEBSJ:TA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TAL..&, VIATGES, eto.

MAYOR

EXITO

CINEMA PAR I S

--

MLI~Ja~16~ E.ètr: 8~22 l

!!

----

Avul tarda a les 4
1 llit, ,
'
lea lO:

NOVATOS DEL CIELO

per Maria Glory, Ren6 Ltf
evre 1
Arlete Marchal:

:---....

ND
MARYLA
Ptaoa Urau1nacna, 6 - Tel. tt
888
Tarda, continua: 8'30 6.;-¡
a
'
lea 7'30. Nit, 10:
NOTICIARI BAVARIA FILMI
NEGROS EN EL POLO NORTI
(Dlbulxua)

POR EL MAL CAMINO

per Jamea Cunav I Madca Eva~a.

Butaca; 2'28. A lee 7'30: 1•85,

-

Varietats

-

Frontó Principal Palace

Av~c11jous, tarda: OURUCE.\.
OA - ·.u;ODOHO contra. AROARA.
TE - ALB.t:RDI. Nit: OSA 1 - OQ.
MEZ contra IRIOOYEN m- O.&.

ZALIB ll.

Avu.1, dijous, tarda, a 11!8 ~
FERNANDÉZ - LEJONA contra

CiilQUITO BILBAO - ABASOLO.
Nit, a lea 10'15: ZARRAOA •
UNAUONO contra ARAQUISTAIN
CHIQUITO OALLARTA. - Detalla
per ca.rtellil.

---------------------------J

Espectacles per
a avui
TEATRES
ApoH6. - Tarda I nit: cTu ¡itano r
yo i!tana.».
Daroetona. - Tarda t nit: «Ml chicu,
t;cm¡c, - cLos marldoe de L1ala1 ~>H:
cMucbo culdado con Lolu.
Espanyol. - Tarda: «També ell 11.>
mene ploren», cRatol.lns de casa n·
cu 1 cDe la terra del ¡¡ancho». Nit:
cDe la terra del ¡ancboJ 1 als hereua del tlo Pere.
Neu. - Tarda: cLos ctaveles» i cL6
Vlfien morena». Nit: rLa chu!apona».
Novnata - rarda 1 nit: eLa ronda d.•
la.e bruJa.e».
Poliorama. - Tarda: cEl bé l el maiJ
Ntt: cNeceasltem senyoreta».
Principal Palaoe. - Tarda i nit: «Msll
de testa» 1 cl\.11as - Thet1'•·
'l'a raa 1 n1~: lvuando Iu
Romea.
Cortes c1a Cà.dlz...11.
Vlotbrla. - Tarda: cEl ¡¡ultarrlco, Wll
de AragOnll, cLos clavelesJ 1 eLa~
!oros&».

CINEMES
Amllrioa. - ccasa. Internacional», cC.
prlcho lmper1a111 1 •El neil'O Que t&o
nia el alma tlancu.
Aatbria. - cEl liltlmo valS de CllOpiQ)
1 cDlez mlnutoe de rad!o».
Avint:uda - •ta wçuno vaJa de C!Jo.
p1n» 1 cAmor a cara o crun.
Barcelona. - «Las cuat.ro hermanitlilf
cLos ex riCOII» 1 •Salvad a 1a.1 muJ.,
res».
Bosc. - eLoi Wserablea•, cFàcll dl
aman 1 Notlclart.
Bohem1a, - eLa novia de la auerttt
i cCapricboe».
Broadway, - cTu seràs mla», cBal
11ue caaarloe» 1 cLos desapareddOI!IJ.
CtPitcl. - eLa Waterna!ll.
Ooll .. um. - cDeJada en. prendu.
Catalunya. - cEl tren do IU 8''7t .
Clntrlo Cinema. - «Por un beiOt,
cMarl Lwr.», cEl misteriosa Sr XJ,
Comèdia. - cEntr• la espada Y la Pto
red» 1 cBl :vo tuv1era un mill~!· 1
Comtal. - eLa donceUa de 1)01...,..,
«l::lu ultima senda11.
Dtana. - «Tres vidu d• muJert 1 el»
bla Metlnato en la calle Mor¡UetJ
Diorama - clioUywood conquls~Ot
l cEl re-, de los Campoe EJ.l&e06'·
Entença. - cSamarana11, cAprePdló dt
los ma.rtnoe11.
Eapta1. - u.a beriDIUla san SulPdl~
ct•uerae humanos» 1 eLa bah1a etl¡¡re&ll.
lxciliSior. - cun lluen lnlltantet, cl)lll
0.1aa m1l}onarla».
Fèmma. - cEl arJatócrataJ.
Fanta11o. - cSu mayor 6ll:l~.:.... ...r&~
Foo Neu. - cTa.nàn-, au~-=--'
cEl nc~UQ c¡ue ~erua el almS blallctol

Frls~~~prl~~~:ies 1 cHolllbrtl
ca
en blanco».

Coya. - - aLaa cuatro berma.nlta.u.
cucartlella» 1 cPolvorlUall. dl! Ja.P
lntim - cDeii!Ue de can ~
cVolando bAcla ruo JanelroJ, calli
'
ro» cVamplreaas 198SII 1 cU
42».

.

cu~

cLaa 4 n~:1·mamtas», eLa
K~~=• :_cPJl:f!.Ut~ de Au.striP

Iris. -

La~.;~a~ d:Late:~:ana san

SU

Al agó, 270 I 272
I Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 11550 1.1J559

,,

FRONTO NOVETA TS
TEATRE NOVETATS
d'opereta• I Re·

Avda. Pta. An&el, 11 I 11
Tll•ton 14544

------

Tarda, a lea 4'80. Nit, 9'45: RI ·
VISTES PATHE - FEMENINA •
Claudette Cclbort en SINFONIAS
DEL CORAZON (6s un fUm P~
ramounq - Triomf de Dlok Powell . Ruby Keeler, Joan Blcndell
en la euper-re\1.ata MUSICA Y
MU.JERES - Diumen&a, matinal,
10'30. - Despatx de Jocalltate a
taaullla per a la numerada da
dluman&e. tard,!, a I•• 8. - Dl·
lluna vinent: ~ ftlm méa deUclOs: AL LLEGAR LA PR IMAVE·
RA (basat en la vida c1et ifan
mú.slc SCHUBKRT) i Ct1111 Brook
1 Otorae Raft en EL CLUB Dl
MEDIA NOCHI.

T

A
mou~t
~::::::::::::::::::;~::

POBRE DON JUAN

Avui. tarda, a les •- Nio, a lea
10: REVISTA FEMINA • PATHI
dOURNAL • LA OIOSA PRIMA·
VERA, dibuix en color, de Walt
Dlsney - Marta Enarth en l'~
traordlnt.ria prOO.ucc16:

I

DEJADA EN PREND .

per Shlrley TtmpJe
MenJou. - Són filma ~ AdotDII

Companyia V I L A - D A V I

Fantasio

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
¡ ACCESSORIS
El millor servei a
I

Avui~

10'10: 'REVJ es 4. lilt,
lea
MOUNT • PARAMoSJ~ PAllA~
CO • SOY COMO soy QJIAF¡
(lllbu¡'
XOI) I

Albert PreJean 1 Btanohe
per
Montlel.

Avui, d¡jous, tarda, a Ics 5'15
1 nlt a les 10'15. Grandiós pr()irnma. Pt·tmer: MATI DE FESTA.
S!'iOD: l!J.It de la temporada:
M1SS • TltERY. Triomf soroll08 do
l'autor 1 Intèrprets. - DernA, dlvendl'CS, 1.:1t, ORAN FESTIVAL DE
O.t!HMANOR CATALANA.

I
R

C_Q I i s e u

PR I N CI PAL PALACE

. :I
TEATRE=---=--=0L~YM=-=-P.. .:. .:A

8
4

8850
2860
:dl
82

CUANOO LAS CORTES
DE CADIZ ...

Temporatta otioial de
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suJpl
cio», cPeregrln05» 1 cA dormir se na
dolU
dlchO».
Ma¡ettlll. - CVOiia tU llama&1 •
su.
c11acn.ut de Vlcna11.
Marma. - cEl rey de los cam~ pw
se05» c.B:l munao cambla» 1 ,,_
~-•not.
pla culpl!.ll.
Marylanu. - cPor el mal .,.........
Metrcpol - cPobre IJon Juant. .su
Mar1a. - eL& donceUa de postUl»o
ul~lm.• aeno.at 1 cl:'a:,¡rJ.Jta~_,,taSJ
Mi5tral . - «LaB cuatr<J ber~
n.IJ~!l
eLa cucarachaJ.
cSOrrell • ~
Monumental. cQuleu a hlerro mat.a» 1 cCalll
dJI
NariCtSII.
MunOJIII . - cLu. 1.81a del te:~or&~t~
Cla en el paJS de las mamv
Nuraa. - «.Amantes tu¡lt1VOI51 i
c)ll).
ria Lul.la de Auatrlu.
Parts. - cSLutomas del com~nt.
uertet l
aiea :v mu,Jercslt.
Pedró. - úA novia de la s
Pa~~:P~~~~:~-- eLa }ocura del dollllf
~
1 cDiez diu millonartaJ.
Prino1paJ, - cLos M.lberablesJ,
d'ac~uJ'
de amar» 1 Noticiari.
Publt Cmuma. - Reportatges
, ~~
.
lltat.
13
•
Ramblea. - eLa esvta numg¡ seJidt'
dudoe de }a tormentall.
Royal. - cSOrrell e bljolt, •
oe~
ro de la iiOrlalt.
Select Cmama. - «Las cuatro 1 sosJ
nlt&all. ci.Ulpulaos secretos»
clar!

,gacll

Smart - eLa 1.11a del tesorot,
Sp~fn~!Jur~ 11 cbe~6~~~-1 cToda Ull'
,Q8Jlcléll
mujen.
Tafia - cVOlia en 1J.amll.61111•
•
Vlcker5
cAna
de cuna11,
1 ~1:!1
Tetuàn. - eLa Dolorosa• 1
Lutsa c1e Austrla».
T IIICII - «OlOS car1~()8()SJ.Ca!Xlp05 ~
Triomf. - cEl re:v da loeblalt cLJI yo·
•
ee01111. cEl mundo CILlil
~ "...,
Villtu
pla culpa».
Urauinaona. - cVlva 1 'CSIXl-Volaa. - eLa dama de as
c1e vacacloP81
1 c()ye papt.l».
XIle. - 1r.a m u ert e
«Sobre las llUbes».
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30.000 obrers en atur forçós
a Biscaia
La C.E.D.A., que tants projec~
tenia - i encs.ra sembla que té!per a solucionar l'atur forçós, no
n'ha posat cap en pràctica. Els seus
propis diaris -«Ya», cEl Debate»,
etcèt.era- ens a353benten del nombre cada dia més crescut d'obrers
sense !eina.
L'Oficina Internacional del Treball ho confirma. escampant arreu
del món els «beneficis» que ha aportat per a Espanya la politlca de
dretes.
Ara mateix, amb relació a Biscaia.
hom fa avinent el nombre considerable de parats: 30.000 oficialment,
dels quals 15.000 són metaHúrg!cs;
segueixen els paletes a mb 6.000, els
minaire:¡ amb 3.500 i els m ariners
amb 2.500.
Es realment edificant la polltica
dretlsta, al nostre pafs. Val a dir,
però, que no saben fer demagògia
feixista. B1tler, Mussollnl 1 altres
capitostos de la reaccló prometien
1 han fet semblant de donar quelcom a les masses obreres famolenques. Al nostre pais els feixistes de
J.a C.E.D.A. no saben ni tan solament lmitar els seus mestres dt!
l'exterior.
L'atur forçós continua essent una
calamitat nacional. Tots els problemes que en les campanyes electorals prometien solucionar resten agreujats. No es fa una politica cconòmioo seriosa, ni velem enlloc un

v.è Congrés Interna·
cional de Publicitat

Sabu t és ~ue en temps de l'ima Rl1ssia es
perseguia els escriptors proletarla,
els liders de la social-democràcia,
els treballadors que volien pa i llibertat 1 fins homea de fama m undial, corn l'autor de «Crim 1 càstig».
Dostolewslci fou condemnat a
mort pel fet d'haver comentat favorablement les teories socialistes.
Res més ni res menys.
Suara, l'escriptor Viatkin, el conegut investigador de la vida de
Fedor Dost<~iewski, ha publicat en

peri dels Romanoff,

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

EL MOVIMENTCOOPERATIVIS· FEIXISME I ANTI·
TA A CATALUNYA
FEIXISME
Inauguració del local de la
Unió de Cooperatives de
Mataró

M~~S & ROC!

•

CAMISERS
Rebudes les novetats
en camises i corbates

I

•

*

Els industrials aie·
manys, a Catalunya

••

Biblioteca per als
obrers en atur forçós
Continuem rebent noves
I valuoses aportacions
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El cooperativisme, a Xina
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LA PERSECUCIO DELS ES· A veure què passa
aci com La Tlerra espera
CRIPTORS I OBRERS A LA elsHeU$e1deventments.
.. que triguen
massa a venir:
e ¡ Ma11an a llale I
RUSSIA TSARISTA
llatl.ana es ml.ércolee, primer
de

p la a realitzar d 'obres públiques en
un pais com el nostre, on tot resta
per fer.
Hom parla de milions 1 méa mltions a invertir en obres públiques.
Però només se'n parla als mítings
1 en els d1a.ria ¡ovemarnentals.
Biscaia, Catalunya, Castella. AnpUbli Club posa a coneixement
di!Jus!a. etc. pateixen enormement
tothom que per a la celebració
de l'actual inactivitat politica quant
~:1 5è eongu:~ .!.lllcrnaclOnal de Pual sanejament de l'economla.
bUcttat que tindrà lloc a BarceloCap projecte no és portat a la
a els 'dies 20 al 24 d'abril pròXim,
pràctica. mentre els obrers esperen
n e.n estat ja designats els Comitès
pacientment.
~xecutiWi. que es taran comtitn·ts de
A B arcelona resta per ter el samanera següent:
nejament dels h abitacles als ba~
1a ACtes
1 Ponències. President ,
ris obrers; no h1 ha vorere:¡ en
eenyor Rafael Bori; secretari, semolts indrets cèntrics de la ciutat.
cretari, senyor Gt\briel Rai eh ; voAl Passeig de la Repll.bllca no h1
cals senyors Rafael Massó, Anton!
ha voreres Al mateix Passeig de
Lópéz Llausàs i EmU1 Orflla.
Gràcia, cruïlla amb Corts, davant
premsa 1 Ràdio. - President, seel Palau de l'ex-marquès de Man.yor Màrius Calvet; secretari, senyor
rianao, no h1 ha vorera. ..
Isidre Rosés; vocals, senyors Fran¿Per què continuar assenye.lan~
cesc VUardell, Rafael Roldós, Ma-els defectes de la nostra ciutat?
nuel Riba de Ped.ro, Pere Agullera
Podriem tomar a. parlar de les
obres per fer a Catalunya 1 a tota
1 Rafael Bari.
Expansió. - President, Sr. Joan
la Pe!Únsula, que ocuparien tots
els obrers parats.
Aut>eyzon; secretari, Sr. Isidre ~·
Mateu; vocals. senyors Francesc FàNo ho fem per creure-ho treball
brega.s, Enric Guau, Enric . Vior.
en va. Le ~ d.ret<-t> ho han demostrat
,ReOepció i Festes. - PreSldent, seamb els seus dos anys de predomlnl
llYOr ~lr Barnils;, secretari, seen la política espanyola, són inca-nyor Enric vua Mané; vocals, sepaces de portar a terme una obra
DOST O IEWSKI
nyors Antoni Torremadé, Santiago
de reconstrucció 1 sanejament naclonal.
Busut!l, Jaume Brandoli.
yna
.
revista
sl.berlana, cS1blrskyl
Tots els industrials, comerciants 1
Hem d'esperar millora temps.
Ognl», una fitxa d el mestre de la
¡ran certamen publlcite.ri són prenoveYa russa, que fou empresonat
gats de passar, de 7 a 9'30 de la nit,
a Sibèria després d'haver-li commuper les onclnes de PubU Club (cartat la pena. de mort per la de carer de santa Anna, 28, ler., telèdena a perpetuitat, que tou trobafon 14211), on els seran donades
da en una llista de presos polltice
tota mena d'infonnacio}¡s.
1 socials, a omsk, el 1850.
La fitxa diu:
Nom de l'empresonat: Fedor MiLes autoritats nazis han declarat xailovitsx Dosto1ewsk!.
que els emigrats jueus que vulguin
senyes personals: Rostre blanc,
tomar a Alemanya seran arrestats pur, ulls grisos, nas ordinari, caper la policia a fi de sotmctre'ls a bells l'06SOS, una petita cicatriu al
una reeducació que els farà aptes front damunt l'ull esquerre.
per a la vida en el Tercer Reich.
Talla: Vigorós, alt.
Amb motiu de la inauguració del
••
Ofici: Ex-oficial pensionat.
seu nou local, compost d'esplèndida
El senador fexista italià SUvio
Motius de l'empresonament: Parplanta baixa i pis, per la Unió de Longi ha proposat que els tribunals ticipació
en una organització revoCooperatives de Mataró, s'organit- d'excepció per a la defensa de l'Eszaren diversos actes, que tingueren tat feixista, creats el 1926 per un lucionària dirigida contra l'Església
ortodoxa
dominant 1 contra el pouna brUlantor extraordinària, ja que termini de cinc anys, termini que,
els amplis salons de cafè i actes es naturalment, sempre s'ha prorro- der del tsar. Intent d'excitació contra el poder de l'Imperi 1 les seves
veieren plen s a més no poder.
gat per cinc anys més, .siguin transPortaferrlsa, U I ~6
El dissabte, a la nit, al saló-cafè, fonnats en una institució definiti- lle1s, per mitjà. de proclames clanhi hagué ua intere>snnt concert, i va, puix que csempre h1 haurà ad- destines. Demana la llibertat del
Fontanella, 16
pensament.
com a final. ball.
versaris del règim feixista».
¿Qui ha disposat el seu empresoEl diumenge, a les dotze del mati,
••
•
nament?: Per ordre suprema.
tinV.ué lloc al sa:ó·C"fè t>l vermut
Les despeses previstes per a la
Quin càstig? : Pèrdua de tots els
en honor dels assocl.ats, al qual con- Iru¡trucció pública a Itàlia, per als
corregueren més dc sts-cents socis i, anys 1935-1936, s'eleven a 2 billona honors 1 drets c4.vi1s.
Conducta: Fins ara s'ha portat
prèviament invitats, representacions
1 de la Federació de Cooperatives de 632.600 lires, o .sigui una disminu- bé.
ció
de
més
de
125
milions
amb
re¿Quant temps ha d'estar empreCatalunya, de la Secció de Propa- lació al pressupost precedent. Aaonat?: Quatre anys de presidi, des1 ganda d'aquesta, Secció Femenina questa
disminució és deguda, en prés de18 quals serà lliurat a l'exèr¡ de la Federació Regional de Coope- gran part,
a la rebaixa de sa1ar1a cit per a prestar 11ervel oom a solratives. Federació Comarcal del Litoral de la Cooperació, nodrides re- dels mestres. Es bo fer avinent que dat ras.
els
mestres,
que el 1926 percebien un
Sap llegir 1 escriure?: El condempresentacions de les Cooperatives de
la localitat, Mutualitat Allança Ma- aou de 7.600 lires, després d"'mm nat. a treballs torçats sap llegir 1
quants
anys
de
serve1s
no
perceben,
escriure.
taronina, Cooperativa Sanitària La
Done3 bé. Aquest condemnat a
Humanitat, etc. OC'uparen la Presi- d'acord amb la llei del 16 d'abril
dència, el president de la Unió de del 1934, més que 7.100 liNe, eenae treballs forçats que sabia ll~ i esCooperatives senyor Montaner, se- cap indemnització per l'eleVació del criure ja havia conquistat la fama
mundial.
nyor Josep M. Pul¡;¡ Roi~. del Consell cost de la vida.
• •
Doetolewski, després dels quatre
Superior de la Cooperació, els diA Colòmbia l'ha. celebrat un Con- ~ c1e treballs forçats a Sibèria.
putats a Corts senyors Jaume Cogrés
contra
el
feixJa:me
amb
la
col- va eeeriure cEls records de la casa
mas .i Josep Calvet, el diputat al
Parlament Català serl!for Joaquim laboracló de gairebé tots els paiBos dels morts». En aquesta formidable
de
l'Amèrica
del
Sud
1
del
Centre.
Bilbeny, senyor Celest! Ventura de
obra explica Dostoiewski els homes
Anglaterra 1 els Estats Units lliu- que conegué. Obrers que volien l'allila Federació de Cooperatives de Ca·
«ACTUALID AD»
ten
actualment
per
a
apoderar-ee
de
talunya,
J.
Sala
èel
C.
S.
de
la
C.,
beració de R\ÍB!ia; intellectuala que,
<De cEl Sob.)
Nicolau Trias de la Secció de CUl- COlòmbia 1 de Venezuela a cauaa afillat:¡ a la Soclal-democri.cia, lluitura de la U. o. de Mataró, J . Ar- del petroli.
taven per batre el poder d espòtic
nal de la Secció de Propaganda de
La cStandard OU Am.erican» té del tsarisme.
la F. de c. de Barcelona, J. Lladó organitzat un veritable exèrcit que
Dostoiewski, sense haver estat un
de Manlleu, Jull Blanquer director va pels barris obrers a reclutar ho- aoclallsta, un obrerista, defensava
d'Acció Cooperativista i ~·ex-alcalde me& per a engru1xlr l'esmentat exèr- els proletaris de Rú.es1a.
8enyor Salvador Cr-.utent.
cit. Aquest COngrés antifeix1sta., ceNo féu com el csava Eugeni
Seguidament, h1 hagué un acte lebrat preclsament a Colòmbia, ha d'Ors que, en una conferència p~
d'afirmació cooperativista, al qual adquirtt, davant de les atreumstàn- nunciada a Tarragona el 1;20, ea
pregueren part els senyors Munta- cies excepcionals en què es troba el proclamà el Lunatxaraki espanyol
ner, president de la U. O. de Ma- pa.fs vils a vis dels nord-americana. per a després anar a parar als brataró; N. Tria, del Grup Cultura una extraordinària importànola.
ços de la Ceda.
d'aquesta mateixa entitat; Ernest
Dosto1ewsk1, en 6sser alllberat
•••
Mora, de la Comissió pro-fusió de
El Consell de Comissaris del Po- dels treba.lb forçats de Sibèria, torCooperatives; c. Ventura, de la F&- ble, Junt amb el Oomltè Central del nà. a la lluita amb més fermesa,
deració de O. de C.; J. Arnal, de la Partit COmunista, han votat la quan.. sense ~ltar les &irenea del tsarlaSecció de Propaganda de la matei- tltat de 370 mlliona de rubles d'aug- me que el festejaven.
xa entitat; J. Lladó, de Manlleu. ment per als ee.larts del personal
Resum! l'acte Josep M.a Puig Roig, mèdic.
del Oonsell SUperior de la CoopeuSUG ERE NCIA
El metge principal d'un hospital
-G il Roblos dlce que hay que bua- ració, el qual felicità a Mataró pel d'una gran aglomeració obrera perseu esperit cooperativista, pe::r la seva cebrà de 400 a 750 rubles;
ear el dlnero don de 18 encuentre.
un met-¿ Y sl mandàsemos a buscar a gran obra de fusió de cooperatives, ge.<tlrector d'un hospital d'un poi tribu~ grans elogis a la Unió de
Sherlock-Holmes?»
ble
percep
de
360
a
600
rubles;
un
Cooperatives per la seva tasca que
(De cEl DUuvio».)
Oom a contestació al document que
tan alt posa el nom de Mataró. Aca- metge-director d'un dispensari o cUbà desitjant que l'obra lnlcl.ada pels nica en una ciutat percebrà de 3C!O la senyora O. Vidal trameté al min!&a
600
rubles.
tre
del Treball denunci.ant alguns
cooperatlvistes mataronins pugui te•
fets de la casa. A. Kle.ebúsch, rebénir el seu més complet desenvoluMentre a tots els patsoa del món rem una atenta carta d'aquest ~e
pament en bé dels assocl.ats 1 dels
ideals cooperativistes, i acabà real- els intellectuals 1 tècnic3 passen ml· nyor, que publicàrem resumida. En
çant l'extraordmàrln. imPortànc-ia de sèria a causa de la cr181 de treball contestació a la carta del senyor A.
l'acte, del qual poden estar-ne orgu- a la U.R.S.S. han acaba.t ela aeua Klaebisch, rebem una altra carta de
llOl!os eis dirtgents de la U. de O. estudis 23.000 enginyers 1 16.000 tèc- la senyora c. Vidal, en la qual exnics 1 tot seguit han passat a la posa alguns teta ocorreguts, segona
de Mataró.
A la tarda, a dos quarts de cinc, dispooictó del Comissariat del Po- aquesta senyora, a la casa A. Klaoal saló d'actes, 1 davant un ple im- ble de la indústria pesada., per tal blsch.
Diu la senyora O. Vidal:
ponent, tingué lloe la festa llteràrio- d'incorporar-los e. leos fàbriquee 1 trecEtn refereixo als empleats de dina
mus!cal i de propaganda coopera-- ballar imrne<Uatament.
que cobren un aou, 1 no als comJ.s..
A la U. R. S. S. enca.ra
tivista. Presidi el cooperativista N.
manquen
sionistes
que té la casa Klaebl.sch
Trl.a del Grup de Cultura de la Unió tècnics.
arreu d'Espanya. Aquests, com aabrà
de Cooperatives. En la part musitothom que tingui coneixements del
cal prengueren part solistes de l'Aquè és el comerç en general, estan
grupació de Cantaires de l'Ateneu
establerts de perruquer, de fuster, de
Popular, senyoretes Modesta Bella.«LA BOMBA
comestibles, etc., 1 eolament cobren
triu, Pepeta Cano i Anna Martlnez,
de
la casa Klaebisch en el cas que
IIITLER. - Por lo menos, el aus- i els senyors Joaquim Piqué 1 Jauvenguin una. làmpara o bé un article.
lo no hay qulen se lo quite.>>
me Oleart, que acompanyats al piaSi no és així, no cobren re3 de la
no pel mestre Antoni Diaz, interp~
(De «La VOZ».)
casa o cases representades, ja que
taren escollides composicions; el
aquestes tant poden ésser 50 com 100.
quadre artístic de la U. de O., inEm limito a dir que no és el mateix
tegrat per les senyoretes V. Martíun representant que un comU!sionl.snez, A. Tenas, T. Saleat, M. Herta,
o un empleat d'oficines. A més,
D'Enric Roig, olnc VOlUlll!:
nàndez, i senyors J. Figareda, J.
he de fer constar que sl en un poble
«Càndid»,
de
Voltaire;
«Caml
de
Torres, R. Pulgderrajols, A. R~lz, V.
de 25 cases h1 hagués una familla
Castells, J. Comas, J. Garcia, A. llum», de Miquel de PeJ.lol; c06mo alemanya. segur que seria aquesta i
Mauri i J . Bonamusa, recitaren tre- ae llega a comerclantu, de Pere no altra la que cobraria la comissió
balls poètics i foren molt aplaudits. Gual Villalbi; «El éx:!to oo.merc!a.l», per la venda realitzada, Ja que la
La bella concertista de plano se- d'Orison Bwett, 1 eLa d.lseorb, de representació la tindria ella. Però es
nyoreta Concepció Prim, executà ad- Pere Roger.
nu que ai bé a Barcelona h1 ha uns
De J. Vlladoms, un exemplar:
mirablement algunes peces de con~.000 alemanys, eón molts ela pobles
cEl vicari de Wake1'1eld.t, d'Oliv.. 1 les vUes que no en tenen cap.
cert al piano.
Pronunciaren brillants parlaments ri Goldsmlth.
Jo em concretava en les meves
De
Joan d'Anoia, dos -roluma:
ponderant l'obm cooperartV1sta que
manifestacions, &la empleats directes,
cDios
y
el
ll:atadoJ,
de
M.
Batuals que estan dintre la casa Kle.e•EL CAPITAL y LOS I NTERESES ... es realitza a la nostra ciutat i el beDE LA CEDA
neflciosa que és per a la classe pro- nin 1 cPoesieu, de Btecch«t1.
blsch, 1 per això trobo buides comDe l.Aurent1na Escofet Bernad, de pletament les e JPlicaclons donades
letària aquesta obra, les senyores
Suma y slgue ...>>
Do:ors Agulló, Miquela Chalmete 1 Vllapova 1 La Geltrú, 26 -volmna de com a contesta<'IÒ al meu eacrit~
Empar Coloma de la Secció Feme- cLa novela teatl'al».
Més endavant., diu la senyora O.
<De «La Tlerra».}
De Gabriel COlomer, O ldums: VIdal:
nina de la F. R. de O. d'aquesta,
a més, feren una crida a les 11&cEl ¡ran torbelllno d.el mundo»,
cVlcenç :BornUI· de poca ILilYS. va
nyores per tal q-ae es aum1n amb de Pio Baroja; cLoe e&lcios», de Mà- 6aser acomiadat el a de març de
entusiasme a la ta;ca cooperativista. xim Oorki; cLos l'aillbundoa, de l'any passat. ourant l'liltlm tampa
Foren molt aplaudides.
Màxim Gorlú; cPu ~ ~ d'6sser a la casa va entrar un jove
Com deferèncl.a i pel seu entusias- de lJ'ranceeo Cambó, 1 <b li01umi alemany. Es ..-a oroduir una vacant
a comptabWtat I Ya passar a ocume a favor dc l'obra cooperativista, de eL& 'nemu, d'Eintli Zo1a.
par-la l'alludit alemany, mentre que
prengué part el tenor Joan Amó, 411.
mesos clespréa 1 tot die~t que no h1
qual fou aclamat en les diveràes
havia feina, er& acomiadat l'espade
ll10L
1ors Oe.laf fou ~
La senyoreta
l'èxit d'aquesta. el president eenyor
~
miadadA. per J11!Ule& de treball, de
Tria.
la aecClÓ da oa!)'lPtabllitat. No obstant un mes c,\t\!Prés, un nou empleat 1 aleznAnJ, ocupava un lloc en
A la Xin& aoviètlca fa ¡rana P~
J:ST0.64AO l INTBSTlNS
l'esmentada eeccló·
«DESC ON F IA
gNSaOI el cooperaUYisme, mal¡rat
OlABBTIS _ u ~.
Enric Tost. f& una ala meaoe, Ya
NZA
les dificultats de la ¡uerra civil
IUA - INPAMru~-m:ê.
iambé ~at per falta de
b.:- 8 lZQUlERDISTA. - ¡Se va
En un &ny, el n ombre d 'adherenta
feina 1 per nec:ee~ttar-ee la aeva tau·
EL n el maohlto?
de les Oooperatlyes de CCID8Um e
~
la-elcriptorl. que tot seguit Ya ocutne
DERECHISTA. Regular! el territori 80Viètlc x1n6a, ban uI U&.
par-la un alemat'f.»
llelo lltoy temlendo la oarrera en perimentat u n a u!lT11ent d e 82 940 a
(entre Con~"'ll de Cf'nt l Aragó>
F.'1 r!'>Jro:l.uir .•nuesta carta, també
.))
/.95".
u~" u· • ·- ' ·•
•"'
•
rt;.,umtdà.. no ens ¡u1a altra intenció
<De cEl Ll.beral»J
dòJA'iS.' ~·u ·• ~~, ··~· -~ y~- y~- 1MANiíJO. ~j¡ d,;i Mercat) que
1& de poear Jts ~s en clar,

'!!'EE- -

&

TREBALL •
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a

l

vo

dia

act1vlde.d parln-.eptarta. después de laa
vacac10nes de ~ ..n José, ¡>cdld.\S, medlantQ ID'OPOSl~Jon e.probada. por los
Sres. LI\D:lam1é de Clalrac y afines.
ser!& ridiculo no reconocer aue hay
una ¡ ran expectactón para m&t!.ana.,
porque hay vartoe teixiM de lmportancla, de los q ue ee ha ventdo hablando durante mucho tlempo. Uno
de estol teiii&8 ea el relacion&do con
el anunctado debate sobre el al!Jo de
armaa. Excusado es declr que an torno a eate uunto los comentari011 han
constltuido una verdadera andanada.
Se han hecho toda cla.se de conjeturaa. Y eta indiscutible aue la jornada
parlamentaria, según todos loe ausplcloe, '9ale la pen& de ocuparse de ella.
Ya el últlmo dia de seaJ.ón ee ha.cian oàball\8 en los p asillos del COngresa. Para madana, m.lércoles, quedaba.n aplt.zadoa loe uuntos mà8 lntereso.ntes. Es decir, para. maflana. y
d1aa sucesl voe. AU Jo de armu, le¡r electoral, presupuestoa. con eataa tres premlsal ya hay mucho que discutir. Pero de lo au e ocurrtrà no se sabe nada.
Hay elelll!)re un millterlo en loe comlenzos de etapa parlll.lllentarla senaactona.l. Lo hqbo tll.lllblén cuando terminaran 111.8 famosae v prolongadaa
Yacaclones Y salleron todoe defraudado&. Pero mat!.ana ya ee otra cosa. Hay
mucho que declr, y mucho <¡ue penea.r. Por lo pronto, el m1ércolea empezarà con la celebraclón de un Coneejo de m1ntstroe buJo la presldencla
del aet!.or Alcalà amora. Veremoe qué
es lo que reaulta de esta Consejo de
ml.n18tro8. Cabe auponer -la eeperanza es lo últlmo que 1e plerde-- que a
la sallda baya decla.rac1ones. Por lo
menoe se esper11.11. Acaso de esa.s declaractonee pueda colegtrse en lo <¡ue
ha conslstldo la entrevtata del Je!e
del Ooblerno con el de la C. E. D. A.,
ya que no el por qué de que el eet!.or
Lerroux haya pensado en reunir a los
màs destacades elementoe radlcalei-m.ln.latrOII y ex m.lntstros, que dloe un
periódico de la mafiana de ho:v-, aun
cuando eata reunlón, lnteresante en
el propóslto, haya. lldo aplazada.
La mlsma presencia del Sr. Azat1a.
en el Parlamento ha Ievantado la
co~ulento polvareda.. Mucho màs eu
lntervenclón en el debate sobre el alljo. Al Sr. CII.Sa.rea Qulroga. ee le ha
vista al¡¡unas tardes en el Parlamento
tomando notaa, trabajando, eetudlando lo relatlvo a esta. cuest1ón. Lo dileron los perlód.lcos todos. Y en lo que
diga el Sr. Azafia y en un dlscureo
del sr. Martlnez Barrto ba de estar
el quld de todo esto.
El resto, Presupuestos y Ley Electoral, ee adlvlna. Nada se ha becho
en materl& presupuestnria. La Ley
Btectoral no ba eatisfecho en sus modiflcaclonee. Las elecclones estàn enctma., y corre el a"t!.o 111n que los pre..
aupuestoe, a ealvo la lnevlta.ble prOrroga. de prórrQ&a., se haya.n dlscutido.
Del Parlamento. pues. està pendiente
la atenclón de la oplnlón púb11ca. Sl
nueviUIIente se la defraudara, <¡ulen
aabe a dónde lleltaria el desallento.»
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L'única solució
La Publicitat parla <%e L'única
soluct6 que queda a la L liga, i
que él, oom veureu, una soiució
ben tri&ta.
cA la Lliga no 11 vindria srens JlliJa.ment lnterpoear l'estrèpit d'una baralla verbal entre els eeus maldecaps
presenta I l'atenció dels &eus a.fUiats;
seria un derivatiu excellent avançar
l'espectacle d'una batalla. ~ontra l'es<¡uerrt.sme per a entretenir la seva
¡ent mentre els dlrl¡enta maniobren
darrera. el !ront. E1.ll convé crear entre
els seus addlctee un estat d'esperit
<¡ue ela facl admetre amb goig la solució que cer<¡uen desesperadament, 1
el perlll de lce esquerres justlf1car1a
tota ell sacrificis, fina el de transi¡ir
amb ele seus adversa.rle de la dreta,
particularment amb la Ceda, passant
per l'adreçador dele radicals.
Aquest 68 el gran problema de la
Lliga. Dies enrera, per a excitar ela
aeus lectors, deia que ja començàvem
a enswna.r un arròs lma¡inart· aba.ned'l\hlr ens demanava. expllcacÍons del
que baviem fet I deixat de ter, 1 ens
designava. com els prlnctpo.ls respon.sab lee dela !eta que ban portat Catalunya.
a Ja situació present. Demanar exp11caclons éa un recurs exceHent per a
estalviat-se de donar-ne. AQuest recurs. però, no és lntallible ni de bon
tros. ¿COm explicarà la Ll.l¡ra. que UD.8
quanta mesos enrera, per amor a la
justicl&, votés el suplicatori per a processar ela senyors .Azalia 1 Bello, I ara
faci prodl¡ts de dlalécttca per evitar
que la veritat sJ.gui cone2uda 1 servida la justfcla en la qüestió del contraban d'armes? Pollats a demanar explicaclollll, el nODtre qüestionari seria
molt mea extens que el seu. Aquestes
expllcactons que fa veure que ens demana només poden ésser donades en
un lloc: al Parlament de Catalunya.
Mentreetant, que es deixi d'estrato..gemes I dlverslons; la realitat és una
1 no pot eva.dlr-la. La Lliga. o s'entendrà amb la Ceda 1 els radicals o
haurà de resl¡nar-se al seu mal humor. No t6 altra sortida. Que no perdi
el temps doncs, ni a•entretlngut amb
escaramusses ln!ructuoses, I tirt a.l
dret; tard o d'hora. haurà de rendlr-ae
el no ee reel¡na a quedar-ee a casa.
VInga l'abraçada amb la Ceda 1 l'encaixada amb els radicals, I eom-bl, a
veure al reintegra el Parlament de Catalunya o. les seves tunclonsJ. perquè
ens hi puguem trobar teta. L'IOS~tres
creiem ~ue aquest punt ha d ésser
motiu duna defensa heroica per part
dele homes de la Lll¡a, I trobem molt
just que els primers a demolir el Parlament vulguin ésser els primers a
restaurar-lo.•

·•

La famosa acusació.•
encara
El Liberal segueb; comentant
l'acusació la base de la rtual és
l'alljo d'armes. 1 diu:
cse dlacutlràn o no mat!.ana laa
proposlclonea acUIIatorlas; pero conate
c¡ue toda lo c¡ue ba.y en elina es eso
c¡ue acabamoe de examinar: conste
que no bay nada aerlo en ntn¡¡una de
esaa propoalctones; conste que en este
aaunto no juep mà8 interés que el
incon!esa.ble de la l)al!lón poU tlcq, l
<¡ue a1 se promueven expodlentca dilatorlos con el nombramlento de oo.o
Jlllslonee y tràm.ltee reglamentartoe,
c¡ue pueden auprlmlrae aln lilàs que
declarar 1a urgencla; conste. repeUmoa, aue sl todo eeto ocurre, no es por
otra cosa slno para eludir la rcsponsab111dad contmfda con la acusactón
ln!undada.
Con la Republica no lla ocurrtdo
lo que con la Monarquia. Aquella
consplraclón de los cpalvantes», consentida y alenta.da por Alfonso XIII
1 por sus m1nlatros; aquélla si <¡ue
cafa dentro del articulo 13• del Oódl·
go que allaro. se esarlme contra el
Sr. Aza.do.· aquéllos si que rueron
actoe Ueraiea sin autorizaclón competento. que pudlcron provocar la ¡¡uerra, y <¡u edesde luego Yejaron con
repreeallas a !OH peubl06 de 1llB tron.
terna gallep y extreruet!.a.
Y 106 monàrqulcoe son tan clnlcos
., tan dcave¡·¡onza.dos que acusau boy
a loe republlcanoe, aln razón ni motl•
YO a~o. de lo Que elias blcleron con•
tra. Portugal.
¡La optnlón noa Jut,prit, a todosl

L'anti democràcia

Heraldo de Madrid dedica u n
extem editorial al greu momenf
sttscitat per Hitler.
cDe8 de bace dleclalete &t!.oe la democracla, la oplnlón y I• Prensa democràt1CM de laa na.ctonea <¡ue toda'91a no han caldo bajo la esclavttuc1
reacctonarta. han demoetrado Que toda
opreelón en el tnterlor de un pala llega màs o menos pronto a Ja tr~glca
conclus16n revolucionaria., y que la or•
ga.nlzaclón antidemocràtica en Europa conduce tatalmente a la guerra
entre ¡ 118 nactonea. La aalldl\ de Iu
1 dictaduraa ba atdo, és y serà &!empre
la ¡¡uerra, del m.tsmo modo que la divlslón de Europa, polftica y económ1I camente. no puede productr mu que
el hambre y la mlserla. Desde llace
dleclslete &f!.os ta democra.cla. vlene
defendlendo la tesla del desarme general, y la. Socicdllod de No.clones --su
es¡>irltu fundamental, y no el orga.nts.o
mo s1n autorldad en que la antldemo·
cràcla
lo ha dejado- convencléndonoe
H o di u La Veu d e e a,;:wmya, a.1 proplo
uempo de que la dlvlslón en
referint-se al Q()vern:
dos ba.ndos opuestos de Joe paises eucVIvtJn encara, a Barcelona 1 a Ma- ropeos llevaria a una catàstrofe. co¡
mo en 1914. Pero la Prensa y los podrld ' sot a e1 s I~me d e 1•·•
...,ornament 1 a Htlcos dc la anttdemocracla
mà& o meInterinitat, que s'han accentuat d'en- nos dls!ra.zada ha.n declarada ~muer
cA que ee dlln!6 otlclosament que calla tu Ja llbertad y moribunda la demoaccelerar el ritme. A Barcelona, des- oracla; ha.n cailllcado de cutóplcaat
préa de m• de dos mesos d'ésser pro- la tesla del desarme. de la solldarldad
clamat
cré¡im
transitori»,
socteeola ha un
re¡1t
encara
un sol ni
dia.tan
A económ1ca y de la or"'!'"':>.aclón
•·~~
Madrid, se¡¡ons les noticies que tra.- tarla. del contlnente; de csentimenta.meten Iee agêncles ha estat ajornat llsmo cobardc» el pacltlSmo, y han aJ.a.el consell de M1n1stres que havia de bado 111.8 !ormaclones m1lltares de parcelebre.-41& avui
tldos Y juvcntudes. Con la maln. !e de
El Diluvio, portantveu en aquest
Doncs bé. Es 'evident que això no DO.Ii 1 slempre, cuando no. llllll tenldo otr011
...,.. del ent·r .._ tota za gent
continuar No és possible seguir ahf. ar¡¡umentos, han recurrldo n la can"""'
S
t ""'
com eense
enlloc. La gent diu ¡ràtt: dldez de lo. dnsp1raclón masón\caa,
octl, escriu:
cament: calxò no pot anar.• Cal re- de la cpolitlca sectarla~, de los callacTenemos la esperanza de que el prendre 6s a dir emprendre seriosa- doe de la revoluctón». ¡Oh. e1 desdéll
movlmlento de oplnlón, que en el paia ment, ún altre ritme, encara que no lrónlco de los antldemóerataa contra
ee està generando contra el cumpll- 11gul tan cacceleratlt.
la constltuclón espaliola republicana.
mlento de tas sentenctaa que en AstuLa '9lda administrativa. de catalunya que ha declarada renunciar a la gueriaa ee han dictado tmpon.tendo penaa llelfUeix paralitzada. A Iee altres te- rra para seguir la pohtlca de la So¡raviiiiinae 1 que estàn pendientee de rrea d'Espa.nya després de quatre a.nya ctedad de Nactones! Pera, ¿qué n011
eJecución, llegarà a 1ae a.lturaa 0 reper- no b1 ha ¡a!Í-ebé cap Ajuntament i han dada 108 antldemócrata.s? Ah! eecutlrà en ellaa ., produclrà el retrulta.c:1o abaolutament cap Diputació que tln- tà el panorama europea, de la Europa
apetectdo.
gu1 ¡estors eleglta pel poble pel vot ldomJnada por
la antldemocraclalt,
El truto que nO&Otroa n 08 promete- del ooe electoral. Tota els problemaa Ah1 està el crenaclmlento• de los vamce de esa ola de oamDUión 0 COJl.ln!- nua esperen Ja crua provldat d'Un 1 lores moralen que Joe antlrrepubllcaMraclón nacional, lo d.lremOII e1n eute- OoYeru que tingut una noció clara noe nos han presentada como modelo.
mtamoe. es que como oonaecuencta de de la eeva funclò. m ha el problema Ah1 eatà la democracla en acc16n.
ella no ee apll<¡uen. por 106 llamados aclaparador dele pressupostos, aue cal- ¿Que la deels!ón de Hitler ha produdelltos de oplnlón, asl de caràcter po- drà ara prorrogar per un altre tri- cldo cenorme lmpr~lónJ? Pues esta
Utlco como soolal, màa pensa capltalee meatre sense que a'ha.gt realltzat cap dects16n es la consecucncla lóglca y
en ll:llpQ!ia.
estoro tnteR1¡ent per a. resoldre'!. H1 natural de toda una 1>0llt1ca oue, baJo
No <1111outlmoe la Justtcta de los fa.- ba. el problema de la cr1s1 de treball la mà.s pellgrosa. demago¡ta, amenaa
llOII recaidos en los pr~ 1nstru1doe de l'atur forçós, que s'agreuja méS con arrastrar a Eurot>a. al desastre. Al
por la Jurledlcclón militar para ex1a1r <¡uant més se'n parla H1 ha el pro- desastre antldemocràtlco.»
laa reaponaab1l!dadee que ee derlYan blema del comerç exterior el dêt1c1t
Hoy loe demóero.taa ttenen el derede ¡08 euceeoa del 6 de octubre.
del qual és encara més ¡Í-eu que el cho, en nombre de loe ¡>ueblos tod.a.Bn catalut!.a 10n notortae la tem- dele pressupostos m ha els problemes vi& llbres Y que no quleren perdar
planza y la eerenldad con que loe Oon- de l'ordenl\Ció ferroviària dels trans- sua llbertades (en nombre tambléll
aej 011 de ¡uerra eatàn a.ctuando, a pe- ports per carretera de ¡'es obres bl- de los pueblos que autren en la enorea.r de baber corrtdo aqui la ea.n¡re, drb.ullquea, aobre e~ quals no eabem me càrcel europea) • a pedlr que ee
aquella trlete noche y de baber ten!- que exlstel.xl cap pensament de go- restnblezca.n el orden moral Y el d edo el ejérclto tambl~n eus Yictlmas.
vern. Hi ha tota els problemes <¡ue reeho del hombre, para evitar que es
.En el Norte, la caUstro!e tué mu- afecten el foment de 1a riquesa inè- cumpla el mà.s Innoble lraude que i&
oho mà.s lmponente, y es natural que dits encara per a lea lnlcla.ttvea IÍIInle- antldemocracia Intenta consumar eohayan elda, por tanto, ¡88 consecuen- terla.le. HI ba e1 ma¡ne problema del bre la tumbra de dlez mmones de
clas hario màa desastr0688.
camp espanyol més enverinat m61J hombres muertoe en la ¡¡uerra, sobre
No ee puede olvldar, s1n embargo, dllfcU <¡uantes' més lleis ee promul- 1 el espectàcuio an¡ustloso de millones
que aon esp&t!.oles loe que cometleron ¡¡uen o ea preparen.•
I de mutllados, de madres, de esposas,
1011 deunanee que todoe lamentll.lllos .,
do htJas de todo un ¡>ueblo europea,
que, al deama.ndarse, to blcleron emen fln que deepués de haber paga.do
pu,Jadoe 7 oegados por una Idea.
con la. ilBDa'l'e Y con la cr1sls económt81 eeo no ee una razón para que ee c11d0 bast ah
ca el derecho a la paz Que otroe ha.eleve a 1011 tJ.tares preclsamente a loe
a
ora en 1os casos en que bfan robado ee '9e amenazado otra. vez
que oometteron delltos. puede serio ~onheeab. !do que actuar eln contempla.- por la tràgica conclu.slón de la anti·
..........
democracto. en qulebra, deseosa de prePara que con ell08 no ee e...... .,me e1
Pera, aun asplramos noeotros en es- ctpltarse, como soluclón definitiva pa.~· flltlma pena la al)olló la Cons- te punto a mê.s. Y ea que .e l Ooblemo ra SUll culpM y errores, en Ja últ~
~1tuct6n repub11cana <¡uo rtge e1 pala aconeeJe lln '911.Cilar --61 no se trata de la8 locuraa: la. guerra.
nA"& 1011 dellncuentee comunes, ""r- de moll.lltruOII de perveraidad, de ertEl fraca80 de una polftica ha s1do
,_
""'
mlna.lee empedernldos-- a.l prestdente constatada; los responsablea &on eun.
Umaba.n loe que <Uctaron de
la República el Indulto cuando cie te ente o
ld
Pued
és-que laa ejecuclonee caplta.lea una vida humana ee haya II1Íl m1serin m
e noc oe. ¿
en
""'"
penosas para el que las eutre cordla. de se"'ar.•
1 aus cómpllcee evitar la Justlcla in·
oamo
para
el que las tmpone y las !!!!!!!!!!!!!~
..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!i!a.n!!!i!ei!n!!te!!?!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ba. de llevar a la pràctica.
1
Una neceatdad lneludlble obllgó a
Especialista dels 1-lu.>p!tals
mantener 1a eanctón trreparablo en el
\._1 IJ1
tuero de ~rW~rra1 _y clrounsta.nc!as de
~ l.!j
de Paris - Varices - Llaguea
todoa oonocldaa .nan becbo Que se ree•
a les cames • Malaltles de
tablecteee
para 1011 atracos y loe aten- - - - - - - - - - l'Anus • Recte - Pèrdues de Guare•x Hnse operar
ta.c:1oe terrorlstu.
COn nrdadera mesura ae ba proce- P. de Gràcia, 106, pral.
sang - Flsures Eczemes
S ENSE DOLOR
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Això no pot anar

Demanant l'indult

anar

Dr Ro LL

La Justícia
•
AUDIENCIA

TRIBUNAL DE CASSACIO
Tribunal de Cassació. Per a
avui està assenyalat al Tribunal de
Cassació de Catalunya la vista del
recurs contencloso-dmlnitratlu promogut pel senyor Joan Lasarte conLla l'Admlnl.3tració.

PRIM ERA S ECCIO
Suspensió. - El judici per J urats
que estava asaenyalat ha estat ~~~
El ~&nyor Antoni Vllalta decla ra.
pès per manca de jurats.
- Ahir, al mati, prestà. declaració
davant del magistrat senyor BruyeSE GONA S ECCIO
re, nomenat jutge especlal en el suS uspensió, - Per malaltia del lle- mari contra l'alcalde i regidors d'atrat defensor ha estat suspesa la quest Ajuntament, el senyor Antonl
viat& davant el Tribunal del Jurat Vllalta.
que havia de veure en aquesta secTambé declararen diversos guàrció.
dies de la policia. urbana.
T ERC ERA SECCIO
Oposicions. - La sala de govern
E.ltafa. - Ocupà el banquet Joan d'aquesta Audiència ha assenyalat el
Oaldero l Subirana, acusat de dos proper dia 6 de maig, a les quatre
delictes d'estafa pel fet d'haver re- de la tarda, per tal de celebrar les
but dos brillants per a vendre 1 oposicions per a cobrir la plaça de
quedar-se el seu import.
secretari del Jutjat municipal de
La pena sollicitada pel fiscal fou l'Hospitalet.
la d'un any, dos mesos 1 un dia de
Per a l'aplicació de l'Indult. - Ha
presó per cada un dels dos delictes. passat al Suprem per a l'aplicació
de l'indult, per haver trobat el juQ UART A SECC IO
rat excessiva la pena que li imposà
Estafa, - El processat Josep Este- la sala, el sumari per robatori i asban, ten1.a arrendat un camp a l'Hos- sassinat lnstnüt contra Enric Marin
pitalet a una dona amb la qual havia i Pedro, com a autor de l'assaSSinat
de partir-se el fruit.
de la dona venedora de periòdics al
El processat li donà la VUitena part carrer del Carme.
de la collita, per la qual cosa el fJ.&.
També ha passat al Suprem, sollical oonslderà que ha incorregut en citant l'indult de la sentència. reel delicte d'estafa i ha demanat per calguda contra. Josep Galobardes 1
al processat la pena de dos mesos Luques,
per homicidi frustrat, el
1 un dia d'arrest.
!Wilari instruït pel Jutjat de Manresa.
Aspirants a fisoallos munlclpals.El total d'instàncies presentades per
VIsta con tra uns rabassaires. - Es a les setze places de fiscal i suplent
oonatitui el Tribunal d'Urgència per ascendeix a trenta-sis.
a veure 1 :fallar la. causa seguida
D'aquestes hi ha que descomptar
contra Josep Salvà l Bantacan i sis pel fet que els solilcitants no
Joe.n Mateu 1 Morgades, rabassai- tenen l'edat de 25 anys que marca
res de Torrelles de Foix, acusats la llei i altres tantes que s'han prebe.ndonar el treball i cremar les por- aeutat incompletes de documenta,.
d'haver obligat ela veremadora d'a- ció.
tadoru on dulen els ra'íms.
La majoria dels sollicltants són
El fiscal demanà per als dos pro- els que actualment són ja fiscals o
cessats, la pena de dos mesos i un .suplents.
dia de presó i 260 pessetes de mulcausa sobreseg uda. - Ha estat
ta per les coaccions, 1 250 pels danya. sobreseguda la cauaa que es seguia
La defenaa demanà l'absolució.
contra dotze cambrers d el transa.~
La pena dictada pel tribunal fou làntlc <:l.lngnlll:.nes», de la Companym
de dos mesos l un dia per al Salvà Transatlàntica, pel suposat delicte
d'1naubordlnac1.ó. Ha quedat, per tant.
abeolueló 'Qer al Mateu.

NOTICIARI

TRIBUNAL D'URGENCIA

}J or ene s

sense efecte l'aute Je processamen•
dictat contra ells.
Defraudació a Cor reus. - El cap
de carterl.a d'aquesta admlnistraclO
ha traslladat al Jutjat una denúncia
referent a extrems d'un exped.l~
que s'instrueix contra un carter, pel
suposat delicte de desaparició de dJ,.
ner procedent dels girs postals.
Segons la denúncia, del 6 al 14
del mes corrent, deixaren de forma..
lltzar-se els reemborsos i es notà UilBo •
defraudació per valor de 2.684 pes.
setes.

-
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Les Arts

PINTU RE S DE JOAN MARCS
S'inaugurà amb èxlt a la Sala Renart, l'Exposició de pintures d e
Joan Marcè, teles lluminoses i vl·
brants, la majoria de temes de pal.o
satge, que acusen tot un tempera~
ment.

ISales

d'Art

I

Galert'es Lat"etanes .
Corts, 618
Senyora Balmas
Josep Maria Monner
Antoni de Ferrater
Agudo-Ciarà
Alexandre Cretxams
Elisi Melfren
FinS el dia 22

Pintura
))

)

•••

SYRA
Diputació, 262 • Telèfon 18710
ART 1 ORNAMENTACI O
OBJEOTES PER A PRESENTS
Pídelase, .
Bodegons
A Oplsso
Pmtures i dibu.lxOI

1'

F1ns el 12 de març

la humanitat

4

DIJOUS, ~1

IJNFORMACIO DE
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Vides paraHeles: Poe i Burns

LA CRISI BELGA

Amb la lectura d'un notable as- na colla degermans petits. Temps

~~o.~m;fo.f.f.~ ~f?~1.ê~~~~~:!i~ Theunis
entre Poe 1 Burns. Paral:lelisme,
potser, més fonamental que el d'algunes vides plutarquianes. Deixant
de banda el que ea pugui desprendre de la seva obra poètica -Ja qual
és d'una idèntica simplicitat sortlda del cor-, és de tota evidència
la slmli1tud de múltiples clrcumstàncles del seu destf singulr 1 fa.tal. Una mateixa smceritat tràgica
davant la vida els uneix, una f1 miserable 1 una posteritat calumniada
és la recompensa a la seva obra
genial 1 profunda. Tots dos d'una
naturalesa robusta -Poe nedava
sis milles contra el corrent del rlu
James, sota el sol de juny, 1 Burn.s
als quinze anys ja. estava cansat
de llaurar com un home- d'una
oaturalesa robusta 1 d'un esperit
sa i equilibrat, tota dos foren titllats, ja en vida., de degeneració
mental 1 moral. «Vos em dieu --escrlvi& Poe, després de le. mort de
le. seva gentil esposa , el • de juny
del 1884- si us puc insinuar de
lirregularitats» tan profundament
lamentades. Si, puc fer méa que insinuar. Aquest «mal» fou el més
gran que pot caure sobre un home.
Sis anys endarrera, la meva esposa,
a le. qual Jo estl.me.va com cap h<>me hagi estimat mai, es ve. rompre
una vena mentre cantava. La seva
sttuactó ere. desesperada. Me'n valg
a comiadar per sempre i valg sofrir
totes les agonies de la seva mort.
Es va r ecobrar, però, parctalment,
I de nou valg esperançar. Al cap
d 'un any la vena es tomà. a rompre. Valg tornar a sofrir la matetxa escena... I alxf una 1 altra vegada, a diversos intervals. Cada vegada sentia totea les angoixes de
lla se""' mort - i a ooda retorn del
...
desordre l'estimava més tendrament,
m 'arrapav& a ella amb una tenacttat més desesperada. Però jo sóc
de natural sensible -extremada-

negué, escriu d'ell: «El seu as~te
era robust, les seves maneres rustiques, no ridicules ... El seu posat era
més massis del que presenta en cap
dels seus retrats. Hi havia una forta expressió de sagacitat en els seus
trets; només els ulls indicaven el
caràcter 1 el temperament poètic.
Eren grans 1 negres 1 rutllaven,
quan parlava, amb passió 1 interès.
Mai més no valg veure uns .ulls semblants en una testa humana...»
«La seva conversa revelava tota
mena de dons», diu Carlyle. La seva
caracteristlca prominent era, com
hem dit, una absoluta sinceritat
Estimava les formes elementals de
la v1da social; la natura era el seu
reconfort. Es comparava a una arpa eòlica, vibrant a tots els vents
del cel. Quan estava disposat a embarce.r-se cap a la Jamaica, el deturà l'èxit del seu primer llibre de
versos. Aviat tou conegut 1 anà a
Edimburg, «però els esforços fets
per a m1llorar la seva situació --escrlu walter scott- foren fútils en
extrem». Tant, que en morir deixà
la dona 1 els fills en la misèria
Per l'altra banda, l'esposa de Poe
moria sense altre abrigall que el ca.pot del &eu marit 1 l'escalf de les
seves mans. Bums moria l'any 1796
Per l'agost d'aquest any apareixia
en un peribdlc d'Edimburg un artlcle atribuYt a George Thompson, editor de Bums. Article que donà el
to a tot el que s'escrivi posteriorment sobre Bums. Thompson -que
no coneixia personalment el poeta
n1 sable. res de le. seva vida camperola- diu, entre altres coses, «que
aquest no estava prou quallficat per
é 1 t d 1 que
11
a ocupar un Ot' m s e eva e
havia ocupat, el de tassador». Al
cap de cinquanta anys, però, Carlyle escrivia: «Aml:> tota seguretat
à i
ell
podem d1r 0 ' s1 1a .,.~..n nc 11 en-

ha·hagut.de dimitir per no poder mantenir el patró or
O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~
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En demanar a França que li proporCio·
nés mercats per a la indústria belga, el
Govern Flandin contestà amb evassives ••
Els partits obrer i socialista han acceptat de coHaborar en les consultes, però
la crisi es considera de solució difícil

El trencament del Tractat de
\'ersahes

La situació econòrn¡.
ca de França

però a base del tonatge màxim de
200.000 tones.

Els rumors de desvalor
i moratòria produeixen acló
depressió a la Borsa de pun.a

(Ve de la pàgina

I)

A LA TO RNADA DEL VIAT·
GE, ELS REPRESENTANTS
ANGL ES, ITALIA I FRANCES ES REUNIRAN DE
NOU EN UNA POBLACIO
DEL NORD D'ITALIA
Londres, 20. - Es probable que
la segona conferència que es celebri
per Mr. Eden, M.r. Suvitch 1 Mr. Laval, a la tornada d 'aquell del seu
viatge a Moscou 1 Varsòvla, tingut
lloc en una població del Nord d'ltàlla, possiblement MUà.
Com hom sap, la primera tindrà
lloc el dissabte a Paris.

LES AUTORITATS DEL
PORT DE LONDRES VO·
Paris, 20. - Els rumor . ar18
LEN AUGMENTAR LA SE· avui en referència a una s Cll'cllla~
cló 1 moratòria, han esta~esdvator..,
VA CAPACITAT
estnen.
Londres, 20. - Les autoritats del tita ràpidament
El Banc de França ha
que votà. per gran majoria l'a.port de Londres tracten d 'obtenir
BrusseBes, 20. - Tots els esforços
per a la formació del nou Gabinet ut a la politlca d'adhesió a la pltril'oportuna autorització parlamentà- que els grans reintegrall!e~un!cal
t or, 1 que solament votaren dos
glren entorn de la qUestló de la poria per a invertir la quantitat de pòsits1 ocorreguts en algunes dj.
OC&U.
Utlca que ha d 'adoptar-se prop del membres en contra. Fins el moment
1.750.000 lliures esterlines, en ctne tats, nan cessat tan aviat
el control de canviotn S'ht
«Standard on 1 l'establl1tat del hom havia cregut que el grup caanys, per a la construcció, entre al- reforçat
també
molt
minvat
Ha
tòlic no estava dl.sposat a oposar-se
franc belga.
1
tres obres, d'un embarca.der de gran
Als passadissos del Parlament es als inflacionistea.
fons (31 peus>, proveït d'equips elèc- da de divises estrangeres.a. ~
donat
s'ha
L'opinió pública, que
dlu que la veritable raó de la dimistrics per als ancoratges 1 d'un altre
Paris, 20. - La Borsa s'ha
sió de Tehunl.s és el fracàs del seu compte de la ¡ravetat de la situaembarcader de cinc mil peus de lon- amb
tendència ferma, però ha Obez\
viatge a Paris, efectuat el passat ció, demana la formació d'un GoAlbert.
Rel
del
docks
als
gitud
enfeblint-se a mesura que s'a &!lai
vern nacional, preparat per a la dedissabte.
als
obres
efectuar
també
preté
Es
va el tancament, degut als Prop¡.
EL VIATGE DE LORD E·
l'er bé que Theunls declarà, a Pa- fensa de la divisa belga.
del riu Tyne, amb la cessió politlcs, sense con1lrmactó q~
Segueix la campanya d'adopció
ris, que Bèlgica es veuria obligada a
DEN I SIR JOHN SIMON docks
mu750.000
de
Govern
del
part
per
' e U4ij
per Paris.
circ-o.llat
abandonar la paritat or, a menys que d'enèrgiques mesure_, contra l'espeES D'E XPLORACI O
res esterlines, construint-se també
altres paisos. pertanyents al bloc or, culació, semblant a l'adoptada, en
una
Contestant
20.
Londres,
entre ells França, l'ajudessin, pr<>- casOs anàlegs, a Ità.lla i Alemanya, pregunta, el ministre de 1 Extenor, embarcaders amb gran fons.
porc1onant a Bèlgica na-Js 1 grans que donà excellenta resultats.
John Simon, declarà aquesta tarsir
ALS EE. UU. S'AFERMA EL
mercats per a les exportacions dels
•••
en la sessió de la Cambra dels
CRITER I DE NO EMBOL Iseus productes industrials,· els reBrusselles, 20. - El Consell Ge- da,
atectuar
a
visites
les
que
Comuns,
CAR-SE EN ELS MALS PASpresentants francesos respongueren neral del partit obrer ha aprovat, per
SOS D'EUROPA
amb frases vagues 1 sense cap con- unanimitat, a excepció de dos vo- per ell i Mr. Eden a diverses capicaràctenien
solament
europees
tals
tingut concret.
Washington, 20. - El president
tants, una moct6, en la qual es deAmb atxò queda palesat que Bèl- clara que es troba disposat a proo- ter d'exploració.
Roosevelt ha celebrat diverses conproper
seu
del
parlant
Eden,
Mr.
gica solament s'ha de !lar dels seua dre part en les consultes per a la
ferències amb ministres del seu Ga.propis recursos per a la defensa de formació d'Un govern que pugui res... viatge a Moscou, digué que l 'anava binet, però els period1stes foren in- A. Karachi (Indi~) la policia
del
expressa
invitació
per
efectuar
a
la seva dlvlsa.
tabllr la confiança en les finances
formats que no es podia facll1tar d1ssol una mamfestació a
Govern soviètic al de Londres 1 que encara l'opinió dels Estats Units soEn l'actual situació és un factor del pafs..
Mosde
Govern
el
extremadament lmportant l'actitud
amb
converses
les
re$ertrets, mata 27 persones ¡en
algunes
amb
Els soclalistea,
bre els esdeveniments d'Europa.
del grup catòllc de la Cambra bel- ves, prendran part en les consultes. cou versarien principalment sobre
Mentre als cercles oficials s'flbsfereix més de cent
les qüestions plantejades per la si- tenen d'emetre la seva opinió sobre
tuació polit!ca actual d'Europa.
Europa, és creença general que el
Karachi, 20. - Es coneixen detaJJa
lào:
decret de Hitler, implantant el ser- dels fets que ocorregueren ahir
satesa. Durant aquests accessos d'ab- na per a un home, cap destl més
en
La noticia clrculà ràpidament 1
FLANDIN ACUSA ALEMA• vel militar obligatori a Alemanya, aquesta ciutat.
pervers que Pl de Bums».
!l'encaminaren & la Prefectura de
'llosar, Thomoson
Com és de
soluta inconsctèncla, valg be u re
Un ind1 musulmà. fou penjat per
NYA DEL FRACAS DEL pot portar una. nova guerra.
t. t d Ori
Policia alguns centenars d'algerians,
-només Déu sap quantes vegades
DESARMAM ENT, I DIU
Maluat això, es creu generaiment haver assassinat un altre indl,
l quant.- Com és natural, els meus que] havia d'emulard, m ~ arb.
que e_, me.nltestaren tumultuosaQU~ EN PRESENTAR EL que els Estats Units no seran ab- rò de religió hindú, per haver pe.
enemics relaclonaren la demència wo d, no deixava e posar en pa
ment, protestant que als algertaru
SEU ACORD A LA CAM· sorbits en un nou conructe armat. crit aquest un pamflet d'ofensa a
tents en el S{'U "rHcle els excessos,
rellgló musulmana.
LA POLICIA VA DETEN IR se'ls consideréa oom a estrangers.
BRA, CONEIXIA L'ARMA·
amb la. beguda, més aviat que la l'alcoholisme, la demència 1 la de25 ALGERINS A TOLO 1
Durant les càrregues de la poliL'' ·
l d B
Els musulmans estaven molt ucJ.
ó
beguda amb la dem~ncla. De fet,
REICH
DEL
MENT
ES PRODUEIX UNA MANI· cia foren detinguts onze algerians
umca
e urns.
havia perdut tota esperança d'una genere.cl mora
tats, perqu~ consideraven. justifica¡
Paris, 20. - Continuant el seu disDE COMPA• més.
FESTACIO
cura permanent, quan en valg tro- oo~a de veritat que contenta es bal'assassinat comès pel seu company
d'aquesta tarda al Senat, el A Trieste, a conseqüència en
bar un& en la mort de la meva es- sava l"n els propis poemes de Bums
la persona de l'indi i trobaven,
Com que és ¡ran l'excttacló entre curs
TRIOTES SEUS
del
intims
amics
els
que
Sembla
Ministres,
de
President del Consell
'l'oló (França>, 20. - S'han pro- els nombrosos algerians residents a M. Flandln, ha d1t que pel fet d 'ha- d'una topada, un camió en- pel contrari, completament Injusta
posa. AlxÒ ho puc suportar 1 ho su- poeta vo1~1eren protestar d'aquest
1
porto com cal a un home. Era l'osToló s'ha disposat per les autoritats
la pena dictada contra el matador
c1llació horrible i inf1n1ta entre l'es- article. sc>~r"•"t """" e vegeren re- duit uns incidents simptomàtics que e~~ reforci 1& vigilància de la ver-se mantingut dintre de la llei de
Una enorme multitud de musu1:
amb
relactonats
estar
deuen
que
Londres
de
d1arls
els
en
produtt
ha
França
any,
d'un
militar
servei
sorra dos edificis
mans va congregar-se a Ja pres.\
1 e1 desesper el que no hau- Sembla. també que s1 no ho feren l'actual s1tuació a. Algèria. Com si- Direcció de Policia amb trenta gen- demostrat clarament que continua
perança
ria pogut suportar galre temps més
darmes armaU! de fusell.
Trieste, 20. - Un camió de gran on havia estat executat el seu com.
sense perdre la raó totalmentll. Amb fou per por de mn'Mtar 'T''R.omoson gu1 que la policia havia detingut alels seus esforços per a la consecupany. La policia havia prohibit que
J
ció del desarmament, sota les reser- tonatge, abarrotat de càrrega, ha tos portat en processó el cadàver de
això sol resta explicat el fet que el qual, der-; del l'eu ~rlicle, havia guns algerians que tingueren una
han
i
edifici
un
contra
topar
a
anat
algeels
francesos,
uns
amb
coHisió
edició
una
fer
de
idea
la
llançat
segurede
mútua
gar11ntla
la
de
ves
u!
l'ajusticiat. Els musulmans no fe.
protestaren per creure que la
obr:s 1 una
de les seve~
a b astlr
per «Ja
us Griswold
a R
¡¡ervi
mort el xofer 1 el seu acompanyant. ren
tat.
ta rians
mi
valg subscrit~
infamant.
llegenda
seva
la
cas de la prohibició 1 adoptare~~
seva detenció suposava una parciaLa Paz, 20. - L'Oficina d'Inforremarcar -escrivia, d 'altra banda. capta per a. la fa lla del poe
Es refereix després als efectius mi- I nstants després de la topada, i a una actitud amenaçadora.
Poe e. John Allan, el seu pare a~ Thompson era \m personA.tge mas- litat per part dels agents, ja que macions del Chaco publica una n<>- litars d'Alemanya, i diu que al Reich, conseqüència del formidable cop d<>Les dones musulmanes començaren
ta anunctant que el general Peña- abans del 15 de març darrer, exis- nat pel vehicle, s'ensorrà l'edifici 1 a apedregar les tropes, les quals fus.
doptiu, el 22 de desembre del 1828, sa important per !' fer-li la .contra no detingueren cap francès.
edialtre
un
després
minuts
Pocs moments després es congre- randa, que en el cun del present tien ja dotze cossos d'exèrcit amb pocs
de Fort Monroe estant- que vós Tant ell com Or! wold s'haVl~!l sapararen les seves armes, primerament
em crèieu degradat però no ho cre- but fer ertldr. en els sens paisos 1 garen davant la Central de Policia mes de març ha obtingut brlllants 36 divisions i que la proclama a le- fici vei.
a l'aire, però en vista que no s·a.
lade
hagut
s'ha
no
promiracle
que
Per
paraels
d'algerians
damunt
centenars
parcials
alguns
victòries
pontifexs
a
com
respectives.
èpoques
gueu pas! Porto én el cor alguna
manya correspon a una concepció
paivagaven els ànims, dispararen no.
catàstrofe
espantosa
una
algerians
mes
Els
mentar
les
crits.
de
una
grans
a
n'assoli
ahir
testaven
poguaians,
l'un
Ni
11Ptre3.
les
de
mà.xlrns
la
amb
cosa que no té cap afinitat
que, sl és acceptada en el món, marvament contra ells ! hi hagueren 21
degradació. Puc anar ben bé pel dia perdonar a ~?e,t;es seves crf- reclamaven l'all!beracló de llurs 25 importants al &ector de Vllia Mon- carà la destrucció de l'obra de pau p erquè en produir-se la topada. del morts i més de cent ferits.
m1g de la 1nfeccló sensa ésser-ne I Uques acerves, ni " .. P a Bums el compatriotes detinguts com a inde- tes, aconseguí atacar d'lm_provis la fonamentada sobre la Societat de Na- ca.mló amb l'edifici, els habitants
Hom tem que ara els musulmaru.
sortiren al car~r atemorttzats da- en repre$àl1a, executin actes de ter·
.contagtat. Mal, en cap perlode de Jpetat d'és¡;er. un d'~>OI'JAlls homes la sitlables. Hagueren d'intervenir els l'etaguard.a de l'ex~r~t pa,ragualà. 1 clons.
obserque
moviment'
l'estrany
vant
la meva vida no he respirat més ' dissort .deia qu~ls.. al dir de Leopar- ..guàrdies de . la pau, .que ..donaren an1hilà quatre regiments.
rorlsme a Ja· població, ja que estan
Afegeix que França no pot accepAfegeix la nota que les tropes bo- tar la tesi del Reich, 1 tampoc no és varen en l'i=oble.
r 9 tundam :nt' satisfet de ml mateix dl, rau en el ret de no poder ésser algunes càrregues per a dissoldre
molt excitats.
livianes $'apoderaren d'Un Vtl.luós 1 cert que el poble alemany hagl del:rell; algeri~
de la meve. conducta. Pare meu, falsos.
crescut !llatertal de guerra 1 abun- Jldsat les armes després de ·quatre
J. S.
no em rebutgeu pes en tant que
1
D E T A I. L 8 D6L8 FETS. da:nt..queviures.
•• z.....
• ' · ,. ·
"
degradat, seré l'honor de1· vostre
' senyor J. Farran 1 Mayoral, el tita
anyS" i mig 't'le guerra.
ELS ALGERINS, CONSIDE·
' de la qual serà. «L'amor a l'in!anb.
responsabiles
sobre
també
Parlà
1
I
d
'ó
.
ò
L
ESTRAN·
A
COM
RATS
DODllt.
Les invitacions a la Secretaria ~~
del desencadenament de la
a pr Xlma reum e a COn• litats
GERS .
Ara, seguint la petja del benemèrit
l'Escola
guerra, ! diu que el món havia ja
ferèOCia panamericana
Toló, 20. - Es coneixen detalls de
John H. Ingram, qui, a.l cap d'una
Avui, a dos quarts de VtJtl
judici des de feia molt
Washington, 20, _ El Departa- fet el seu
pila d'anys, restablia la veritat so- Els quinze punts de Goeb- l'ooorregut amb motiu de la detendel vespre, al local del Dinàmic
Afegeix que ell no delxarta
ció d'alguns algerians. La policta ment d'Estat anuncta que es propo- temps.
bre Poe -que Baudelaire només haClub, el senyor Joan Ollé dona!l
prescriure aquest judici i que amb
via 1ntuit--; s'na arrlb~t a restablir bels • Merimèe i Hendhal • practicà una «razzla» als barris bai- sa trametre una delegació «especial- les responsabllitats en què s'havia
una conferèncla, sota el tema: cTn·
UNIVERSITAT
xos de la ctutat, detingueren nom- ment nombrosa i qualificada» a la incorregut no era possible fer labor
Un taI Senyor RUano
la seva veritable vida. Amb tot, de
dlcló, revolució i provincialisme ll·
brosos estrangers 1, en qualltat de Conferència Panamericana de BueUna reunió. - Avui, a les set del
tant en tant, ence.ra sorgeixen 1nl artlstlcs».
terarls
efectiva i establir una coHaboració vespre, tindrà lloc al Saló del Connos A1
tals, vint.-1-cinc algerians.
Sld1es que tracten de posar en en«Colpobles.
dos
entre
confiança
de
. !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El demacrat i raquitfc doctor que !!!!!!!!!!!!!!111111!!!!!!!!!!!1-"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r!!es!!!!!
sell d'aquesta Universitat, una reutredlt aquesta veritat. Es l'eterna detenta
a Berlin el cadiral de mllaboració que tots nosaltres volem», nió de les més destacades personaUconfabulació del fillestisme. No en
va Nietzsche dirigi contra seu el nistre de Propaganda -¿voleu res
dlu Flandin. Continua dient que és tats metaliúrgiques de la nostra ciul'més contrari a l'austeritat d'un Esmés acerat dels seu atacs.
un error la pretensió que França no tat, per a organitzar-se a l'estil de
Un destí semblant esperava a tat que nece3SI'!- cap de propaganha complert els seus compromisos les conegudes Associacions tècniques
Burns. Al revés de Poe -que que- da com les industries a 1 engròs?respecte dels seus efectius militars d'Alemanya 1 dels Estats Unlts, com
!
an
molu
viure
va
Madrid
A
CONCiRT A LYCEUM CLUB
dà pobre quan el seu pare adoptiu troba que la premsa alemanya, que
11 1 pregunta s! ha oblidat que Fran:
clnstit"ute ot
un boMm.l empe.dernit que e! deia ça ha reduït la durada del servei la «Eisenhüttenleute»,
Demà., divendres, dia 22, a les sel
el desheretà., ja de gran, i després 1té tota dintre el seu puny, ~o llauMining and Meta.llurgie Engineers»,
tai
El
Gade::.
de
Dorlo
dfr,
te~
o
lmha
1
Això
encara.
tarda, els eminents conce~iS
la
dret
de
prou
ra
visqué sempre precàriament- Bums
mílitar de tres anys en un. Es re- i la eS. A. E.», I celebrar sessions pe!'hav14 empescat un procediment refelx també a les dismlnuclons in- r iòdiques de discussió tècnica en les tes Joan I Maria Gibert.Camlll!,
nasqué pobre. Era el fill més gran
Ha estat posat a la venda per
a aoluc!onar le& seves necessi- troduïdes a la Marina de Guerra que quals intervendran els elements més donaran a Lyceum Club (Fontaned'un humil pagés del comtat d'Ayr,
el nou llibre de Vicenç
tats. m.t1 peremptòrie&, el qual pro- ha estat reduïda de 768.000 a 5s0.000 actius I els dirlgents de la nostra in- lla, 18), una audició d'obres origiEscòc::la. S'instrul estudiant als vescedzment era el &egttent: Tan bon tones, alxi com també l'aviació.
pres, en plegant del treball. Havia
dústria metaBúrgica, a l'objecte de nals per a plano a quatre mans. ,.
Bernades
El programa que interpretaran "'
punt aparet:cta una obra nova, tos
d 'ajudar el seu pare a mantenir uContinua d1ent: «Des de l'armistici fomentar el progrés d'aquesta imAhir, dimecres, fou posat a la de qui jo&, s'apressava a visitar l'au.
rama industrial del nostre el següent: «Sonata en re», Beethd'~
venda. -magnllicament relligat amb tor, pronunciava un discur& ditiràm- hem estat obsessionats pel desig del portant
ven (la. audició>; «Reflexos
una agradable portada taronja- l'a-- bic í obtenia, gairebé sempre, un e- desarmament, 1 sl no hem avançat pals.
Facultat de Medicina. - La Fa- rlenb (5 Impromptus>, Schumann:
nunciat llibre sobre temes econòmics xemplar signat. Aquest, directament, gran cosa, és solament pel rearma<<Berceuse», Fauré (l.a audició); eMa
1 socials, de palpitant actualitat, del pas~ava al «Rastro:e i, Indirectament, ment que s'ha seguit a l'altre lloc del cultat de Medicina posa en coneixemere l'Owe», Ravel, i «Tres pectJ
que
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nostre estimat anúc, conseller Mu- a l estómac de Dorio, prèvia la se- Rhin. Parlar:é de la llarga història
breus», Strawinsky (la. audició).
nicipal de Barcelona, En Vicenç Ber- va transformació en moneda t a. de les nostres deixacions a les clàu- fins el 30 del mes que som, poden
passar per la Secretaria amb l'obnades.
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questa en queviures.
jecte d'escollir l'assignat"..tra d'amsalles».
«Perspectives econòmiques», que
VE GRATACOS A L'OR·
.AixE va aconseguir de Martínez
pliació que estimin convenient. L'h<>constitueix una brillant expostcló Szerra
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un exemplar de certa obra
rarl de lesmateixes està exposat tn
dels problemes que trasbalsen la viVAT
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En el concert que tindrà lloc •
de. soèial del nostre temps, és es- titulada «Sol de la tarde». D'aque!LA CONFIANÇA AL GO· el tauler d'anuncis de la Facultat.
l'Orfeó Graclenc el dia 25 a nfla ~Ú
crit amb un vast coneixement del ta nomi& lí donaren vuit rals senVERN
da, a proflt de la Colònlc. Id a~
tema, amb l'emoció d'un patriota, le tallar. Era poc, però era alguna
CURSETS
de vacances que organitza ca a
Paris, 20. - El Senat, en la sessió
amb la s1nceritat d'un tècnic i amb cosa.
Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant. l'esmentat Orfeó, ultra rorquestn
El matei:c vespre, Dorio de Ga.. d'aquesta tarda, ha aprovat una pr<>la fàc11 agilitat d'un periodista de
Corda dirigida per Joaqu!rnartC:
raça. Aquesta elements, avalats amb dex, assegut en una taula del «Ca- posició, presentada per De Jouvenel - Avui, dia 21 a l'Ateneu Enclclo- de
.
tans, hl prendran part els
un extens 1 interessantissim pròleg l~ del Corroo», sentenciava filosò- per tal de dipositar la confiança ai pèdlc «Sempre Avant» (Sants, 50 1 Rosa
Balcells, arpa, i Esteve G~
'
Govern per a continuar la politloa Riego 2, l.er) es donarà de vuit a
de Carles Pi i Sunyer, fan de l'obra ficament:
quals inter1Jre
-«Sol de la tarde»... Cafè ccon de seguretat nacional 1 salvaguarda nou del vespre la tercera lliçó del còs, flauta, els programa.
de Bernades una aportació de gran
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curset de «Cures d'urgència» orga- un interessant
valor en l'estudi 1 expos1cló dels m edl a», por la noche.
de la nació.
pulsat a d1c·tar en un ukase dels problemes del món modern, tan InEl resultat de la votació ha estat nltzat per la Secció d'Exc-..trslonlsseus els quinze punts -un més que tensament vinculats, és clar, a les
de 263 vots a favor 1 21 en contra. me a càrrec del conegut doctor J .
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Armengol de Llano. La matricula
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els ce.torne famosos de Wilson- so- pers~ctives de Catalunya i de la
EL GENERAL BLOMBERG és gratulta per a tothom 1 el conria, bon nombre de records de Ma.
ta els quals ha d'ajupir-se, al pafs Republ!ca.
DIU QUE A L'ALEMANYA tingut de la dita lliçó el següent:
L'edició, de Llibreria Catalònia, és ria Duplessis, retratada a «La da'
tota iniciativa periodistica.
NACIONAL • SOCIALISTA «Fracture~. ~tritis, traumatismes 1
Fa dies d'això i ignorem si hom agradable i pulcra. Segurament no ma de ~es camèlies» sota el nom de
TOT 1 TOTHOM ESTA AL hemorràgies mtenses. Manera d 'a.- EMP A E S A CONCESSIONARIA
ha llngut punt a ajustar-se als romandrà gaires dies als prestatges Marganda Gauthier.
D'Al GOES SUBTERRANI ES
SERVEI DE LA GUERRA 1 tendre-les de primera intenció.»
quinze punts o sl caldrà afegir-n'hi de les llibreries.
Els seUJ papers personals foren
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Berlln, 20. - El ministre de la
venuts en 26.810 francs. Un exemset o vuit més a la puntuació.
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les S. S. 1 les S. A . tinguin caràcter
Escola d'Assistència Social per a gUent.s: Societat Anò~dai·~at dt
que encara ht ha.gt sensfttu! capa- reccló del que hi hav!B. en vigor a
Un senyor, Josep Maria Ruano, ços ~ donar per una relfquia ro- Alemanya a~ans de .la guerra. Diu la Dona. - Demà a les set de 1 Garf, Banca Arnús, sm ~ g
d I i d fi . . d militar», etc, etc...
11:- l'ob
Es a dir, Goebels tractà de fer ha editat, a Tortosa, un ll!bre que mànt~a al~ que el comú de la gent que els ~aclOnal-SOClallstcs dirigei- tarda, tindrà lloc
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l'Escola d'Assls~ Banquers de Barcelona I Ban
CWl filòleg català el Mestr que la seva premsa donés gat per es titula «El sooialismo a la luz donana mtllor per un «Chevrolet» xen el Reich sempre endavant, mai tència Social Corts 669 pral una pano Colonial.
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interessant CÓnferència ~ càrrec del
endarrera. .
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ompeu Fo bra, en a qua he:. manya és un pais normal 1 que no lluny en la seva fòbia antlsoclalista
El nou SIStema de servei militar
que l'abrandament 11 ha ret traïció
tr • bo li ot més de vint on y vol raons.
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obligatori inclou tothom I no conCedeix cap privilegi a nin¡ú. Diu
1 li ha fet escriure moltes bestieJa es veu, ja~ • •
En aquesta Secció donarem
que el caràcter i els mereixements
Uft volum de 1750 p4gs. mag· M. Emmanuel Berl, stendhallà ses.
compte de tots els llibres deia
seran solament els que determinin
Fixeu-vos si haurà tivat de la
6 . cent per cent, no troba bé que hom
PeaMtea
ftfflkament rellr-at
equals ens en trametin DOS
la carrera i el valor real dels .in- I
corda que és «El Debate» qui li ha
..
'ltplars ela editors o autors
dividus realitzant un treball.
•I comptat· a terminis d a parelli el seu idol amb Pròsper Ma- hagut de picar els dits en aquests
~~~~uus.
rtmèe. al qual, sense cap mena de termes:
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Segueix dient que la defensa de
«Echamos de menos un anàlisis
....._,.. 1O al mea, PesMt" 7! dubte, oons!dera molt inferior.
la nació pot ésser forta solament en
Alxl mateix ens farem resso
todo
sobre
Però M. Henri Martineau, no deu de la doctrina socialista,
b
d .•
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e-:
el cas que estigui basat en la pard!! totes les publicacions perlò·
., desitJO o qu1nr aquesta O ra, opinar igual i ha fet notar una sin- desde el punto de vlsta económico;
ticipació i assistència de tot el pais I
~tres que arr•• In a la nostra
Redacció.
1 això solament és realitzable quan 1
tom i remeti'ns el següent cupó:~:,r coincidència entre els dos h<>- ademàs, las referenclas que se hacen
la força de les idees s'ha introdurt
a la doctrina socialista, son en ger - - - - - - - - - - - - - - - . t deal:
a tot el poble en intima unió 1 que
Marimèe descriu alxi el <<Saló» neral muy antlcuadas. Recordareles forces de defensa nacional sermos que no fué el Salvador sino
ideal:
veixin el present però preparin el
<<Un saló inaccessible als enutjo- San Juan Bautlsta, el que llamó a
per a l'Alemanya futura.
carni
sos; quelcom de música, sempre los fariseos r azas de vfboras, Y que
bona conversa que duri fins a ben no se ha comprobado el hecho de
ANGLATERRA NO ACCEP·
Loulli•l - - - - - - - - - - - - - tard; res de gent pretensiosa, un que los revoluclonarios de Oviedo
AUTOOH.AFS, DIBUIXOS.
TARJA UNA FLOTA ALE·
AQUAREI.rLES
tl.~a rebre e/ Dfcdoaarl General cie lo nombre reduït de persones que s'as- hubleran sacado, con navajas los
MANYA DE QUATRE-CENLleneu• Cotalano lpag~Jr-ID ¡• tenn~ seguin perfectament 1, per tant, no ojos a niños Y sacerdotes. El ~utor
I el més important assortunent
TES MIL TONES, PERO
•lcompt~ tractin de mentir n1 produir efec- escribió, sin duda, a raíz de los
de GRA V ATS de Barcelona
DISCUTIRIA SOBRE LA
' - - - - - - - - -- - - - - te. Dues o tres dones espirituals.. acontecimientos, Y recogió esa notiBASE DE DUES- CENTES
Exposició I venda a preus In·
, 1 la vostra casa és la més agrada- cia, que en efecto clrculó por los
MIL
versemblants a
periódicos. pero que lue¡o no se 01.
LLI I RE R I A CAT ALO N I "" ble de Paris.»
Londres. 20. - Als cercles ben in- I
R 0 n d 0 d e S a n t p • r • , 3 Stendhal, per la. seva banda, deia: comprobado~
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Després dl' 1laG'1r "'~-'tb P<>dríPnt c11r
«Un saló de vult o deu persones
Lllbrerra vella 1 Nova
ra estigui disposada a acceptar o a 1
8 A R C E l 0 N A de les quals tote6 lea dones hagin al senyor Ruano aquell estirabot
3
discutir l'augment de la flota de
cant.oda, 31 <baixos Sala Mo~rL¡
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tingut amants, on les converses si- popular: «Felip, tanca l'aigua... »
tones.
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LES ESQUERRES REPUBLICANES AL PA RLAMENT

Ales nou del vespre Azaña acabà la.primera part del seu discurs
A les onze fou represa la sessió en un ambient d enorme expectació
l
1

res no s·investiga, res no té bero, president del Consorci d'In- <~enyor Eenevarrleta ordenant e.l seu
frat 1 la seva declaració, quan en- tessin les facilitats per a l'exportació d'uns fusells a la Ciutat untvers!tà.- cia!:
dústrles Militars, en la qual es diu representant que oferis la venda a.
cara no podia. sospitar el canvi de de material de guerra i fer ressaltar ria es tornà a parlar de l'assumpte importància.
Semblava lògic que el tors d'aquest que ell (el senyor Azaña) va donar Portugal. Quan s'ha tract"' t de comsituació politlca, per coincidir entre que encara que les condic1ons corner- de la responsabilitat de les personal:IRA: si, dóna indicis vehementisslms de c1a.ls d'exportació no eren suficients, litats polit!ques. Però aquesta activi- suman to..sin els documents i les ac- prestigi i enlairà el Consorci. 1 que prar dit submari ha este.t amb
- .:>! .... • UE LA
El
No ob5Lant, la Presidència té el pro- responsabilitat criminal contra ela ela preus en s1 resultaran avantat- tat publicitària quedà suspesa en el tes del Consorci de fàbriques mili- aquest 11 deu tot el que és 1 11 a- aqueste.s Corts.
El senyor ALBA: Aquest assu:npmoment en qu els fusells apareguts a tars. Doncs bé, vaig ésser el que graeix en nom del Consorci.
josos.
...,~1t de concedir la paraula. als se- que acusem a la proposició.
L'octubre del 1933 es concedeix te no es posà mai a debat.
Nosaltes teniem tres. raons per ~al j 1a Ciutat Universitària havien estat vaig haver d'indicar la. necessitat que
~"""" rs Azaña 1 Casares Quiroga, per Segueix dient que podria ésser
El senyor AZA:RA: Es igual. (Forta
algunes, perquè solament una pròrroga al senyor EchevarrlenY~re que dintre d'un règim demo- discutible la declaracl6 del senyor d? recolzar aq~ell des1g: el prest1gl ll1urats en novembre del 1933, quan ss'unissm
meves? (Rla· rwnors).
e~tlc s'h~ de permetre la defensa Galarza ara, però l'esmentada coin- d E)spanya, la fmalitat que el nostre jo ja no era ministre. El sumari no 'havlen tret amb pmces algun:; tro-3- ta. Seria per pressions
El senyor ALBA, llegeix les dades
e tot home, màxim quan es tract a cidènci~ fa que desaparegui tal pre- p&JS pogués reconquistar els mer- s'inicià per a veure el què havia sos de documents de l'època en qu~ lles 1 rumors). El 23 de desembre del
cats de què havia estat desallotjat, ocorregut perquè sl jo no hagués jo valg ésser minlstre de la Guerra. mateix any el senyor Echevarrieta de la proposició i del dictamen, com
a n assumpte tan transcendental sumpc!o.
•
nosla
de
mateix de les que passaren a
alx1
l'increment
el
que
d'afavorir
la
1
pròrroga
altra
una
MADRIGAL
demana
PEREZ
senyor
l'inspec-¡
de
El
'rots els treballs, tant el
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torna a interrompre dient : ¿I això tra indústria i donar treball, evicom a esentat a Ja cambra.
tor nomenat pel Govern com el jut- Consorci li nega. Es aleshor~ quan l'ordre del dia 1 aquella en què es
tant a1x1 que els obrers de les Mesque té a veure? (Protestes).
d M t 1 Est
s'ban pr
ge senyor Alarcón, s'encaminen a pro el senyor Echevarr!eta escriu una retirà definitivament.
eve 1 El senyor GOICOECHEA contlnua trances sense haver de fet es trobes· Recorda el cas e o~e
carta al Consorci rescmdint el convar això.
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1
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Coliantes,
Demostra la contradicció existent tracte. I aci ve una cosa molt cude defensar-se immediatament .al 11a responsabilitat era del Govern colzar quant fos possible el capital 1
entre les declaracio~ prestades pels riosa: El 22 de gener del 1934, malBons de fundador 1...
parlament de les acusacions que se ls sencer perquè els subsidis als exi- invertit El resuitat de les nostres
membres del Consorci dur~nt el mes grat tot el que jo esmento, el Coniéu objecte. Però aquest propò~lt que lla.ts Portuguesos no es concedien gestionS podeu veure'! en aquests I
de setembre, quan no hav1a esdevin- sorci d'Indústries Militars concedeix
té la Presidència l'ha de de1xar a per iniciativa del senyor Azaña, pe- fins aconseguits: l'exportació de val- ~
gut allò d'Astúries i tots estaven a una altra pròrroga al senyor EcheEl senyor AZARA es refereix desla determinació de la. Cambra i que rò sl amb el coneixement del Go- xells de guerra. a les Repúbliques
les seves cases, amb les que presta- varrieta. Tot això es diu que es fa prés a l'existència d'una L cietat
ella sigui la que digui si han de vern, tota vegada que a ells es de- americanes que ara han de lliurarren el mes de desembre davant el per pressions del sr. Azaña. ¿Què anònima, avui en llqwdaci<. & la
parlar o no els senyors Azaña. i Ca- dicaren els fons secrets de Guerra. se; les negociacions amb el Brasil ·.
jutge Sr. Alarcón, en les quals nin- us sembla? (Més rumors).
qual el senyor Echevarneto. oferl
Formula una altra acusació per les per a la venda del material de guersares Qulroga. <Rumors.)
El març del 1934 el contracte es una comlssió que aconseguia a més
gú no havia pe:rlat aleshores d.e presespadelegats
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la
ra;
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ents
ipsist
NosalGOICOECHEA:
El senyor
s!ons del mm1stre. Es refere1xen a trenca i les armes tomen al Consor- de 600.000 pessetes. ¿Qui són 1 qul.na
tres no és que ens oposem en prin- na. s obre el Consorci d Industnes nyols a Grècia per tal d 'introduir
elles 1 diuen, per tal de salvar , la ci. Alxi ho va notificar el senyor tenen els bons de fundador? Jo no
de
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que
contrad!~ció~ que ho fan després d ha Ba.rbero a les autoritats de Càd!ç. ho sé, però això pot esbrinar-bo 1&
1
e1 sares Qulroga. L'única cosa que rent. a l'arma.m ent del senyor Eche- pa tent espanyola.; la visita d'uns
ver canvtat 1mpressions amb els seus
Comissió parlamentària. (Forts ruRemarca especialment
companys.
l e~anem és Igualtat de tracte. Si va.rrteta. Es diu que aquest és el pro- oficials dels Soviets a l'objecte d'ormors).
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preguntà a sant de què s'havia sigel ~Jcurs, també s 'ha de permetre em dó:oa ni fred ni calor. Això, a.!S veïment regular d'armament, l'ajut
teix entre un règim juridlc 1 un&
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una altra nota curiosa. L'agost determinada politica. Nosaltrea ell
Construccions navals; ajut material
seus am1cs.
.
ors
ala ac
L'inspector - continua dient el se1934 entra en l'afer un personat- republicarlS que tenim el titol de 1&
1 ajut diplomàtic, del qual en pot
defensa dels seus punts respecttus.
nyor Azaña. - tenia especial interès del
ge nou : el senyor Lleó Sub!é. Nin- revolució d'abril del 1931, hem de
conservar record l'actual ministre
Parla el senyor Bilbao d'Estat
Es refereix, a continuació, als quade conèixer allò q.ue es referis a les gú no s'ha preocupat d'esbrinar qui complir els nostres compromisos.
senyor Rocha, de les n egotre punts de responsabilitat en_ què
pressions del mimstre, 1 deia als de1 quins eren els motius que el me- ¡ Aleshores érem unglta pel vot pllelacions amb l'Etrem Orient. Com
çreu incursos els senyor Azana i
clarants: Sobre aquest extrem, di- és
naven a signar un nou contracte. El blic prevalgut per les eleccions ~
Es llegeix la. tercera proposició del dic, les condicions avantatjoses de
Gasares Qulroga.
gueu-me tot el que sapigueu. Sens fet
1 veritable és que s'inclou teriors, però éa el cert que això
preu no compensaven les dificultats
Parla de la troballa d'armes, de senyor Esteve Bilbao.
dubte allò altre no ll lnteresasva. aci real
obeeix & la revolució que ea venia
un nou personatge, que no 6
l'actuació del senyor Aza.ña en el 1 El senyor BILBAO s'aixeca a par- comercials. Ho prova que una casa
troba en el sumari per a rea 1 el preparant, 1 nosaltres que fórem el&Govern de la penecucló als emigrats lar 1 es desanimen quelcom els es- de San Sebastian féu una. oferta al
nou gits en aquella data tenim l'obJ.lgaLes contradiccions del senyor Sublé signa com dic, uÍt ¿Ho
. • Consorci per 5 milions de pessetes
amb ocasió del movi- ' cons.
de -Portugal
ció de dir això que val¡ dir ant.
contracte amb ei Consorcl
• ost del 1931 de l'expedició I El senyor ESTEVE BILBAO, diu per tal de posar els productes a la I
féu potser pressionat per ml? Aquest , rlorm~t respecte a la diferència
md'enrmt6~ a~n el vaixell' «Turquesa» 1 . que s'esbrinà que havien! aparelligut frontera 1 vendre'ls a l'estranger.
sumari
al port de Bilbao uns ca xons u·
•
contracte no té res a veure. Sub!é entre 1escrit 1 el que se sap.
a "'
de la intervenció directa ~el ~en~or rement despatxats a la Duana., 1 el
paga en metàlllc, no ho oblideu. Se
Azaña prop el Consorci d I~dustr1es qual contingut, que eren armes, reel
amb
relacions
Les
com veieu, unes declaracions en li atorguen unes facultats !neretMilitars perquè donés facilttats per corregué lliurement el territori nadestrueixen d'altres, es desmenten, bles. Amb tot i la venda de les arEls monàrquics ho hauclonal, sense que s'apliqués cap
,
.
a l'entrada d'arm~s.
es rectifiquen. Doncs bé, jo accepto mes, podrà percebre la Q".l&nt!tat
senyor Echevarrieta
Es refereix a 1extracc16 d armes, sanció als qui consentiren tal fet.
la pitjor per a ml, es coaccionà al que lllura. (Aquest paràgraf el ll&També s 'esbrinà segons figura al
1 senyaladament de diferents calirien permès 1·•••.
Consorc1 sl voleu. A.1x1 éa més clar geix del mateix contracte.)
bres de Los Alcàzares per tal d'ut1- sumar! que pel 'eonsorcl d'IndúsEn aquestes circumstàncies em viAquest contracte el signen l'agost
per a mi l'argument. Es que jo no
lltza'r-les a la revolució portugue- tries Militars, es consent que dites sità el senyor Echevarrieta, amb el
Jo calculo el contentament deia
he presidit més que du~ vegades les del 1934. Immediatament surten cap
sa, segons s'exposa clarament i ca.- armes, més altres que ells faciliten, qual jo mai no havia tlngut relac1ó
juntes del Consorci. Le. primera d'a- a Càd!ç, Subié, un representant del monàrquica davant el crebantament
tegòricament -diu- en la nostra circulin lliurement per Espanya.
polltlca de cap espècie. A la Camquestes el mes de desembre del 1932. senyor Echevarrleta 1 un altre del de l'Estat 1 afegeix que el Govem
Afegeix que dites armes foren cus- bra h1 ha qUi ho sap. El vaig copn>poslció. Aqui la responsabilitat
¿Com anava. jo a gastar eloqüència Consorci, 1 les armes són retirades no anà molt dill¡ent a evitar •
rellisca i no es contrau sols al se- todiades al moll de Bilbao per un nèixer fa vints anys, però no l'he
a favor del contracte amb el senyor I de la fortalesa ~?llitar, i és cur!óe quest crebantament de l'Estai. Ele
nyor Azaña, sinó que correspon al delegat del ministre de la Gover- tornat a tractar, 1 quan ell em visisl aquest s'havia signat 1 1 greu que n!ngu no hagi esbrinat monàrquica ¿haurien pe~ que Ull
Echevarr!eta,
Govem provisional de la Repúbli~. nació, amb l'objecte que no les pren- tà feia diversos anys que no l'hav1a
qui ordenà que fossin tretes del cas- jutge perguntés al ~P de l'Esta&
dos mesos abarlS? (Expectació).
El senyor PEREZ MADRIGAL: guessln els extremistes, per tal de vist. Pel contrari, la situació de
d'
d la
Diuen altres testimonis en les se- tell. No é.s suficient una carta del 1 191'1 lA o in
lliurar-les primer a. uns exiliats por- relacions entre el senyor EchevarcExagerao». <Rumors).
vaga •
qu op ava e
gones declaracions, naturalment, que Consorci que dlguéa: cQuer!do aml- e
El senyor GOICOECHEA: No hl tuguesos 1 més tard a aquests ma- rieta i el Govern eren tivants i desells s 'havien oposat perquè es VUl- go: Ah1 va un seflor con quien he- quella data? ~~':! haurien dit I&
ha exageració 1 recomano a S. S. teixos extremistes.
preguntat al cap
agradables. Tenia diversos expeneraven al~es normes. ¿Quines mos contratado 1& venta de las ar- nosaltres hagu
Acaba dient que no s'ha de donar dients amb el Ministeri, en els quals
que examini l'assumpte amb igual
de l'Estat què opinava dels suec~
normes? ¿ e r!en lea que establi el mas que tlene depoeitadas y a qulen llOS
el senyor
¿Comprèn
d'agost?
al poble espanyol la sensació que la no aconsegui resolució tavorable, que
serie: ltat que jo.
à
No. Les Lerroux la responsabilitat? <Rureglament de servei Interior del Con- debe wsted entregarselas.J
Jo em recolzo, per tal de fer la Justicia espanyola és tan escanyada jo recordl, un referent als pms
mors).
del
custòdia
la
sota
esta'ftll
armes
d'Estat?
Consell
pel
aprovat
sorcl
meva afirmació, en l'existència de que n'hi ha prou que una persona de Balsain, 1 un altre el de la fàDoncs bé, aquells contractes són de comandant m111tar, 1 solament el
SAMNR
dos documents que entre si guarden hagi estat en el més alt, perquè no brica de torpedinera de CàdiZ. AmbRelata les essències de la formacinc mesos abans que l'aprovació per seu superior jeràrquic podia ordenar
se la pugui acusar.
relació.
dós no prosperaven, per raons que estat ministre de la Guerra, proba- ml de tal reglament. ¿Infracció de el ll!urament d'aquestes armes. P&- c.ló del sumari. Es refereix a l'ordr•
Prega que en nom de la. Just!cia. ignoro. En el dels pins de Balsain
La. declaració prestada pel senyor
hauria quedat en un expe- pràctiques? ¿Quines? IS1 aquest era rò el fet éa que les armes són lllu- del Fiscal al Jutge perquè enviés
es prengui en consl~eracló la pro- el ministre d'Hisenda el resolgué en blement
Galarza...
però, en el testimoni a les Corts 1 pregunta
contraban 1 de de!raudacló el primer contracte que feia el Con- rades 1 portades al port,
de
dient
El senyor PEREZ MADRIGAL pos1ció que subscriu 1orador en pri- contra, i del relatiu a la fabnca de Però s'Inicià el sumari sota el supo- sorell
pretendre embarcar-les, la Duana a'hl quan s'ha vist que un jutge manJ
a
torpediners es portà un projecte
Com que l'interromp el senyor Gol- oposa, perquè manca l'autorització acusar sense instruir res.
torna a interrompre: El senyor Ga- m(~;f:~~xen els tradiciona.llstes). la
en el qual com a condi- sat que a través. del consorci de fà-- coechea, l'orador respon: Tingueu un del Govern per a exportar-les. AsAfirma que el procediment seguU
Ràpidament s'emplenen de nou ció Cambra
larza és un nove!Usta.
prèvia per pa.rt de l'Estat s'es· briques mllitars, jo havia preparat xic de paciència. s. s., que jo l'he sabentat d'això el Consorci, el seu pel j utge per tal de redactar el tetEl senyor GOICOECHEA prosse- tots els escons.
la renúncia del senyor Eche· l'armament perquè sobrevingués la tlnguda set mesos. <Rialles).
tabli
general tramet un oficial a les se- tlmonl 1 tramete'l a les Corts, no éa
El senyor ALBA diu: Es va. a pre- varrieta a tota lndemnit.zacló.
¡ueix dient: -I el segon df:?C.u ment
revolució proletària que va venir desNo hi ha n1 una acta del Consor- ves ordres al Ministeri de la Guerra, legal 1 que el Consell de ministres
en telegrama xifrat que es dir1gi per guntar a la cambra si, a titol expreguntà si es podia vendre prés. Aci està el sumari perquè lle- ci. ni un document en els quals per tal que s'entrevisti amb el ml- n'hagué de tenir coneixement.
Se'm
la dlreccló general de Seguretat als cepclonal es concedeix que parlln material 1 jo vaig contestar que sem- geixin els que .sàpiguen llegir, 1 ala
També es refereix a la forma en
els senyÓrs Azaña 1 Casares Qui· pre que es deixessin fora de perill que no sàpiguen llegir jo els n 'ense- aquests funcionaria protestln contra nistre l 11 pregui que intervingui
governadors civils.
la meva pressió. <Rumors) ¿Es que prop del d'Hisenda, a l'objecte que què els mlnlstres enviaren el su.ma.ri,
nyaré.
Podria creure que el senyor Ga.lar- roga.
Condel
comercials
interessos
els
els funcionaris no tenen mitjà legal s!gul resolt el conflicte. L'oficial 1 diu: Això serà una habilitat, per6
S'accepta la proposta.
ea, en fe¡: la seva declaració, est1·
sorci, em semblava bé.
s'entrevista amb el secretar! del mi- introdueix una responsabilltat.
d'oposar-se als atropellaments?
El senyor IZQUIERDO JIMENEZ
¡ué,s infi\llt per la situació del moDe tard en tard, perquè no era
anem a veure en què es ba• nistre de la fr.1erra, el qUal li diu
No s'ha buscat la res- saPerò
intervé ln'eument.
.¡... ment, però entre el telegrama xiprecís més freqüentment, jo despatAfirma també que la Sala Sego~
la -pressió del mlnlstre d.& la Guer- que no és una hora adequada per a
xava amb el senyor Barbero el qual
ra. Diu el sumar! que valg influir poder veure el mlniStre. Eren lea del Suprem no podia nomenar W:.
ponsabUitat dels fets, sl· àdhuc en la forma de pagament. El vult de Ja tarda d'un dia d 'agost. jutge especla.l, 1. per tant, aqu•
g;~é d~u~a h~~~~e~!e~
noment~mem t!S nu!. Tal cosa ha ~
senyor Echevarrieta demanava un
del senyor Echevarrieta, 1 jo 11 'l&ig
el Ple, però una Sala no pot
L'estranya actitud d'un fer-ho
de sis mesos, 1 no obstant
nó la meva personal termlnl
¡n PRESIDENT: El senyor Azaña sos 1 alguns d'honoraris, s'han bol- dir: vosaltres sou ela que h1 teniu a
concedir atribucions especials a totAw
es féu per lletr~ a noranta dies. La
~ la paraula. (Gran expectació. La cat damunt meu. A l'escalafó dels veure.
Espanya 1 ni tan sola per a la barriaml·ni·Stre
del senyor Barbero quan
Se'm demanà que donés una ordre,
No s 'ha cercat· la responsabilltat declaraciÓ
Oambra, que estava bastant desaní- difamadors s'ha pogut observar la
da de Chamberl. A ml em sembla
a~rat amb m1. diu que no s'infrtnai
anada, torna a animar-se ràpida- presència. d 'alguns noms, als quals 1 jo valg dir ~ue el ministre de la dels fets, sinó la responsabilltat del ~P llei nl cap reglament, 1 que !ou
palmar!, 1 aquesta doctrina que ~
ment 1 es produeixen murmuris que pel que es veu no s'ha. aplicat la ¡ Guerra no tema perquè donar una senyor Azafia. El sum~ s'inicià amb bene!lc!ós per al Consorci
sostlngut ha estat portada 84
ne
sucvaren
em
que
miDJ11Ve1
Deia
resmeves
lea
de
lnlclal
suposat
el
fan que el senyor Aza.ña durant uns Llei d'Incompatibilitats. <Rumors.) ordre ni verbal ni escrita.
el senyor Aza. l amb un projecte del ministre de
dient
~ontlnui.
ceir
el
desagradava
li
ell
a
que
Afegi
establint-se
1
Poder
del
ponsabWtats
Es públic que jo, per la meva \ En octubre del 1932, se'm digué que
moments no pugui fer ús de la pacontracte, 1 aleshores jo 11 valg pre- ña- ea diu que res no saben de les Justicia darrerament, el qual pro.
raula. Mentrestant treu uns papers part, no he fet ni el meno~ inte~t s 'acabava de signar el contracte, 1 un sincronisme entre les informa- guntar per què no ho féu avinent relacions del senyor Echeva.rrleta. jecte ha estat sancionat per les Co~
actuacions
les
1
per!odistlque.s
clons
soimmediatament al ministre que va
d'una voluminosa cartera. que duu.) de tancar una campanya, d'Impedir- I en varen tomar a fer Indicacions
El senyor AZA:RA: Senyors dipu- la, ni entaular controvèrsia ni en la bre la manca de solvència comercial, judicials. Jo tenia la impressió que succeir.me, 1 en preguntar-li el jut- amb el consorci, i tant el senyor Ro- Tot el que ha fet el jutge seny
Consorci de fàbriques mi- ge què responia, digué que res.
cha com els senyors Iranzo i Hldal- Alarcon, és nul.
tat.s : Vaig a intervenir en aquest Premsa ni en el terreny de la jus- a la qual cosa jo vaig dir: «Sl no en aixònodels'havia
comès cap delicte,
go han assegurat que res no saben
debat a.mb un propòsit i uns medis t!cia pública, ni he apeHat a l'acció ! paga, amb no ll1urar-li el material, litars
hauno
comès,
l'hagués
algú
sl
però
d ·això. Però existeix la memòria del
QUe no sé si s 'addiuen amb la pro- de la just!cia provada, perquè no em . n'hi ha prou». I des d'allavors, no em ria estat jo.
general López Gómez, en la qual escon·
anaven
armes
Les
posició. Aquesta posició singular ' crec obligat a respondre a aquesta j varen parlar per a res més d'això,
L'acusació de Gil RoEl sumari travessa dos climes: un,
criu que tots els ministres succesamb Ja qual se m'honora, m 'obliga procacitat. No ho he ~et p~rquè es- ni hi ha., hagut ningú que m'ha~ués tòrrid, 1 l'altre glacial. Tòrrid en l'èdel
assabentats
estaven
meua
sors
a això. El meu propòsit és que em , timo que en la politica d EsJ?anya parlat d a~ò. n1 en les .declarac10ns poca que jo era ministre de Guerra.
signades a Echevarrieta contraban del senyor Echevarrieta
bles
basta que els senyors diputats sà- existeix una quantitat determmada del suman res no aparelX que el de- Tots els indicis s'estableixen minucioamb el Consorci d'Indústries Millpiguen el que van a votar, no sen- I de males persones 1 s'han de m~- fens!, enca.ra que s 'han fet diverses sament amb acaraments, testimonls,
Es deia al sumari que anaven tars, a excepció, diu el senyor López · El senyor AZA:ElA contlnua el se~
ae fer notar que han pres l'acord !estar en llur actitud, o en relac1ó afirmacions molt curioses.
declaracions; s'lnterroga des del darEn sortir del ministeri de la Guer- rer guarda-magatzem de la Duana de consignades lea armes a disposició Gómez, del senyor Hidalgo. A ml no discurs 1 diu que en lea acusaciona
d'oir els acusats i sense que els acu- e. l'actuació politica dels altres. Mid f t 1 ü t·10
ni molt n1 poc, que es- h1 ha u ti
aadors hagin descobert els argu- llor que perseguir-les em semblava ra, en setembre del 1933, ja estava Càdiz fins el President de la Repú- del senyor Echevarrieta o del Con- m'interessa
q es 01
q es ons e e
assabentats o no. Jo accepments en els quals basen la propo- que fracasessln en llur pròpia im- signat el contracte, 1 en setembre del blica, 1 després segueix una zona ¡J.a.. sorci. No Ñ alxi; això és fals. Les tlguessin
que s 'ut1d'aquestes
fantàstiques,
res,
sabessin
no
que
hipòtesi
la
to
senyor
al
consignades
sortiren
armes
I potència 1 amb llurs pròpies faltes, 1934 tampoc no es parlava de res
siCló.
Echevarrieta 1 aquest no va pa¡ar ni però és molt xocant l'actitud del se- litzen a les ~mpanyes politlques. Lea
fent aixl un servei que era ~es~ ~·això. Després vingué el suma.r1 1
vagues no són les més ~
recolli l'expedició a Càd!z, i en te- nyor Hldalgo, el qual, en agost del fantasies
rilloses, sl no aquelles que es vestelm'he assabentat jo d'aques«Jo vinc a dir la veri· brir aquests homes, per a higiene aleshores
Code
Cambra
la
d'això
noticies
nir
..
t ha
1
ld
del
ministeri
al
presentar-se
en
1
1934
coses.
tes
del règim.
quedaa
conf encla . To
merç de Càd!z, va dirigir-s~ a lea de la Guerra un oficial per a donar- xen
He vingut perquè s'ha volgut que
ha.era
complicitat
meva
la
què
en
fàbriques 1 va advertir que Sl no re- 11 una noticia urgent del general ver ordenat el contraban per a 14
tat. .. »
El que s'estableix en el
vingués, perquè si no s'hagués vincolllen lea armes, com que el senyor López Gómez, fos aquest rebut pel revolució d'Astúries. No és aiXò el
gut hauria semblat d!sslmul, com
Echevarr!eta les havia abandonades
quanla
que
encara
Jo vinc ac! a dir la ve..;tat que 1 afectació del que vosaltres diguéssiu
1 aRegà que l'inoportú de que s'estigué dient per tot el pa.is?
titat d'esforços, d'elements 1 de per- serien venudes en públi~ subhasta. 1~cretar!
aci.
•
~·
sumari es qualificarà sonal necessar!a avul, per tal de do- El governador civil de Càd!z, d'a- hora impedia que fos rebut pel ml- Doncs, ara no és això el que a paHe d'exposar la veritat sense ànim
eatà determinada en acords de Goes dedueix qut
nar satisfacció a les exigències cada cord amb l'autoritat militar, recolli nistre. I eren les vult de la tarda. 1 reix per la qual cosa
vern 1 acords polit~cs que es troben d'influir en la votació, únicament
Un DIPUTAT: Però era dlu_menge. era 'una trampa. El senyor ou Romultituds,
Parc
lea
al
de
crescudes
dipositar-lo
va
més
1
dia
material
el
a :a «Gaceta» 1 al «Diario de Sesto- perq1.1è la sapigueu vosaltres avui, 1
després
El senyor AZA:RA: Els mlnlstres bles digué a lea Corts el 8 d'octubr•
de San Sebasttàn. Alxi arribà el 12
són molt importants
ne~». Jo !gnor~ quins seran els va- demà el pals, i per a quan es capde setembre i jo valg sortir del mi- són mlnlstres els ~iumenges 1 ela que s'havia fet el criminal contraban
lo~s jurid!ca d aquestes ver!tat.s. No girin els errors o llurs conseqüèn- El que s'estableix en el sumari és
d!lluns, , 1 davant duna noticia ur- per tal de preparar la revolució d'~
nisteri.
f t polit! la qualificació
~interessa, perquè suposo que tots cies ningú no pugui cridar-se a engent d un general de la ~tegoria tubre. com sabia la v. s. aiXò en
e,
haurem pres damunt les nostres es- 1 gany' 1 diguin que no sabien el que un gran e
que aleshores tenia el senyor, López aquells dies? No seria pel sumart.
del qual vindrà després. Quan es
patlle3 aquestes responsabilitats. Jo feien
1
contracte
el
fet
ha
Qui
descobri el contraban d'armes de
Gómez, jo suposo que havia d haver- perquè aquest és secret. I encara qut
•
no tinc C6p secret que pugui con- 1
ho sapigués pel sumar!, perquè el sulo rebut.
està a ~unt de fixar-se la
San Esteban de Pn\via es digué per
d
d'
'ó
d'
L'
Vertir-me en un Samsó, 1 no pel meu I
era la següent: Un
armes e algú, d'una manera imprudent: E- data exacta de a sortida del nou La situació
expe ICI
desig, sinó per la solidesa del tem- ~
mari no diu això, com s'atrevi la
una•
ncat·
tr
1
lit
•te
...,.
,
e
contrac ...comp
chevarr!eta? Contracte del 1932? Era
Ple. (Murmuris d'aprovació.)
se- , v. s.. senyor Gll Robles, a una acudel
telegrama
Un
mlnistre AzatU? Ja l'hem caçat! I dlqu~el~~~~o ~~~~b~n~b:~ armes abandonades i recollides 1 poSan Esteban de Pravia amb
Tot ho faig en el t erreny parlasació tan greu?
sadea en lloc se¡ur. ¿Qui ha rela
una imprudència 1 una ll~ugementarl, com és el meu deure. Als I
6
El senyor GIL ROBLES: El COllo
amper
S
or
ny
el
ordenat
ha
qui
1
fet el contracte
resa tan sols comparable amb 1obllt pacl nc
demagogs no els plau el Parlament
.
testaré.
....:..._ _ _....:...__
lllurament de lea armes 1 rar ~
La primera guspira d'aquest afer de la realltat, es llançà el fet a la
que és disciplina, ordre 1 responsa1
Aixl 110 espero.
AZABA:
Jo accepto que el secretari no dl- I El senyor
hde_•habrin~e;? (~~o~).el que om
bllitat. A m1 m'agrada el Parla-! fou el descobriment d 'una expedlcló l publicitat. S 'anunciaven responsablA continuació, el senyor A.zaña gués rea al senyor Hid.algo; que Jo ja sé que la V. S. no inventà aixl>.
.....
Dlent. Sl aquest afer s'hagués por- 1d'arme3 a San Esteban de Pràvia. l!tats grews d'altes personalitats que
<Entre la major!& 1 lea esquerre~
tampoc no li digués res al dia se. llegeix una carta del senyor Bar· güent. Però el cert és que el gene- es llancen diverses frases agress1·
hauria donat lloc a la campanya, es féu el contracte del Consorci ble. Amb motiu del descobriment
a l'emmetzinament del qual he es- amb el senyor Echevarr!eta 1 com
ral López Gómez, prescindint ja del ve.s).
tat objecte. Una de les coses neces- funciona el Consorci. Aquest fou
El senyor AZARA continua dient
minlstre de la Guerra, se n·an~ al
&àries és en aquestes qüestions Ja oreat per una Llei que vaig portar
Miniatert d'Hisenda 1 demanà a la que no hi ha que prendre com hablPresència del Govern. No em refe- jo a l~s Corts, i que s'aprovà amb
Direcc!ó de Duanes el corresponent litat lea pròpies aliucinaclons, 1 diu
re!xo a la presència flsica sinó a poca discussió i que tenia per mispermi.s per a sortir el «Turquesa• que nosaltres l'any 1932, preparàvem
la. poaic!ó que sobre l'assumpte ha sió proveir l'Exèrcit, concórrer als
de port espanyol amb carregament un armament de 500 fusells per a
cie prendre el Govern No m'impor- concuroos internacionals per a l'extl
d'armes. I encara hi ha més: estant l'eventualitat d~na revolució, dot
t.. que l'hagin pres j~ algun3 grups portació d'armes i preparar el Mo'
dit general a Duanes discutint amb anya després. Això éa una fantasia.
dels que formen aquest perquè el 1 nopoll de Material de guerra.. El
un funcionar! uns tràmits a omplir,
Consord~l
d'Admln1stra~1ó
Consell
delede
comis~!ó
Govern no és una
De tots aquests fets, l'únic que em
dit general, que ja estava impacient,
rat.s. Entretant nosaltres podem dis- et el formaven fun::10nans militars
digué: cNo ua molesteu més, jo tinc concerneix é.s el del socors dels enücórrer sobre Ja posició que li atri- 1 civils que no nomenava el ninlsportuguesos. Aquest és un fM
grats
un permis de la Direcció de Duanes
bulm, a reserva que quan adopti la tre de la Guerra. El ministre de la
1 a més a la butxa~ un telegrama que jo he realitzat.
lleva pugui rectificar-nos. S! el su- Guerra sols ~xerc~a la Presidència
El senyor OOICOECREA interdel senyor Samper.» (El senyor
Illari ha vingut a les Corts ha estat del Consell d Adrmnistracló amb un
SAMPER s'aixeca 1 exc-lama: Supo- romp 1 el senyor AZA.RA afirma qu•
a petlctó del Govern puix que es vot, 1 se li atrtbula el dret de nomai no ha negat que hagués socorre
so que V. S. podrà provar això.>
féu a requeriment dei Ministeri fls- menar .un delegat per~anent al
Calmeu-vos, senyor Samper. Jo no ¡ut els portuguesos.
.
Conoorc!
cal.
però
càrrec,
un
dic aiXò per a fer
La posició del minlstr~ fou 1~ del
Quan va començar a plantejar-se
hal¡ d'aa,enyala:r el que es dlrta ll
&quest t\SSumpte no mancà qui em president del Consell d Administraen compte. de subscriure aquest tedigués: «Sigueu' prudent». Prudent? ció i la de l'Estat l'amo a~solut de
Els emigrats portugue·
legrama el senyor Samper foa jo
SObretot, la veritat. I al qui conta l'actiu p~r la. Intervenció d un advol'autor.
una hlst~r!a el més es¡¡encial que cat de I Estat.
El. aenyor SAl&PER: Bs un teatlsos
Durant aquell any el Oon.sord
t!gu!
é
Be li h d 'd
aconsegui que es fabriquessin a Esa e emanar s que es
molll es. ret.tnda qut deepm ho
panya més armes 1 municions que
1Lilsabentat del que ens diu.
nega..
Passa a ~tar ela feta 1 diu que
mai. PreciSament en una memòria
la majoria dels re.!ugiats estaven a
publicada pel eonsorc1 rany 1934, es
Portem set mesos de declara
21 «Turquesa» Sevilla. Demanaren auxlll per la pr•
que abans de la seva conscària situació en què es trobaven.
titució tot eren obstacles, impediEl senyor AZA.:RA: Ja estan lea Hom va acordar pagar el modest hosments per al treball de les fàbripersecució personal
ques milltars, que tot conduïa a l'ent.l"lDM al aurQueau 1 ningú no ha tatge dels soldats 1 classes, que no
de l'obra, i ara, des de
tingut la curiositat de saber qui fou trobaven treball, 1 els oficials foren
d.eCrec. senyors diputats, sense ànim cariment
del Consorci tot ha
el que dont. l'ordre perquè sortia el auxll1ats poc temps, fins el 1933. El
_ .....danY&r ni lesionar ningú, que em l'organització
que resorg!s la indústria mllltar.
vaixell; 1 retornen a Madrid ela alta total dels auxilis no va passar dt
......... permès mirar, dins ja de les fet
Aquesta memòria. publicada el 193-i
funcionaru que intervingueren en •11.000 pessetes i la tramesa d'a.ques'
Corts, el fons de la qüestió. Portem està
Signada pel minlstre de 1&
el deeembarcament 1 tmmed!atr.- diner a Sevilla !ou feta per tots ell
let ~esos d'una campanya de per- Guerra d'aleshores. (Rumors). A1n
ment el a de setembre del 1934 es conductes oficials legals. Sl s'haguél
eecucló personal sense precedents a és com funcionava el Consorci. Nareuneix la Comissió executiva del tractat d'una or¡anit.zació revolucio.
1& Història Jo he estat l'objecte, turalment que volia el Povem que
Oonsorol 1 ea redacta un acord (que nària, ho hauria fet públicament!
~ l'ha 5<!fert, i s'ha apeRa.t a tots el Consorci '<engués 1 exportés, 1
llegeix el senyor Azaña> aprovant N'hi hauria hagut prou amb donar
Procediments possibles en aques- coincidint tals desigs amb ela del
les nf'gociacions portades a terme una ordre verbal al caixer dels fona
...., .I>ersecucions. A la Premsa, a la seu Consell d'Administració, tot j\IA
amb et senyor Echevarrieta l'octu- secrets per tal que dlstribuis la quandeclaracions oficials i es constituí em visità una Comissló
les
a
~o,
0
titat necessària.
bre del 1832 1 aener del 1931.
P rticioses, i els atacs públic3 dels per tal de demanar al Govern fr.El senyor GOICOECHEA pronUAo
Recob t'da que el senyor Echevarr!&a ts que les duien a ce.p.
cllitats per a l'exportacló dela seua
ta a tUls de venir la República trao- ela unes paraules que no són ~
Es va partir del suposat que el productes. Tal ajut el trobè. el ConrtJhs•
...
..,._
..
......
......
tà de •endre a Espanya un sub~ percebudes.
1932 jo havia fet un contraban d'ar- sorci, naturalment. El 8 d'abril del
(o.l dJacun del MD1Cll' Oolcoecbe&
P.i &Qiteat l'ofert ta.m.W a la Rep\1- El senyor AZA!iA : Ja ho veurà
lnes que servi ela revolucionaris aa- 1933 so11.1c1tà una altra entreviat&
tD 1& seaató d'ahir.)
0110&, la qual oferta !ou rebutjada
tur!ans, 1 sobre aquesta 1mputac1ó del mln1stre de la Guerra ~ tal
I& v e 1:1 fet de socórrer ela emlBanoU>.
(Ptr
lticio'3.. tota eis difamadors oficio- d'extX>Sar el seu desi¡ que au~
• el --.ri ape.rel.x una cana deÍ JfttS J><>tlttr<~ f'!! conalrter& Punible

.(Ve de 1a pàg . pr'Imera)
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A LA UNA DE LA MATINADA CONTINUA LA SESSIO AL PARLAMENT
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D IJOUS, t1 D E M A RO btL

Samper, Hidalgo,.Casares i altres oradors p.arl ren esprés d zaña·
1

El se nyor Lerroux no assisteix a la sessió de la nit
El senyor OIL ROBLES: Això no que;;ts rets i aquest els aprovà 1 ma.- mes del Consorci d'Indústries ml·
ho diu la proposició d'aquesta mino- nà retorçar la vigilància per con- li~s. ¿Co~ es pot~~gn q':
T bé el
una
ducte de la Direcció Genero.! de Se- pa que
citades perquè amb aquest aWtlli
•
ria.
no vaig fer més que continuar la
El senyor A:6ARA: No, ho dic ~o. gurete.t. ¿On és l'ordre que es reti· ~~~~a~nru'~~l~els ~
Azaña
a
I
radlció entre Espanya i Portugal des
El senyor Gn. ROBLES: Ho diU rés 1&. vigilància?
n~ ocis de venda 1 jo dic que dels
de fa més d'un sl¡le, cosa sanciona.la v s.. ¡:erò sembla com si ho dl·
Afegeix que els Governs tenen dof ne ocis que féu el Consorci un
la
que
proposa
ALBA
senyor
El
da, àdhuc, pels Tractats, i a mi em sessió contlnui a les 10.30 i a1x1 s'~r
l'oblig:.icJO <1 aquesta vigilància 1 més fra~ 1 1'6nic que es portà, a
guéssim nosaltres.
causa sorpresa que el senyor Golcoe- corda.
El senyor AZANA diu que 11 sem- en aquelles circumstàncies.
efecte el de Mèxic no s'ha coMadrid, 20. - El senyor u.
chea trobi 81XÒ estrany.
. '
Quant a la. segona etapa diu que brat. '<Rialles).
bla estrany que aquest Govern guar·
El senyor AZANA dlu que a aquesabandonar el 6816 de sessi;"llra.
El senyor ALBA pre¡unta s1 es ta. bora podrà continuar el seu disAfegeix que lètica nacional ext- en
di silenci arran d'aquesta qüest1ó, 1 ntngu no pot admetre que en ruta
Congrés ba estat preguntat ""~ <!el
prorroga la sessió fins que el senyor curs. em dóno compte del polltic que hi ha es puguin esborrar les marques; n1 geix que quan es facillti un arma- riodistes.
"""" ll&.
.Amña acabi el seu discurs. <Es proEl senyor ALBA accedeix 1 part
en aquestes qüest1ons i de 1 exa~er el xofer de la camioneta, ni els ment 1 no es coneix el seu destí, no
co
tindrà
que
¿Creieu
monàrquics).
dels
mouen protestes
de les tnbunes i sectors d'esquerra
bació de passions que no em quelXo. e.genta no diuen res d'aJxò. Un!~ es pot enviar. Aqui no es buscaren cies polítiques i immedlate~e¡~n.
El senyor GIL ROBLES diu que aplaudeixen el senyor Azafia 1 vicd~
Del que em queixo, és que en comba- ment existeix el testimoni del se- els antecedents de la qüestió, i s'en- bat?
el senyor Azaña comprendrà la ne- torejen la Republica.
viaren les armes sense més n1 més.
tre'm a ml, s'hagm compromês altrea nyer Vargas.
- No, no - fia respost, _ ~
cessitat que el seu discurs tin¡ui una
en
qui
dir
pot
n1
diu
no
Govern
El
senyor
el
Diversos diputats dretistes protesPresidència
<Ocupa la.
interessos sagrats. Tot ei món s'ha
marè. la Comissió de 21 P&rlatn tor.
immediata resposta. El que Importa ten i hom percep una veu que diu:
té la culpa. Es la Cambra la que ris 1 res més.
enta.
donat compte d'aquesta actitud lm· Rahola.)
és rebatre les afirmacions que el «A la barri¡a, a la barriga».
complit
ba
Govem
El
dir-ho.
de
ha
ha
hi
que
dient
segueix
L'orador
- ¿La vostra opinió en rei
prudent
aenyor Azaña féu, que no poden
Hom suspèn la sessió a les nou de
declarac1ons que no s'han tingut en amb la seva missió. El m1n1stre de la segona. part del discurs cl~ló •
El Govern provisional
pesar sobre ells.
la nit.
Justlcia es limità a lliurar el sumari nyor Azafía?
se.
compte.
Quant als salvoconduits que es a la Cambra sense wcar-lo i el God'opinió
moviment
El
el
d'Una
l'anterior;
que
Igual
81 nom prova que jo Ll.l1c un cs¡.¡e.
despa.t.xen lliurats pel governador. vern espera el judici que pugui qüència admirable.
o.
En l'ordre personal, això no és dlu que el que tóra estreny seria emetre la Cambra.
nt subversiu, no s1murà comprovat
Després, els periodistes Par¡,,,.,.R
Respecte a altres afirmacions que amb el senyor Guerra del Rfo en""
res. Es tracta d"UI:l.1; compronusvs més que una gesta perquè ~ l'or- que no es donessin als agents de
anteriors. ¿Es que es pot provar, w dre polltlc no s'aconsegueix mes que l'e.utoritat però no a les persones s'han fet aqui, jo dlc que no em puc lació al dlscurs del senyor ~.za~r~
Els diputats t period!s·
Altres declaracions d'in- es
pot dU", que el Govern prov151o- un relleu que no s'havia somrue.t. estranyes.' Que portessin aquests sotmetre al judici d'una sola perso- l'ex-ministre d 'Obres Pilbllques 1
J neces salvoconduits no pregona sinó el zel na, sinó al de la C~bra. Si em dlt que el senyor Azafia s'ha
ó
nal treballava a les meves ordres?
• del governador.
No. Hi havia alguns compromiSos El moviment d'opini que 0
fos advers. no romandria n1 un ~o nyat a pols al seu favor la pro~
teres
tes d'esquerra victoreestalviantdonat
l'haveu
me
ltava,
que s'acompllren, 1 aquests compro- Sme feina.
Llegeix una declaració del senyor ment més aqui (La Cambra tribu- cló acusatòria. La minoria radical
El que m'estranya és que hi hagi Vargas per a deduir que fou aquest ta una gran ovació al senyor An- votarà en contra del senyor A.o."-misos els co1,eilt1a el senyor Lerroux,
El stnyur Vlllanueva:
guera de Sojo.
d n1n compte
"
que fou membre del Com1tè revolugen Azaña
Nosaltres no som jutges 1 no c1onarí
Intervé el senyor MARRACO per 1 ho farà, entre altres coseS--.
mateix qui demanà ~ue an é" un poque no es o
republicans
pro1 ministre del Govern
podem jutjar, però el discurs tS VISiona!. Es cur1ós que hom ¡m e _ que no és amb nosaltres amb els lleia ~companyant 1 expedició fins a les aBusions. Diu que el decret a ~tacs Q'Ue ha dirigit el se.nyor
na als senyors Hldalgo, SamPer ¡ 1
mcravello.s, 1 troba1à molt ressò en gw dcnar-me a m1 les culpes que no qui havien d 'enfrontar-se com a ~ne- Madrid.
q-uè s'ba referit el senyor Azafia dis- altres
membres del partit :rllllt....i'
Madr1C1, 20. - bn acabar la ses· la gent del carrer.
1
inhabil
polltlca
beneficis
aquesta
de
Si
fons
mies.
aquests
que
posà
parde
quel~m
té
s1
Pregunta
· capaç continua -tant me ta que ticular <J,Ue aguest pollcta sortis ~e del Banc d'Espanya, que passaren a àdhuc al cap del Govern, 1 éS~
m
cometé ningú. ¿Es que exJ." tct. •.
El comte de Rodezuo:
6ió i interrompre el seu discurs el
ri
ltr
el
que
fet
al
referent
prova
guna
senyor Azaña., 60rti als passadissos
- S'han entossudit a aixecar un senyor Lerroux, al Ministen d'Estat, sigui aquest any que l'a &- ar - la seva Jurisdicció quan obrava d aPresidència solament es podrien ral i lògic que la minoria voti a fa..
1 ea produí un movunent d'entusias- pedestal, 1 ho han aconseg-..Ut aques- dirigl Ja polltica en aquest sentit? barà un dia que una altra onada cord amb la Direcdó de Seguretat. 1
Jkposar mitjançant una ordre mi- vor de la proposició acusatòria
Hom 11 preguntà sl el Goverñ resme entre els diputats i periodistes ta. tarda. L1 donen mot1us per a
s'emportarà endavant moltes coses
p
Amb · d r
Referent al senyor , Echevarrieta nlsterial. Per tnnt, el cas no és igual pondria
Nosal senyor Azaña, 1 el seny01
de les que vosaltres representeu.
atxaI ojo abe orno era Roc.hà?
¿ Es que
d'esquerra, que no c...s~aren de do- fer-ho.
de
Minlsteri
del
fons
dels
el
que
persona
duna
tractava
es
que
diu
ts
od
de
senyor
el
tugal
El senyor Marttnez Barrio:
Guerra del Rlo ha contestat negatt.
nar visques a la República, als hosolvent. (Rumors.> Però ¿és que ho la Guerra
¡,,. altres hem estat elements m era
li
sl
Rocha
senyor
al
preguntar
- SenzUlament admirable, i el
mes honrats i als polltícs d'honesEl senyor MOUTAS demana que vament, l ha afegit que esperava
donades mstruccions en aquest 1 no tindrem força moral drperta) 0~ voleu negar els que utilltzàreu els
el debat acabaria aquesta matet.
discurs meravellós. Es dilícllment ren
tedat.
ea .
, sar-nos. (Rumors de la
sentit.
seus servels en moments d'angoixa sigui suspesa la sessió fins a demà.. que
xa nit.
Igualable.
El senyor ROCHA: No les na una ' ho aprendreu, potser contra la vostra per a Espanya?
(Protestes dels monàrquics).
El senyor Samper:
__;tat pels
El senyor Azaña fou
voluntat. (Rumors). Nosaltres hem
,
S'ba limitat a dtr que aquesta nit, rebudes.
diputats d'esquerra. El senyor MauA unes interrupcions dels monàrEl senyor AZA:RA: Es clar. <R'ü- complit amb el nostre deure. Això
ra, de3prés de felicitar el senyor abans de començar la sessió, examiUI
La sesstó continuarà
¡.~~~-t~l s1 .~: q~~r~n~a aqu~~
~~·
alcaldada.
una
sembla
)
mors
la
en
sumari
el
Azafla, es situà als passadissos do- narà detingudament
, M&drid, 20. - Una vegada acabaRelata una anècdota. ocorregudaua policia que vigili aqut>.c;tes armes.
continua d1ent que no s'ha apartat
nant visques a la República, que part en la qual, segons el senyor
da la Sess16J els periOdistes t>assaren
aVUÍ
Azaúa. consta la declaració sobre mai del ca'lli del mutu respecte. un poble amb motiu d'un can,vi po • Totes elles sortiren de Bilbao i aberen oontestats.
a saludar et senyor Alba, el qual ela
que féu 1alcalde solutament totes foren d1po3'ltades
Els diputats sociali:rtes que nan l'existència d'un telegrama cursat Jo lamento que no estigui present tic, on el primer
digué que demà començaria la sescsaudadon declarés ra- a la casa núm. 10 de l'Avenlda de
a.ssistit al Congrés, entre els quals per ell quan era President del Con- el senyor Lerroux. Si el senyor Ler- fou que el els
a les quatre en punt de la tarda.
sió
d'advertir
He
diu:
ALBA
senyor
El
doncs,
és,
No
Madrid.
de
Pincs.
los
¡ossos de la part conroux no vol mantenir la solidaritat biosos tots
de Ministres.
hi h a via e is senyors s a bras, Rodr1- seU
En prlmer lloc, parlarà el senvor
als senyors diputats que han demacert que es portessin a Portugal.
El senyor Gordon Ordax:
del Govern provisional, la mantin- trària.
El senyor BILBAO: Però ¿Què ne.t la pare.ula onze oradors més 1 Moutas, per tal de recti.ftcar; des.
També s'ha mostrat molt compla- dré jo.
guez Vera, Lencica i d'altres, es suque, per tant, no hi ha manera d'a- prés ho farà el senyor Golcoechea,
f
El senyor ROCHA: Ja serà contesmaren Jgualment a aquestes mani- gut pel discurs, però considerava
?
1 a continuació, intenvindran tota
cabar la sessió.
a er a aquella cas'\
anaren
República
aquesta
En
que haVia estat Si.lspès precisament tada vostra senyoria degudament.
festaclol'..s d'entusiasme.
S'acorda aixecar la sessió 1 repren- els diputats que tenen concedida 1a
El senyor AZANA: Aci no estem
Les Responsabilitats dre-la
Quan Azaña abandonava el Con- en un dels extrems més interessants,
paraula.
demà. Es la 1.~ de la nit.
gres un grup l'acompanyà fins a la que és el relatiu a les relacions que davant un jutge, sinó davant el
de cavallers •••
porta., on tornaren a reproduir-se hi baguessm pogut haver amb Por- pals, diSCutint un assumpte, en el
El senyor CASARES: Els consigtugal, bo 1 socorrent emigrats revo- qual jo he portat la veu. Però, ¿és
nataris tenien dos anys de terme
els visques.
En aquesta República dels cava- segons
es vol mantenir que un
la llei per a conservar-les. El
També el senyor Martínez Barrio, 1uc10naris d'aquella verna nac~ó. que potser
senyor
el
coneix
bé
tant
que
llers
qual
el
en
aquest,
a
anterior
Govern
propi Jutge instructor afirma en el
de3prés de felicitar efusivamem el l Considera, e1ect1vnment, que eXlScsauel
Ací
mateix.
el
passa
Lerroux,
coactuals,
ministres
participaren
que aquestes armes van rosenyor Azafia, es sumà als visques teixen dades d'una reciprocitat amb
ha estat el jutge Alarcón 1 sumari
a la República, donant-ne alguns Port.ugal, i considerava, que, des de meteren actes reprobables contra el dadon
mandre a la Avenida de los Pincs.
Lerroux.
propi
el
l'alcalde
amic?
pals
d'un
Govern
Jo afirmo que aquestes armes no
Portugal. estava absolutament C?mamb entusiasme als passadissos.
penetrat amb nosaltres per acc16 i
es van moure ni per portuguesos, ni El T 'b n I Suprem ha fallat totes les qüestions de Govern 1 d'ii¡.
Els dipu tats d e 1a Ceda• que es per
ambient
per xinesos n1 per monàrquica n1 per
dole r-arh mentària plantejades en
fi u a
Ha d1t que mentre no l'hagués es.
trobaven en altre lloc dels passadisningú mentre jo vaig ésser ministre.
l'actualitat. Jo no puc avançar-vos
opi808, es la:nentaven d'aquesta joia, coltat tot, no podia donar cap
una quarta etapa,
encara
resta
Però
cap dels acords adoptats 1 solamen&
nio concreta sobre el discurs.
censure.nt-Ja.
Intervé el senyor HIDALGO 1 diu grats del tipus assenyalat pel se- que comença el dla de l'acabament
puc dir-vos, com a noticia d'interea
El senyor Ciril del Rto:
El senyor Azaña, amb el qual conque el general López Gómez no nyor Azaña.
del meu càrrec i fineix l'octubre.
periodístic, que aquestn tarda el miHa dit que h semblava molt bé. va dir la veritat en manltestar que
versàrem uns moments, digué:
és que es dóna el cas que
nistre d'Hisenda llegirà al Congrés
Intervé el Sr. Samper ¿Com
-Estic sati3fet, més que del meu Admirable, com propi d'un home de ell coneixia el que po..ssava.
aquestes armes siguin traslladades
el projecte de pròrroga trimestral
mentalitat.
dl scurs, d'. aques ta d emostr&el"6 d e laElseva
quan la Direcció de Seguretat codel pressupost, segons acord adoptat
senyor Royo V1llanova:
Afegeix que tant ell com el senyor
lntervé el senyor SAMPER 1 diu neixla el dipòsit? ¿Com és possible
- Indubtablement. Azaña és l'o- Iranzo desconeixien l'assumpte, i esrepublicarusme entusiasta. Aquesta
en un dels darrers Consells.
nit continuaré i no sé encara el rador que més bé construeix en tà gairebé segur que també el des- que a ell no u Importa que es for- que s'afirmi que apareixen a mans Però abans havia j'a estat
El s enyor Lerroux contestà. que no
dels socialistes? ¿Què feia el senyor
temps exacte que parlaré. Tinc en- castellà. Ha estat molt bé. De totes conelxia el senyor Martinez Barrio. ml o no la Comissió.
hl havia res ampliable. El que ua
En aquest assumpte -afegeix-_el Vargas, tan dlligent abans, que no
maneres, però després de dues bocara moltes coses a dir.
hagi dit el senyor Jalon -afegiammsttat
Llegeix algunes declaracions del que ocorre és que el eenyor Azana vigtlà aquest dipòsit? Responsabiliuna eaquema del que s'ha tractat.
és
res i mitja de discurs, encara no senyor
s'ba
d'avui
mati
Al
20.
Madrld,
Goquin
¿de
però,
Govern;
del
tats
inaeus
els
amb
règim
el
confon
Barbera en les quals diu que
sabem qw va comprar les armes 1 no va poder
facilitat per la secretaria de la Sala Els acords adoptats es coneix7ran
terell!OS particulars. (Aplaudiments vern?
Hlsenyor
el
iïlfonnar
actes successius de Govern 1 del
per
part
Qui les va vendre el Govern.
Martínez de Velasco re- a El
L'única prova de la meva parti- sisena del Tr1bunal Suprem,•la
de la majoria).
dnlgo perquè estava absent.
senyor Pnmo de Ri vera:
Vaig a cenyir-me a l'al:l.usló que cipacló l'he portada jo mateix al dispositiva de la sentència relativa Parlament.
Se li preguntà sl, pel fet d'ésser
- S1 el:! monàrquics ban volgut
a la vista de la causa pels successos
Afirma que res no li fou dit BObre ha. fet amb respecte al telegrama J sumari
Azafia amb els radicals aquest assumpte, i afegeix que el sincerament dic que és la primera
coneix la transcendèn- enfrontar
Segueix dient que en aquest su- del 10 d'agost a M&drid, els quala encara molt aviat, anirta al MinúJ.
i la Ceda, per tal que aquell mos- ministre és el president nat del Con- noticia que tinc d'aquesta declara- mart s'han fet processaments i des- processats no havien estat jutjats teri de la Guerra, i contestà que, amb
trés Ja seva supenoritat bo han sorci però no pot convertir-se en el ció. Refusa la inculpació que es fa 1 prés s'ha elevat el testimoni per si amb anterioritat
els altres nunistres que havien esta~
aconseguit plenament, perÒ si el que vigia constant d'aquest.
cia del discurs
reunits, anava a Palau per tal de
La sentència diu aixJ:
diu que ba pogut .realitzar-se l'em- hi havia responsabilitat per a ex.
s'hauran
pretenien era anuliar-lo,
Fallem que bem de condemnar signar als àlbums col:locats amb moincluït entre ells?
El senyor Azafia ha dit que ac- ba.rca.ment d'armes i no ésser oen- ~ ministres. Estic sorprès
donat compte que el que han aconde la forma 1 condemnem els processats senyor 1 tiu de celebrar el seu natalici el Pr&Dlu que està
tualment hom segueix subvencionant surable l'actuació dels Governs an- com
Madrid, 20. - El senyor Maura, seguit ha estat wt el contrari
s'ha produit aquest assumpte. Emlli Barrera i Luyando, a la pe- sident de la República. t
emigrats portuguesos. Es cert; jo tenors.
El mmistre d'Indústria:
d
pre:;untada la seva opin16 sobre la.
Diu que la fortalesa del seu dis- Afirma que el sumari ha estat tra- na de mort, com a cap d'un delicte
Se 11 tomà a pregun ar sl, es-Es un home que te tal he.bllitat vaig trobar un oficial que percebia curs d'avui cau per le. seva base mès a la Cambra conclòs. A mi em de rebeH!ó militar, previst 1 castigat
part del discurs del senyor Azafia,
per a tergiversar les coses que acon- una grattncacló 1 vaig respectar-la i repeteix una anècdota que es dlu culpeu del mateix delicte que el en el núm. primer de l'article 238 prés de la visita a. Palau anina al~1
digué.
tacilment els seus propòsits. perquè es tractava d'Un home que
segueix
codi castrense; al senyor Manuel Ministeri de la Guerra, i el senyor
-senzillament admirable. Ha es- Ens ba parlat de dos contractes 1 en el seu afany de treballar pro- que ha estat tan llarg el seu discurs senyor Calvifio, i mentre a aquest del
Silvestre i Duarte a la Lerroux digué que aniria al seu do-,
tat sublim de forma 1 de fons. Es no se n'ha trobat més que un. El fessà a l'escola d'aviació 1 en un que bem oblldat el principi i no llem ~~e'l classifica. en el delicte de cons- Fernàndez
pena de 24 anys de reclusió major, mlcll1. I, al mateix temps que s'a•,
clar que les hi han posat com a que ocorre és que el senyor Eche- accident quedà inútil 1 jo no vaig entès el final Permeteu-me que dl· pirac16 per l'article 244, a mi em amb
accessòries de pèrdua d'em- comiadava dels informadors, els dl•
-afegeix- que el seu discurs voleu comprendre en el de provo- pleu ilesinhabilitació
Felip v.
varrieta cedi una part al senyor Sa- tenir valor per a retirar aquella pen- gui ha
_
absoluta i inter- gué:
esels
en
<Rumors
guerra.
de
cació
desfogavulgar
un
s~I?-6
estat
no
Tamw el senyor Maura, abans de biot, en ús del seu dret, 1 cada un sió. Com veieu, no es tracta d'emi- ment. (Aplaudiments).
-No hi ha crisi.
la condemna; als
durant
civil,
dició
se'm
que
¿és
Però,
monàrquica).
cons
paga unes coses.
marxar de la Cambra, digu¿:
senyors Carles Gonzalo Rucker,
vol acusar de diferent delicte que Llws Cavanas Valle i Josep SerraEl senyor Calderon: No vull opi-Estava previst el formidable nar,
Calvifio?
senyor
el
un
és
però digueu que Azaña
no Rosales, a la pena de 20 anys ----------~*----------,
èxit parlamentari d'Azaña. Està vist
Insisteix que en el sumari no apa- anys i un dla de reclusió major,
de talent extraordlnari.
que aquesta és la República 1 afor- home
posterior
al
refereixi
es
peque
bé,
res
molt
reix
wt,
Amb
Romanones:
Intervé el senyor CASARES QUI- gueix afirmant la inversemblança de
tunadament l'anem recuperant. A- rò m'ha agradat més la part ofenles mateixes accessòries de perde les armes. Continua amb
dua d'emp_leu(. d'inhabilitació absoROGA i dlu que es dóna compte de les declaraciona del senyor Vargas. lliurament
questa és la República, senyors, 1 siva
grans
de
dia
un
és
aquest
que
dient
defensiva.
la
que
a int.erWc16 civil, durant la
tuta
la fadiga de la Cambra 1 per això
no una altra.
Els MONARQUies: Tot això sera records per a ell <Rumors>. Jo creia condemna, com a autors d'un delicper
fa
ho
parla
sl
que
1
breu
serà
sumari
el
en
aclarit
haver servit al meu pafs lleialment i te consumat de rebel:lió militar, preEl :se11J<. .• :.rtinez de Ve.asco diEl Sr. Lerroux, fatigat 1a necessitat de defensar-se.
El senyor CASARES: El sumari es- comprendreu el meu emocionaJ. deure vist 1 condemnat al segon de l'arBUé:
He d'agrair als ~guants de la tà conclús.
precisament el dla que es com- ticle 238 del codi marcial; als seque
-Sens dubte el discurs ba tingut
20. - .l!:n acabar le. ses- proposició un favor que li han fet
Els MONARQUies: Això és el que pleix el quart aniversari en què com- nyors Manuel Romero de Tejada i
FETS
una importància extraordinària, tan- sióMadrid,
a
contribuir
per
i
l'opinió
davant
Condel
i retirar-se el president
voldríeu. <Protestes a diversos llocs paregué el comitè revolucionari da- Gàlvez 1 Gabriel de Benito i lbàñez
INFORMACIO DELS
ta que no hi ba més remei que pren- sell, un periodista li preguntà si estrènyer els llaços d'amistat amb de
precompareixo
jutges,
seus
els
vant
es
Barcia
senyor
El
Cambra.
la
di~~
s'havia.
que
al
Contràriament
de
anys
8
de
pena
la
a
Aldecoa,
de
dre en consideració la proposició vindria a la sessió de la nit, digué: el senyoi Azaña.. Per a mi -afeindignadlsslm 1 la dreta l'in· cisament davant una Cambra repu- presó major, amb les accessòries de el cap de serveis d'intormaCló de la
perquè s'aclareixin moltes de les
-No ho sé; estic molt fatigat. Sl geix- no pot haver-hi major ho- mostra
rumors).
(Més
blicana com acusat
separació del servei i suspensió de Direcció General de Seguretat, ca-:
coses que ha dlt Azaña. Natural- a dos quarts d'onze em trobo millor nor que veure el meu nom lncloït crepa.)
Acaba dient que té la convicció que wt càrrec 1 dret de sufragi durant pità senyor Santiago, continua a
El senyor CASARES afirma que el
ment, o.ixò no pot quedar aixi.
al- pedestal que esteu aixecant al
vindré, 1 sl no, no.
acte
cap
comès
ha
no
Govern
del
des
la condemna, com a autors de de- Barcelona per tal de deixar ultilll&-_,
~enyor Azafía. no 11 va parlar mai
senyor Aze.ña.. <Rumors) .
reprotxable.
llcte d'inducció a la rebel:lló militar, da la informació oberta per a l'~
Es refereix a la forma precipita- d'aquest assumpte. No insisteixo que senyala 1 castlge. el núm. segon clariment de l'ocorregut el pa.sti!W
da en què dues minories es decidi- diu- en fer una defensa del senyor
Ansenyor
el
Intervé
de l'article 240 de l'esmentat codi, 1 dissabte al carrer de Provença..
ren a presentar la proposició, sen- Azafía. en aquest assumpte de BUbao.
1
senyor Pere .Manella Duguesve1
al
se tan sols l'arribada a la Cambra Tan sols quedo Jo en aquest assump..
UN ALTRE G UARDIA EN
com a autor del delicte de rebellio
Es reprèn la sessió que ttngué aquell interviu? Donca del procés tntegre, i afegeix que es- te
Sojo
de
guera
ESTAT DESESPERAT -~
milite.r, en grau de temptativa, que
pera trobar la deguda integritat per
no ho dio. <Rumors.)
Quines proves hi ha per a afir·
El guàrdia d'assalt Llorenç Olital
defineix l'article 238, núm. segon
El senyor AZANA insisteix en els tal d'enjudiciar.
intervenció? Es senyameva
la
mar
El senyor ANGUERA DE SOJO in· deJ.. codi de l'Exèrcit, a la pena de res Ros, hospitalitzat a l'Hospl
Alguns MONARQUIOS: Oom el len quatre declaracions de càrrec en
M&drid, 20. - Es reprèn la sessió seus arguments afegint que aquests
tervé per a al:l.usions. Jo senyor Aza. 6 anys i un dla de presó major, amb Clin1c, continuava gravíssim, havent'\
a les 10'35 de la nit. Molta. anima- auxilis no es consideraren reprova- deu d'agost. <Rumors>.
tres
en
que
dic
jo
i
acusadors,
els
no tinc perquè enrojolar-me d'ha· les accessòries de suspensió de tot se-li declarat la perttonitis. Els !~
El senyors CASARES continua
ció. Pres1del.x el senyor Alba. Al banc bles ru tan sols en temps de guerra.
declaracions no aparel.xo ña,
l'assisteixen d~·
ver coHaborat abans amb Govern de càrrec i del dret de sufragi durant ultati
Quant a emprar els fons secrets, dient que el fiscal en manar con- d'aquestes
blau els ministres d'Hisenda, Agrini aHudit tan sols. Es possible que S. S. i ara. Se m'atacà 1 s'atacà ats la condemna, aix1 com la pèrdua e
~
us que
¿hi baur~ ningú que pugU1 I>OStenir feccionar el testimoni no assenyalà s'hagi
cultura, Marina 1 Treball.
t
di
salvar-lo.
poder
de
fien
h
sense
acusació
vi
una
presentat
Els tres gu... ·dies hospita.Utzata ~
meus companys en que a em es- de l'empleu; concedint a tots els
El PRESIDENT concedeix la pa- el que es diu? Els lll.lJW¡tres dispo- responsables.
1 la tat coHaborant en una tasca contra
d'indicis
tracta
Es
n••
prova?
una
""'
ts 1 b fi is d la llei
d
raula al senyor AZARA i l"indica que sen d'uns tons aecrets 1 no tenen 1 Es refereix a unes declaracions minoria de la Ceda ha dit que l'inla Vil:la de ~Salut «L'Allança» CO .. (
e
con emna e s ene e
el rtrè1glm1 . Jo he de dir qu1e si alguns d'amnistia de 24 d'abril del 1934, nuen millorant.
l'obligació d& publicar en què s'in- que féu. a la premsa el senyor Ala.r- dici de la meva culpabll1tat neix de pa
procuri ésser breu. ·
sigui
els
quan
llmltacions
les
amb
fo.
règim,
e
cont~
e.boraren
ts
vertelXen. I si això é.> aixi, ¿com es con i diu que aqu~st insinuà que es
le. declaració del governador ge- ren aquells que publicaren aquelles perUnent, que per als militars esENTERRAMENT D'UN AL'
pot acusar d'una. malversació d'a- d~dula responsabihtat per a dos mi- de
neral i jo dlc que no.
~
TRE GUARDIA
tableix l'epigraf sisè de l'article únic
notes el mes d'octubre.
EIS em l'grats po I í ties quests crèdits? I més, afegeix, sl es rustres.
t ITR~
Llei de gràcia.
l'esmentada
de
anteamb
coliaborar
vaig
Jo
¿Que
de
ministre
el
quan
que
Afegeix
(Els ~scons es van desam~?ant).
tan públics quan podrien continuar
Ahir, al mati, s'eiectuà l'en e .
Hem d'absoldre 1 queden absolts
Governs? A molta honra. Ho
Afegetx que al testimoru no es la Governació dóna ordres, mai no riors
'
secrets
vaig fer honradament i sense perdre per manca d'acusació els senyors ment del guà.rdla. Fre.nce.~c Bulit',
portuguesos
comprengueren les seves declara- defuig la responsabilitat.
·
Un MONARQUIC: I a Casas Vie- n1 un sol moment la. meva personau- Ricard serrador santes Pau Martin mort a l'Hospital Clínic a con~
cions ni les del senyor Azaña i aixt
tat: Vaig mantenir els meus prin- I Alonso Josep MalcamP<> Fernàndez qüèncl:.. dels successos de dls31l ~
lles minories que s'avançaren a pre- jas?
Senyor
El
Anguera
de Provença. Jw.i
el
• • • sentar l'acusació abans d'arribar
E! senyor AZARA continua el seu
El senyor CASARES: Ni alU tam- ciplS. He de recordar que quan es de vthavicencia Miquel Morland passat al carrer sortí
de l'!iOSP ¡~
La comitiva
sumari no pogueren veure les de- poc. Si haguéssiu esperat el sumari votà l'article 26 de la Constitució, jo, Labarra. i Ricard Fernando Garcia
discurs i fa un resum de tot el que
Clintc i era presidida pel c~P1 _
exercia el Govern civil de Bar- de la Vinuesa».
Jo voldria veure quin jurista arno claracions de descàrrec.
havia dit en la seva Intervenció de
vist una declare.cló meva que
haurieu
sant 1ago, que portava. la reprçsen_.
la tarda, 1 remarca principalment el responsabllltat pot sostenir en aquest 1 Els MONARQUieS, ~speclalment que contenen quatre afirmacions que celona, vaig dir públicament que em
tació del senyor Porte.a.; el. ~r~.
solidaritzava amb l'actitud del senyor
relatiu a l'&UXill als emigrats portu- cas que existeiX malversació. A la el comte de Vallellano !interrompen desvirtuen l'acusarió.
dant senyor t>imentela, en 1eP•t!:' el • •
BUesos. Diu que no es féu això més Cambra. n'hi ha, 1 que ho diguin. dient què féu ell, a Governació i sl
Repeteix que el senyor Azafia no Maura contrària a l'esperit d'aquell
que per continuar el. tracte ae sem- Demano el parer del senyor Angue. no es re~rda d un ta_l Quemades. intervingué ni sabé res, ja que ell no article.
tac10 del ge¡¡eral de la D!VlSl~~enl
Reunió dels ministres
senyor Ple sa:aric, corn a repr.r de'
Jo valg collaborar en tot allò que
El sen}or CASARES. Jo cm re- 11 digué res.
pre entre Espanya 1 Portugal. No ra de Sojo, al qual considero emitant de l'alcalde; el cap sup~nocororadicals
fou beneficiós per al règim i vaig
eolam~nt puc posar de manife~ el nent juriSta, 1 pregunto ai també cordo de tot perquè valg obrar emSegueix dient que s'encarregà una treballa.r
Po.icia, senyor Hibt s: t1nents•• íoZ
per a la seva consolidació.
que s ha fet entre els dos països. ¡ ho conSJd.:ra com una malversaeio. parat _per la lle1. !Protestes dels mo- vigilància eficaç.
n'·c•· iu 111
t t
ls d s
senyors
els
amb
relacions
meves
Les
El senyor ANGUERA DE SOJO: nàrqwcs). .
s~ó que puc recórrer a precedents
Contra el ministre de la GovernaRJbé
e egure a f.'.! J
ne
i Casares Qu!ro¡a foren semSegueix d1ent qu~ 1.es declaracions ció no h1 ha res més que una insi- Azaña
d altres paiSos. Recorda com en al- Podria éSser-ho. (Rumors.) Perquè
senY~uiaÍ
el
1
Caballero
i
Grande
I·
.
pre cordials, però la me.va collabotres ocasions Portugal acolli els po- de;; del moment que e.s coneix la in- de ~rrec estan desvirtuades en el nuació del governador. general 1 la ració no fou ma1 n1 humiliant ru m·
del
El dol s'acomiadà. a la P:l
litica espanyols e¡;pecialment en l'è- versió en la meva. modesta opWJó prop1 sumar1 ptor altres declaracions. pròpia declaració meva.
ceesg:e3ia del P1lar. El caa~~erl
Jo vaig dir que no
co~dic1ona1.
11
suel
wt
exatrunat
he
-diuJo
•
•
del
tem
1
'
·
• dissortat guàrdia fou enterra
drla intervenir en casos d'incautai i flnna. que en els 377 folis
la inversió dels fons, ja coneguda,
pesta .
poca que s anomena a
a
(8. Esmenta d~ R. O. del 28 de jultol podrie. ésSer-ho. (Aplaudiments en mar
1
àrdtes
Corts.
Les
de
mentiri
•
•
•
juseren
no
que
creia
perquè
cions,
Les
quatre etapes de
no hi ha una sola acusac16 concreta
j aJ
del 1857 1 12 de juliol del 1858 en els 1
1 gn
ser·
a.sslsttren tots es
m
tos
contra el senyor Azafia..
.
a ma on ·
1
•
.
de
agents de vigilànc:a francs
I
He pertanyut al Ministeri fiscal i
(Els monàrquics interrompen consEl senyor AZAElA:. ~ero és que
quals es regulaven els auxllis als rela qüestió
Madrid, 20. _ A la Presidència vel.
puc dir que quan la consciència em
fugla ts pollt1cs. FJ.xeu-vos bé, .«es re- falta la pnmera condi_c1ó, qu~ es la tantment 1 el S(t;.lyor Alba els crida
guiava», el que demostra que Ja exlS- que enlloc no està. escnt que t~ fons l'atenció)
deia que havia d'acusar, acusava. Si del Consell es celebrà aquest mati _ _...;..._ _..;..
El senyor CASARES continua el
ticn. Això ho fa, no un govern revo- secrets hagin d'ésser invertits en
Divideli la qüestió en quatre eta- hom m'hagués dit que hauria de man l'anunclada reunió dels mmistres ra- l
Els
ambf la
acusació
Jucionari, sinó que quan es dictà la atencions <1el Min1steri de la Guer- seu discurs dient que l'única acusa- Pes: la Primera, durant l'estadi\ de tenir
t dicals.
no hpugnés
·èn ·a que
consct
meva una
0 h ur·
primera R. O. ¡¡ovemava Narvaez, 1 ra. V. s. pot creure que han estat ció en què es funden els tradicio- les armes al moll de Bilbno; la sego- encara que se CI
professors de Llengua
Amb el senyor Lerroux, eren r~
a la e •
-.•
destituït.
m'hagués
malversats. V. S., que ha estat col- nalistes és una declaració del poll- na, quan aquestes es carregaren I
quan la segona, el senyor Isturiz.
Pregunta si és que s'ha oblidat la units, a dos quarts d'onze del maLi,
negar-me
¿Podeu
Això s'ha vingut fent sempre en laoorado;· m ·u. Permeti"m V. S. que cia senyor Vargas.
. catalana . ....1>tja
portaren a Madrid; la tercera, quan Llei del Tribunal de Garanties, la de els ministres d'Estat, Marina, Getemps de la Restauració. Quan la m'enrojoli. (Molt bé, a les esquer- que és aquesta l'única acusació de quedaren dipositades en una. casa. de la Cambra i el Cod1 de Justícia.
~ t~rda
vernació, Indústria, Comumcacions
Tal com es va te.
aublevac16 de Badajoz fugiren molts res, ap:audlmenLs 1 protestes en aJ. wt el sumari? Doncs estem conror- Madrid. En aquest punt jo valg dei·
de la premsa, dissa:,..~ ~. ,a r)oré<l
Aqui s'ha dtt que és el Govern el 1 Hisenda.
mes 1 d'acord.
oficials espanyols a Portugal i foren tres grups.)
A dos quarts d'uro.a sortí el senyor es van trobar a la. Ma1. on, 1 C<l·
xar d'ésser ministre. Però és que ht qui ha demanat el sumari. El Go·
.,!
Llegeix la declaració del senyor ha una quarta etaoa, quan arribà el vern pot tenir la iniciativa; però f'l Rochu, el qual digué que anava a UllS QU.'\11 t tl p wJ.( .H ~ c. .. ... nD
El I>Cnyor ANGUERA DE SOJO;
rebuts al Ministert de la Guerra i
un!\ ..,Vargas i dlu que és 1nvemscrnblant mes d'octubre, qué m'Interessi\ a ml Govern és el Govern 1 la Cambm rea.itzar la vi>lta o·o~olèri!\ a l'a.m. talO.nS. per tal dc passar.ona.! 11r
els fou assenyalada una pensió de Demano la paraula.
El senyor ~A: ¿Què opina el el que a_firma 1 que a més ha que- 1 a l'oplnJó, en la qual etapa ningú és una altra cosa, 1 és la Cambra baixador del Brasil.
(()O reis a cada un. Més recentment,
·Jl(ia:
tona de con;-ersa pro re.ssl
•
en el moviment del 1930, es refugia- senyor Anguera.. de . Solo. de la dis- dat desVJrt.ua.da al suma~!.
Un periodista 11 preguntà si ha- penya. doncs, ha q uc::.at !ot! -alS
que es portés el
sollicitat
ha
qUi
la
intervé.
no
El CO~E DE RODEZNO. Però
ren a Portugal uns quants oficials po&~cló del l\1:rusten d Hisenda, que
via estat molt mteressant la reunió, 1 hom invita tots e:S p:vfes.:;or~tlonl
Respecte a les Primeres etapes diu sumari.
espanyols 1 foren allotjats en un edt- disposa que uns fons dels beneficis el de les ca1."'tes de municions de Bil- que el desembarcament es féu comAqu1 s'han sentit unes apass1ona- ¡ el ministre contestà:
quals interes:!i p!lrlar ~e f qu¡.'l caP.
f1c1 oficial, 1 res no ocorregué. Ningú del Banc d'Espanya es posin a dis- bao...
-F..n erecte, ha estat molt l.nte- gramaticals--- perquè ht aed qus-4
plint tots eis tràmits duaners 1 altres des defenses i jo he de dir que el
El ~enyor CASARES: Tot això està disposicions legals.
no s'ha alarmat mai amb l'auxill que posició de la Presidència del Oonproblema plantejat davant la Cam- ressant·, però no afineu els llapis, cada dl.;sab!~. a dos · rt>úlin ~~
L'expedient que s'ordenà formar, bra és aq....est Hi ha UllS motius
.
aclant al sumari
els portuguesos hagin prestar als sell?
tre dt> la tarda. En la t~\a :01'
la Cambrà acusar? Hi ha unes perquè jo no us diré res, ni crec que sadu
Deu
l'administrador
que
afirmant
acaba
Llegeix diverses declaraciOns, 1 diu
El senyor 1\.lARRACO: Demano la
m",.._" Filb:a ll 1 0 r ..
refug1ats espanyols a Portugal i a
meus
els
diran
ho
us
no
tampoc
la
demanen,
ho
que
signatures
al
s'ajustà
Bilbao
de
Duana
la
de
que el governador general encarregà
1
Espanya els refug1e.ts portuguesos, paraula.
amb la seva presè~
companys.
això.
sobre
decidir
de
ha
Cambra
deure.
seu
del
compliment
El PRESIDENT prega al senyor vigilància especial, però no h1 hagué
1 ingú no féu a Portugal el que féu
Un quart d'hora després acabà la
Aflma que s'ha !et de la defensa
El governador general digué a
a~ el senyor Vaquera en un inter- Aza.iia que abreugi el seu discurs pressions de cap classe.
reunió. Sortí el senyor Lerroux amb
El COMTE DE RODEZNO: Però, l'administrador de la Duana que sofistica \ma maniobra polltica.
sense nunva deti seus drets.
Es refereix a les !uncions del Con- els a.ltres ministres radlcals i el ml- LLEGIU CADA OIA
El senyor AZARA: ~C8 en a- hl hagué o no hi hagué armea 1 n.- posés vigilància de carrab1ners i
v u;.,1 e "·or VAQUERO, que ha
per la seva part Jlluntà un servei sorci d'Indústries Militars i mani- nlstre de Comunicacions digué la
1e; . e. al banc blau· ·Què vol ques. e:¡;¡ e!: IM~·:.. a !:: !.::1 è.::: C::::1p- r P'l v~n'r ,., Mar!nct?
.,¡ S"r.""or ft..z?!'~ ha lloat següent referència:
& ~:~em-or CAb~ OUIROGA se- de vigilància de d'" 1 ~, - ·• r1 - ...._ f~~t~ r;ue
~~t>'k.~e~~.Que di¡ui el vÍJo~ polltlc tab111tat.
-Hem canviat impressions sobre
nmador comu:llcà al ministre a- l grantment la funció de venda d'ar-

1 com a acte d'a¡ressió d'Un pa1s no
pot ésser concebut en persones ca-

Visques a les esquerres

E

El PRESIDENT: Això, en tot cas,
serà objecte d'una interpeliació.
El senyor AZARA: El senyor Lerroux també ha auxiliat emigrats, 1
no ho dic com a censura. El que si
m'estranya és que això es con.s1deri,
pel que a ml respecta, com un delicte. Quan es tracti la qüestió a
fons, hom podrà veure que del de·
licte que se m·acusa, no se'm pot
pot donar la culpa a ml ni a un
Govern. Se'ns pot culpar de segwr
una polltica equivocada. Es pot menar els politics a l'ostracisme per
aquesta pol.lt1ca equivocada, però no
eJUgU"-los responsabilitats judicials,
perquc aquesta acció es troba dmtre
les seves atribucions.

COM JUTGEN, MIQUELMAURA
I GUERRA DEL RIO, EL DISCURS DEL SENYOR AlANA

ALS PASSADISSOS DE LA CAMBRA

:!

¡•

LES INTERVENCIONS D'AY

SEGONA EDICIO

INTERVE L'EX-MINISTRE SR. HIDALGO

PELS FETS DEL 10 D'AGOST,
EL GENERAL BARRERA ES
CONDEMNAT A MORT

..

LA DEFENSA DE CASARES QUI ROGA

I

Els fefs deI carrer,
Proven~a

LA SESSIO DE LA NIT

----!'---------1

I

I
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El senyor Lerroux d'
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po-l gué als per'lod"lstes•

<<No h ha crls I»
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TEA TRE ·1 CINEMA

·ELS ESPORTS·

RADIO
*

I

Emissió Ràdio Barcelona

LES ESTRENES EL FESTIVAL BENEFIC DE DE·

TELONS CURTS

*

El senyor Niella, a ctual empresari
e 1e. temporada catalana del Prtncl~al palace, es home que li ha. trobat
gust a ro!! ci... I diem això, perquè
robi& que el senyol' Niella està
~rafegat cercant teatre per a la formació actual del Palace, ja que no
pensa deixar-la degut als beneficis
ue aquesta li reporta. El senyor
~iella havia pensat amb el Novetats,
si naturalment, no continua en
aciuell teatre Cèlla. Gamez. Si aquesta sc¡uelx en aquell teatre, el senyor
z.uella n'escollira un dels quatre que
diU que n'hi ha~ ~f~.
A Barcelona, pel (¡Ue es veu, no ens
podem passar sense tangos.·· I com
Fugazot i Demare, els
que IrUSta,
odem considerar veïns de
q1Uals P
Barcelona., actualment són a Buenos
Aires, ara tenim entt-e nosaltres el
¡¡enyor Dtscepolo, autor de «Yl.ra,
ytra>> 1 «Esta noche me emborracho»,
el qual ha vingut acompanyat de Tania, a la qual anomenen l'actriu del
tango. Sembla que aviat el nostre
públic tindrà. ocasió de posar-se sentl!Dental, Ja que Tania i Dlscepolo
actuaran en un teatre de la. nostra
• • •
clutat.
.
,
S a.fl.rtn& que diumenge vt~ent
santpere acaba la seva actuactó a
:València. I s'afegeix qu_e toma a Cacurta,
taiunya... Per una sorttda
no valia la p ¿na pensar-s ho vmt-1• • •
nou anys!

MA, AL PRINCIPAL PALACE

Teatre Espanyol

«ELS HEREUS DEL TIO PERE»,
FARSA COMICA ORIGINAL DE
JOSEP DE LA TORRE I MIQUEL
TALLADA

No pactem pas afirmar que el teatre va1encià ~1 teatre vernacle de
les terres lle vantlnes- h ag1 arn·ba t
a un punt de maduresa, a una etapa d'assaonada plenitud. Avui, encara, és un teatre en formació.
A desgrat de la seva vida ..ja un
xic llarga., el teatre valencià és com
un infant al qual fenomens d'ordre
fisiològic hagin retardat la seva crelxença. Ple de puerilitats, senzill en
els temes, d'Una senzillesa familiar,
està estructurat a la manera com
s'estructurava, allà pels anys 186468, el nostre incipient teatre nacional en aquella memorable secció de
lLa Gata» del desaparegut teatre
•
Odeon
Intranscendent, famillar, sense
obres de tesi, sense renovadors intents, el teatre valencià estA, encara.,
en la primera. època de la seva formació. No ha a:;:;ollt, ni molt menys,
Al Romea.{ on ens divertirem tant raciençada plenitud que tot teatre
amb ccuanao las Cortes de Càdl.zJ, nacional ha d'assolir per tal de poestrenen, divendres, «Cisneros», tam- der palesar un teatre propi, un teabé del sertfic Jose M. Peman .. Una , tre que sigui l'exponent de la. vi taaltra bona. vetli~: :n perspectiva. llitat inteHectual d'un poble, amb
tot i reconèixer que València ja. a
.
Lola Membnves ha estrenat ~ no.. bastament ha demostrat el seu vi1 sensible sentit inteHectualis¡orós
prodigtosa»
zapatera
«La
de
va versió
de Garcia Lorca. I Garcia Lorca -la 1 ta en altres manifestacions artisti·
més v~orosa personalitat d'a\}tor ques i culturals.
Altrament, però, s'ha de considedramàtfc entre les noves generac10.ns
iliterè.rie.s- ha obtingut un legitun rar i acceptar com a. qualitat digna
èxit. I és que dels versos humans de d'elogi, el rialler optimisme que tota
Garcia Lorca als acar~mel~ts. de Pe- la producció teatral valenciana resman, encara hl ha. dlferèncta., se- 1, pira. Un optimisme enjogassat, sanitós, optimisme d'infant que gaudeix
• • •
nyora .. ·
una esplèndida salut i al qual aquest
.
El matrimoni o ex-matrunonl, per- mateix estat sanitós fa que no Unquè a.lxò està més fosc que l'afer de gul malicia, que no tingui rancú1es ComJssions Gestores, Rtvelles- nies i estigui lliure de cobejances i
Gueva~. segt:el.x fent pa_tlar els co- altres baixes passions.
«Els hereus del Uo Pere:t és una
mentanstes teatrals. Caaa. dia una
nova versió, cada dia un desmen~i- producció més d'aquesta classe de
ment. Qualsey?l dia veurem anuncta- gènere. Hi ha., po~r. en l'anècdota
da. la recODc1!.::.::16, 1 llavors ... segu- escènica una veritable comèdia., una
rament que el matrimom trobarà, comèdia. plena d'humorisme 1 fina
transformades en pessetes, tota sàtira contra l'humana cobejança,
aquesta invasió de propaganda gra- però, els autors no l'han sabuda veutulta que ara els estan fent els re- re 0 no han volgut que a1x1 fos. I
òrters teatrals, bona gent com són, han fet una comèdi:J. grotesca., d'un
de bona fe per arrodonir-ho del grotesc un xic d'estar per casa, amb
situacions absurdes, desbaratades, la
• • •
tot.. ·
dislocació de les quals té una
Leon Mousslac publica, a «Les certa semblança amb la producció
Nouvelles Littéraires», un article ti- del senyor .Mufioz Seca.
tulat «La mil!sló del teatre», en el
Des del punt de mira còmico-groqual elogia l'obra teatral de la U. R. tesc, hi ha en aquesta comèdia, sl·
l'e.amb
article
seu
el
acaba
I
S.
s.
tuaclons de gran comicitat; d'una
flnnació següent: «El teatre d 'aques- comicitat gairebé infantil, però, semta. època serà politlc o no serà tee,.. pre agradosa als públics populars.
tre» ...
I, en efecte, això ho poguérem consQue els nostres autors prenguin tatar el dia de l'estrena de «Els hebOna nota d'aquesta afirmació de reus del tio Pere:t, car, el nombrós
Leon Moussiac.
públic que emplenava el teatre, ri·
• • •
gué a grans riallades les situacions
A Mèxic, la companyia de Marta- i acudits de l'obra. Foren dues hores
Teresa Montoya ha estrenat l'obra de sorollOl:a gatzara.
«El lnjerto:t, original de Lulgi PiranLa companyia de «Nostre Teatre:t
dello. I el crític de ctEI Diario Uni- realitzà una. laSI'a de conjunt força
versal» acaba la rescensló de l'obra estimable. Excelli, per damtmt de
dient; cEl injerto:t no és una obra tots, el popular i graciós primer
para señoritas; però si es digna de actor, senyor Gómez.
que la vea.n con interès, quienes tenUlli! SOLER
gan un espi'ritu libre y comprensivo:t.
Recomanem l'obra de Pirandello a.
la companyia. del Poliorama, per
assistir a una aJtra suspensió dlmaJiant de l'«Academl.a de Ciencias y
·
~rtes».

:.a.n

j
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El senyor Rodriguez Losada és un
músic. Es un músic que té una òpera
original seva. «Ultreya», i que no podia estrenar-la com els passa a molts
autors que també tenen comèdies.
Doncs bé; el senyor Losada, posseïdor, a més, d'una bona vena musical,
d'una fortuneta gens menyspreable,
s'entesta a donar a conèixer als
madrilenys la seva òpera, i per aconseguir-ho es féu empresarL Lloga. artistes. teatre -el de la Zarzuela- i
comença la temporada. El cas és que
el públic no sap recompensar com
segurament es m ereixien els ~ns
1>ropòzlts del senyor Losada, i aquest,
als cinc dies justos d'iniciada la
temporada, ha hagut de tancar. Ha
hagut de tancar, després de deixar
en l'empresa la bonica quantitat de
vint-i-cinc m11 duros... Ara., que és
el que han dit al sen.vor Losada.:
vlnt-1-clnc mil d~_os en ctne
1!Perdre
1
dies, per amor a la mus1ca, és un
·~e espirltual que ,es pot permetu
olt poca. gent.» D acord.

l'ATENEU POPULAR DE GRA·
CIA ORGANITZA LA SEVA SEC·
CIO TEATRAL

EMISSIO DE SOBRETAULA
13: Senyals horaris. - Programa
de discos variats.
13,50; Secció Cinematogràfica. O on v e r s a cinematogràfica, per
J. Cuesta Ridaura.
14: «La Paraula». - Emissió de
lea dues de la tarda. - Iniormació
de Barcelotta. - Actuació de Tanta
1 Dlscepolo.
14,30; cButlleti 01lclah de J.a
Generalitat de Catalunya. - Suma.ri del número pUblicat avui. - cEl
fet del dia», per Joan Ala.vedra. Contmuac1ó dc les Actualitats. Borsa dc Treball de cE A J·1:t.
15; lLa Pal'aula. - Emissió de
k:; tres de la tnrda. - Directament
des de Madrid. - Ministeris. - ~
sum de la cGaceta». - Sessió R&diobenèfica. - Dlscos escollits.
TARDA
16: «La Paraula». - Emissió de
les q~atre de la. tarda. - Informació general. - Programa de discO&
18. - Senyals horaris. - :Programa del Radioient. - Discos a. ~
tlcló de senyors subscriptors de RADIO Barcelona.
18,15; Impressions d'una dona a
través del món. - cPrimera impressió de La Martlnlca:t. - Conferència per l'escriptora Aurora Bertrana.
18,30; Suplement de «La Paraula», dedicat a la Secció Infantu de
RADIO BARCELONA. - Interpre-tació del conte c.Janet l'Obedient»
de Joan Gols, pels nena Matilde vt!
nyals, Eugènia Rlncon 1 Rafael
Blanzaco.
18,35: Transmissió, des del teatre Calderón, de Madrid, del quart
concert de la sèrie organitzada per
l'Orquestra Simfònica de Madrid,
amb la cooperació d'Unió Ràdio
- Festival de música francesa, cÚrigit pel mestre Ingelbrecht, director de l'Orquestra Nacional de Pe,..
ris. - Primera Part: cBenvingut
Celllni.Jt (obertura), Berlloz; Marxa
escocesa (primera vegada), Debussy;
«L'aprenent de bruixot», Du.ka& Segona part; Simfonia en Re me-nor, Cèsar Franck. - Tercera part:
Simfonia breu (primera vegada),
Ingelbrecht; Festa polonesa (de «Le
rol malgrélui.Jt>, Chabrier (primera
vegada). - Durant els intermedis:
«La Paraula». - Cotitzacions de
monedes, mercaderies, valora 1 cotons. -Resum de Premsa. - No..
tlclari comentat, ¡ er J. Navarro
Costabella.

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

tatlu del P'. C. Barcelona de l'any
1928 i la selecció catalana de primera categoria grup B.
Existeix un gran entusiasme entre els jugadors que lluitaven en
aquella data pel F. O. Barcelona
per aquest partit 1 r-es no ho demostra
tant com el fet que s'han donat
cita per a dOB die.a d'aquesta setmana per a portar a terme uns entrenaments que els pugui posar a
to amb el que respecta al conjunt
ja. que no el necessiten quant a la
part tècnica Di millorament de forma. Aixi ea trobaran al camp de
Les Corts Uorenç, Saura, Alcortza.,
Mas, Arna_}l¡ CastWo, Ouzman, Carulla, MarQ..l Pedrol, Piera, Sastre,
Gualt Sagi, l"arera i Samitier que arribara a Barcelona el dijous per tal
d'acabar el seu entrenament ja lniciat a Madrid i a propòsit del qual
Zamora, digué el diumenge a Sar·
rià, que Samitier, aTui encata és
un dels millors davanters espanyols.

sos

1 obligat a deixar els seus famtliars en la més gran necessitat.
Josep GliDeno Navarro, fou un
exceHent Jugador, un esportman di&ciplinat 1 un bon company. Avui es
veu en situació compromesa 1 obli·
dat de tothom en un llit de l'Ho&pital. ¿No es pot fer res per tal d'alleujar-lo? ¿Ni els cluba on ell ha
jugat, ni la Federació, Di ela seua
ex-companys poden fer res per a elit
Es tracta d'un e~ d'humanitarisme del qual nosaltres ena hem
volgut !er ressò, segurs que les no&tl'es paraules trobaran seguidament
acolliment en el cor dels esportiu.
que el conegueren 1 el distingiren
amb la seva amistat.

NIT
Servei
21: Senyals horaris. Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
21,05: Noticiari des de la Redacció de eLa Publlcitat». - Emissió
a càrrec del bariton Eduard Brlto,
21,30; Programa de discos.
BOXA
22: «La Paraula». - Emissió de
les deu de la nit. - Directament des
de Madrid. - Sessió de Corts. Un triomf de l'equip catalj
Resum de les informaciona radiades
durant el dia.
en el seu prrmer:
amateur
22,15: Concert en commemoració
matx, a França
del 250 ani'IWsarl del naixement de
Joan Sebastià Bach, a. càrrec de
20. - Anit téu la seva p~
Dijon
Concepció Badia d'Agustf, sopran;
1
sentaclo en aquesta ciutat l'equip
Concepció Callao de Sànchez Parde boxadora catalans amateurs, que
ra, contralt; Elisabet Coemans de
boxt\ contrà púgils locals.
Perez Farràs, violi; Rosaura Coma,
«<nMadrid
de
coRege.
nostre
El
La reunió constltul un magniflo
plano; Jull Jarque, violi; Esteve
organitzador de la triomf per als boxadora catalana.
Gratacòs, flauta; Domènec Sànchez formaclones:t,
per punta LoParra, bal.x i Gran Orquestra òe primera Volta ciclista a Espanya, resultant vencedors Vallvé
1 Costa.
rente, Clar, Gràcia,
inscripcions;
RADIO BARCELONA. - Direcció ha. rebut les següents
1. Marlan Canyardo, Barcelona.
Parlsi causà gran Impressió i remestre Josep Cumellas Ribó (vioÜ
2. Francesc Cepeda, de Sopuerta. sultà vencedor per fora de comba•
solista, Juli Jarque). Serà executat
3. Emilià Alvarez, de Renteria. 1 Portillo al qual tocà un adversart
el següent programa: Concert númolt dlf1c11 aconselrui un meritori
4. Isidre Figueras, de Ueida.
mero 2 en Mi major, per a violi 1
matx nul, 1 la decisió tou adversa a
6. Francesc Mula, de Madrid.
orquestra. a) Allegro; b) Adagio;
6. Ramon R. Trillo, de Madrid. Forns.
e) Allegro assai; Arles de la. Passió,
7. David Pérez. de Madrid.
segons Sant Mateu <orgue>. Concep.
8. Amèrico Tuero, de Madrid.
------------~*~---------~-- r
cló Compte; «Plora sang, oh cor ai9. Francesc de Blas, de Madrid.
matl:t, senyora Badia; «Pietat, Se10. Rafael Pou, de Palma de Ma- prova del que diem és l'ajut espon.
nyor», senyora. Callao; cPurlficat,
tan1 que brinden a l'organització
llorca.
oh cor meul (recitatiu 1 àri.a), seles entitats esportives, corporacions,
11. Agustí Oonzàlez, de Gijon.
nyora. Sànchez Parra; «En mon sl
12. Antoni Andrés 5ancho, de comerços, particulars, etc., de tot Es- .
voldria dar-VOS:t (recitatiu 1 ària),
panya. cinformaclones:t ha publicat ~
Barcelona.
senyora Badle.; e Sl del me-.1 plor la
13. Vicenç Bachero, de Barcelona. les primeres cooperacions que són: !L
rosada» (recitatiu 1 ària), senyora
14. Vicenç Trueba, Torrelavega. Societat Espanyola Importadora!l1
Callao; Concert en Re major per a
15. Manuel Trueba, Torrelavega. d'Automòbils (Chrysler, De Soto,
piano, flauta, violi i orquestra. 16. Fermi Trueba, de Torrelavega. Adier, Dodge, Fargo), 5.000 pessetes;
Piano, Rosaura Coma; flauta, Esteve
Fàbrica Nacional de bicicletes «Or17. Uuclà Montero_~ de Irun.
Gratacòs; violi, Elisabet Coemans
bea», d'Eibar, 5.000 pessetes; Domè18. Jesús Dermit, ae Asua.
de Pérez Farràs. a) Allegro; b) Af19. Isidre Bejarano, de Lierganes. nec Alvarez, de Madrid, blclcletel
fettuosoi e) Allegro.
20. Salvador Cardona, València. Thomann i «Dal:t, 340 pessetes; Do2•: «JA Paraula:t. - Emissió de
21. Antom Escurlet, de Vlllanue- mènec Agust1, de Madrid, biclcl~
les dotze de la nit. - Darres infortes, 200; Casa Bergougnan, 200; Ca.- ~
va de Castellon.
macions.
22 Frederic Ezquerra, de Sodupe. sa «Sami:t, parxcs blselats, 100, l
23. Santiago MostaJo, Calatayud. Perfumeria «Bibelot», de Madrid,
Ràdio Badalona 24. Joaquim Bailon, de Granada. 100 pessetes.
EAJ-39

Primera Volta Ciclis·
ta a Espanya

L'Ateneu Popul~:~r de Gràcia !la
decidit orga.nit.ze.r la seva secció de
teatre, encoratjat per l'entusiasme
d'un nucli de joves que pretenen
renovar l'escena catalana amb llurs
aportacions d'avançada i experiments inèdits. Tots estem d'acord
a constatar la da v&llada del nostre
teatre. deguda. principalment a la.
paràlisi de les seves artèries vitals
que mouen tota l'acció del cos escènic.
Es evident que els mitjans emprats pels nostre3 professionals 1 amateurs són d 'una èpoce. de la. qual
tan sols servem el record. La tècni•••
• ••
ca. teatral a casa nostra és d'una
Henrl Desgrange, el famós orgaLa inscripció d 'estrangers combuidor inadequada al ritme acceleAVui, diJous. - A les '12: Obertura; senyala horaris; miísica en dl&- prendrà quinze croutiers» de gran nitzador de la Volta a França, s'ha .
rat del nostre temps. Artísticament,
cos. A lea 2; Mwica selecta. A les classe seleccionats entre els millora adreçat als organitzadors de la Vol·
el teatre català . està també mancat
7; Obertura; senyals horaris; mú- francesos, belgues, italians, alemanys ta a Espanya en termes de gran en· ,
d'orientació preliminar i de garancoratjament.
sica simfònica. A les 8: Cotitzacions. i suïssos.
tia suficient per a captar l'interès
• • •
• • •
A les 9: Noticies locals. A les 9,15:
del públic. El teatre comercial, d'esTota l'organització a Catalunya. b
A mesura que es va comprovant
Concert selecte, pel «Quartet Badapeculació, ha ofegat Iee initiatives
lona:t. A les 10,45: Noticies de Prem-lla realitat d'aquesta gran cursa, a.ug- va a càrrec de la Secció Ciclista de 1
més nobles i ha evaporat tot intent
:: des de Madrid. A les 10,30; ' menta extraordlnll.rlament l'entusias- la U. E Sans, carrer Gallieu, 9. Bard'emancipació artlstica 1 tècnica.
«Jazz:t. A les 10,45: Fi de l'emissió. me i expectació a tot el país. Bona celona.
Nosaltres no podem estar d'acord
amb unes normes caduques. Alx~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~ ~
quem be.ndera i proclamem la n~
tra independència. per a mostrar la
r
vàlua dels nostres homes. joves tots,
sorgits de la. massa anònima, que
tenen de l'escena un concepte molt
diferent d'aquells que l'han postergat dels grans moviments artistics
1 socials del poble.
El nostre teatre serà una cruïlla
36, Boqueria, 38
d'energies 1 de creaciom constants.
PRISMATICS • BINOCLES · CINEMES
Volem la coHaboració de gent ardiPEL-LI CULES • PATHi • BABY · MAQUINES
Especialitats - Camises a
da, que sàpiga CQIYllnar sense defe,..
FONO GRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.
mida - Adam 1 model RA·
llir, i que tingui una noció prou
OLAN (patentada)
distingida de les realitats que ens
RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA
envolten 1 que comprenguin que en
MITGES «FERRO»
el poble, en la massa, b1 és acumu<de garantia)
lada tota l'expressió art1stica que
hom pot aspirar per les seves crea.~ REUS BAR ATl SS I MS
cions més atrevides.
Ens proposem presentar les ·'Jres
de ce.ire experimental 1 de contingut social. Els fets més frapants,
els xocs més antagònics dels éssera
huma.ns, les saturacions més inversemblants de les idees, hauran de
Carrer de Sant Pau, 6
tenir en la nostra escena una ge<prop Rambles> Tel. 14237
numa representació, i serà aleshores que el teatre català tlndri. un
exponent magnific en aquest petit
marc de convulsions humanes.

CAMISERIA

Ferrer Batlles

APARELLS
· FOTOGRAFICS

JOIES- BRILLANTS

Casal de les Comarques
Catalanes

«MARIANGElA»- COMEDIA EN
TRES ACTES O' AGUSTI
COLlADO
j

De totes les nombroses comèdies
de Collado -cinquanta potser seixanta?- «Mariàngela 'és amb seguretat la més reeixida. Almenys,
la que més ens h!\ agradat a nosaltres. Es una comèdia que té una
perfecta. coherència escènica i en la.
qual els fets es desenvolupen d'una.
manera simple, però lògica, sense
forçades compllcacions, de manera
fluida, principalment en els dos actes primers.
En «Mariàngela:t no hi podia mancar el moment sentimental, perquè,
Collado, home d'una fina. sensibilitat, a la manera d'aquella sensibilitat emotiva que tan agradosa era. a
Mantegat.zza, en el fons no és res
més que un sentimental. Un sentimental, sl voleu, un xic fóra del gust
actual, de primeries del segle, però
sempre entonat, vivaç, realista en la
seva part ~ referim a l'obraexterna, sense arribar mai als lfmits
de l'encarcarat romanticisme. Una
prova d'això que diem és el final de
l'acte segon de «Mariàngela», en el
qual el moment sentimental té, alque un accentuat sabor emo~isena sessió de veredicte del hom
cional, un fons de realisme dramàque arriba a commoure l'espec,Quart Concurs Català de Ci· tic,
nema Amateur al C. E. de C. tador.
El tema d'aquesta nova comèdia
Collado, sense ésser molt origiAvui, dijous, dm 21, tindrà lloc al de
ja interessant des de les
~entre Excursionista de CatD.lunya, nal, es faescenes.
«Mariàngela:t és la
primeres
Sisena St'ssió de veredicte corres- reivindicació
de la dona calguda,
Ponent al 1 V Conc;.trs Català de Ci·
la dona que per cruels atzars de
l'lema Amateur, en la qual es pro- de
vida ha. rsdcvlngut en l'amistan4ectaran films corresponents al te- la
d'un home ric al qual adora.
çada
rn, argument i lliure.
de l'ambient
. Els films que es projectaran, pre- La dona que a pesar
l'en:~ SOrteig de l'ordre de projecció, són de luxe i pecadora moll!cie que cor
volta, serva en el fons del seu
•S següents: uL'aprenent de bruiun veritable tresor de bonesa que la
«Poema homeopàtic, «Ombres», dignJflca.
sent l'amor tal com el
n dcsti de segona mà», «L'ho- sentia
Margarida Gautier, aquella
~ important», «Sisib, «Dia i nit»,
de les «entretingudes»
dona-tipus
bicicleta», «Cinema!.» i cPluja». passionals avui
ja fora de la circuEa~ recorda. als senyors concur- lació del món galant.
. n s que, de no portar el dia de la
Una excellent comèdia és «Martr~ojeccló els discos fonogràflcs, els
. Una comècUa que fou escolllums. seran projectats sense cap me- àngela»
amb tota atenció pel selecte
tada
,\ el acompanyament.
públic que assistí a l'estrena.
L'obra fou interpretada amb tota cura i entusiasme, pel primer
actor i director, August Barbosa i
pels alumnes del Conservatori del
' Liceu, Teresa Busquet, Julieta Ribas
i Josep M. Borrell
Autor 1 intèrprets foren molt
aplaudits.

eIN EMA

Pel ce.ire en què ha estat anunciat el magnific festival benèfic que,
organitzat per Germanor Catalana,
se celebrara demà, a les deu en
punt de la vetlla al teatre Principal Pala.oe, ha tingut molt bona
acollida entre el nostre públic barceloni L'acte, com hem dit, està
destinat a tins benèfics i es desenvoluparà a base de valuosos el~
ments del nostre món teatral.
El programa. és el següent;
Primer. - Representació, per la
companyia titular Vila-Davi, de la
comèd.l& en tres acte:; de Lluís Elies
«LLli vol viure:., amb assistència de
l'autor, el qual relatarà curioses
anècdotes sobre la seva estada a
Paris.
Segon. - Grau recital per les senyores Maria Morera i Maria Vila.
Tercer. - Demostració de les seves habilitats amb blancs de màXima precisió, a càrrec dc Pitar's,
campió mundial de tir.
Quart. - Gran acte de concert en
el qual prendran part els eminents
a.rtistes Joan Rossich, divo tenor;
Pau Gorgé, baríton, 1 Maria Teresa
P lanes, tiple, acompanyats al plano, cedit galantment per la. casa
Iznbal, pel mestre Ramon Gorgé.
Cinquè. - Actuació de la inimitable Orquestra Jaume Planes amb
els seus discos vivents.
Els llocs on s'expenen localitats
per a aquest magne festival benèfic, són; Carrer Santa Anna, 35,
principcd, te.èron 105117; ce.rret Montaner, 64, sabateria; Institut Botànic Mari-Teresa., carrer P!lrlament,
núm. 7.

•t Dillu~s, L~ coFrtsC B I \U~b~~~osa~:~~~:~~:~
un fet enternidor. Josep Gimeno
Un partl entre I equip e1 . • arce ona Navarro,
ex-jugador de futbol, que
:~ ~r~~~~e~tif~ ~~ysr~e~it~~
Catalana, a tegoria.
(1928) contra una Selecció
i que fou en mofts moments
•
~~{sa:~~:re~aa~
~a~e~
Catalunya,
de
Esportiva
Mutual
la
de
profit
~l~~c;!n~~rae.fut!¡s adet·::..:i~
i en homenatge a Josep Gironès
de l'Esperit Sant, mancat de recur-

PROGRAMA PER A AVUI,
DIJOUS
a.
7,15: Primera edició de «La Pa.raula:t, diari radiat de RADIO
BARCELONA. -Discos.
8; Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat, a
•
càrrec de la Federació de Gimnàstica.
8,20; Segona edició de eLa Paraula:., diari radiat de RADIO
BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris de la Catedral.
El proper dilluns. dia 26, tindrà
11; Senyals horaris. - Servei M~
lloc a camp de Les Corts, un inteteorològic de la Univeraitat de Bar- ressantíssim
festival a profit de la
celona.
Mutual Esportiva de Catalunya 1
com a homenatge al nostre campió
MIGDIA
pugillstlc, Josep Gironès.
12: Senyals horaris. - Secció FeEl plat fort d'aquest magne fesmenina.. - Música selecta en dis- tival esportiu consistirà en un parcos.
tit de futbol entre l'equip represen-
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Preguem als nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferència als establi·
ments anunciats en aquestes
planes

l

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

MERCAT D'OCASIONS

CASA BAGUES

B AR C E L O NA

COMPRA I VENDA I CANVI

:1 Teatre Francès,
a Barcelona
Per no haver rebut a temps l'autorització de la Societat d'Autors,
es va haver de suspendre l'estrena
de «La Femme Fatale:t que havia
de tenir lloc el dllluns, dia 18, al
Teatre Studium. la qual ha estat
ajornada per al proper dissabte,
dia 23.
L'empresa presenta les seves excuses al públic per aquest incident
aliè a la. seva voluntat i quedà
reconeguda de la seva amabilitat i
gran comprensió, ja que li és grat
remarcar que tot i estar venudes les
tres quartes parts del teatre, no es
va formular ni una sola protesta o
reclamació.

L'obra suara editada i d'altres de publicació imminent,
en «El Nostre Teatre»
Aquesta popular publicació acaba
d'editar l'apassionant obra «Fruita
verda», del prestigiós i llorejat autor J. M11làs-Raurell, guanyador del
:Premi Ignasi Iglésles 1934, amb l'obra «El món en què vlvlm:t, la qual
seti. publicada per aquesta blbllo..
teca.
Per al número pròxim, cEl nostre
teatre» anuncia la publicació de la
divertida farsa «Don Joan de Terrassa», de J. Navarro Costabella.
També sabem que per tal que els
col:leccionistes puguin t~nir la coHeccló completa. l'empresa editora de
«El nostre teatre» està procedint a
la reimpressió dels números exhaurits. La segona edició de l'exqmsida
comèdia cValentlnn:t, del pulcre escriptor Carles SoldevUa, ja ha estat posada a la venda.

TEATRE
AMATEUR

*

Diumenge vinent a la tarda tindrà lloc a l'Ateneu Obrer Català de
St. Mart1 (Plaça Clot, 2), la representació de la molt aplaudida co..
mèdia. en tres actes del nostre company Emlll Graells Castells «Com
s 'enreda la troca:., dlr!g1da per Fer·
ran Parés, i en la. qual pren part
tot l'elenc.
Es clourà la festa amb l'obreta en
un acte de l'aplaudit autor senyor
Llach «Sense malicia».
Assistiran a l'acte llurs respectlua
au.tora.

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE coSIR, MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 4J4

MAUlUU. t>asse1a ae 1a CIISteuana. a . - HAH.CSLONA: Via Laietana, a
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· OADIZ • CANARI ES
Sortides aetmanala eiJI cl188abtes, a lea 1~. Etectuaran el serve! lea motonau.t
1CIUitAD DE SEVILLA• I 1VILLA Dl! MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA Dl MALLORCA
BARCELONA
Telèfon .JJ422
Sortides cada cUa IUevat , ta diumenges) de Barcelona 1 Palma, a lea
19 nores. per lea rootonaua
• CIUDAD DE BARCELONA• 1 uCIUDAD Dl PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALEHCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA· MAO I BARCELONA· EIVISSA
LlNlA COM!."RClAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS 011: L.A Mlrol•
TERRANIA, NORD D'AFRICA 1 CANARIES. - Sortides QU1nzenal8 de Barcelona ela C11joua. LlNlA COMERClAL BILBAO - OADJZ- CAN ARlES, AMB
ESCALA A TOTS l!lL8 PORTS DEL NORD O'E.SPANYA. - Sort.ldes Quin·
r.enala de .Bilbao ela diJOUS. LINlA RAPIDA REOULAR &NTRB ESPANYA
i TERRI'l'ORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANOO 1'00). - SorLes dues primeres ratlles '00 pesseta
tides el C11a 17 de cada. mea. amb escales a Valéncla. Alacant (tacultatlva),
Cartagena (facultativa). Cil.cUz. Laa Palmaa. Santa Cruz de Tenerife, Río
Cada ratlla de més ......
de Oro (facultativa), Mooròv!a o Freetown ctacultat!va), Santa Iaabel dt
Fernando Poo. Bata (facultativa) , Kogo I Rlo Seolta Uacultat!va) peiJI vapora
u PLUS ULTRA» I uLEQAZPh
CASETA PER VENDRE.
FACILITO GRATIS penHOSTES
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YALENCIA
siona 1 habitacions. Rbla. Magniflc galliner, 1101 tot
Sortides de Barcelona els dUluns 1 diJous. a lea 20 bores
el dia, ataua r!Qulasl.ma
Flora, 10, entresol.
aCIUDAD DE VALENCIA•
i PENSIONS
(preu ún!o: 10.000 pcesetes). Tracte cUrccte. Preu 1 ooberta: 11'00 pessetes. Bitlleta d'anada I tornada a oreua radulte
BONA FAMILIA, C1ea1~ DIVERSOS
MEDITERRANIA • CANTABRICA
QUINZENAL
SERVEI
Raó:
corredora.
vull
No
Ja Jove tot estar, prop
Gral. M&nao, 47 (CORNE- amb eacata a tota eta ports de la Penin.sula Sort.ldes de Barcelona ela dimecres
DESPATX complet venc LLA)
de la. Plaça d'Espanya.
ENTRJil BARCELONA • ALACANT • ORAN · MET nJ,A
REGULAR
LlNlA
.Mund!.
Bar
Tracte tamillar. Esc LA a preu molt redult per
VlLLA ALBUCEMAS · OEU'l'A 1 VlCB-VERSA
HUMANITAT. nilm 79 . t1'88lladar-me a tora. Esa•oreretJ; Sortldea de .Barcelona cada dtumenp, a 1e11 8 nortoa: d'Alacant ela dlmarta,
criure a LA HUMANI- perVIAT.JANT
d'Oran cap a Alacant el.ll dlmarta, 1 d'Alacant cap a
dlmecrea
el.ll
d'Oral)
ram
Catalunya,
a
SRA. VIDUA de&l.tja TAT nilm. 636·
Barcelona. eiJI àlnu~crea
de tetJ;ita 1 ¡énerea de
reiabones
Amb
punt.
nostea a tot estar. Pl.
eapa.moctern,
XALET
Letamene11, 26, ara.
Eecr1 u1611 jard! 1 borta. a 26 clona ellen tela.
minuta Plaça Catalunya. re a LA HUMANITAT
LLEGIU CADA DIA
160
núm.
conPENSIO ECONOMICA. Venc unml.llorablea
Dlrtglr-ae a LA
a seDYoreta, bany., a.sc., diciona.
COMPRO màquina to- :
tel. Florldablanca, 101, HUMANITAT nüm. 163.
to¡¡ràfica per a placa 6 1
2on. 3a.
LLOGARIA dca plaoa l/~ per 9 i acceasor!a. Ea
en una mateixa casa, mo- crlure preu 1 marca a LA
BONICA HABITACIO derna 1 cèntrica Una a HUMANITAT nüm 79 •
casa nova. balcó carrer, 90 ptea. Escriure a LA
bany. únic hoste. Creu HUMANITAT núm. 169,
Ouberta, 1~1. 2on. la.
OFERTES
VENC AUTO d'ocasió
10 HP. bon estat I con- i DEMANDES
-- - Cal que els lectors i sim·
PENSI O ANDREU, per dlclona !.mm!llorablea. •
estad... viatgers, abona- Escriure a LA BUMANIMOSSO O COBRADOR,
patitzants de la ideologia
desitja cococactó t6 ann
menta i coberta, bany 1 TAT núm. 161.
tel. Duc de la VIctòria,
i bones referències. JCa...
CLINICA
I
VENDA
d'un diari, procurin adMODES, conreccto acu. crlure a LA HUMANI·
6. p.
rada de vestl ta i ab rica TAT nüm. 684..
U'ENCENEDORS
el que necessitin
quirir
CARRER CARME, 64 per a senyora I nena. •
Roca2on. 2a. habitaCió lnde~ Preua mocterata.
que,
comerciants
a
dels
e•oreretJ;
MODISTA
pendent senyora o senyo-I rort. 16t, pral.. la.
casa 1 a domlcW. Preua
amb llurs anuncis, hi
.JOVE valencià vol te- econòmica. Rocafort. lM
reta.
Hospita\, 42 • Tel. 13651 aporten el seu ajut. Els
ntr correspondència amb pral. 1.a
•
HABITACIO INDEPEN· senyoreta catalana. OirtDENT a persona de con- glr-ae a Guunlt.n. Ouart,
SENYORETA ~uUD.•
elements de dreta segueifiança. Ferland!na, ~7. 24 Val6ncla.
canQgrata amb conetx•
- - - - - - - menta d'ofle1na dominant
2on. lra.
xen aquesta tàctica. Cal
TRASPASSO QUIOIO cataa i caateut.. a'otereu.
li PTES. DIA tot estar al carrer Aribau. Raó: Escriure a LA RU14ANt.
que també la segueixin
TAT nilm. 162.
DEFEarES SEXUALS
1 o ~ amJcs, balcó car- Valéncla, 183 botip,.
rer. Notariat, s , entresol.
els lectors de
FARRE PIJUAN
PER A TREBALLAR
HOSTE8, de&l.tjo, tot d'!~~:J'O:~JI· (~~
HUMANITAT
LA
Metp Mpeolallata
cotxdesltJo
..tar o I!Ola dormir. Cam- nez de la Rosa, 1'7. T• ~vincla Oironab
e. LA
1>0 Sagrado 26 1er. la. léton '7/iS62 • Barcelo¡¡a), !lQml>.aQ.I.!llll
HUMANITAT.
RAMBLA CANALETES, 11, ler.

ANUNCIS PER PARAULES
1
0'30

))

LA HUMANITAT

CASA SUBIROS

VIES URINARI ES

Barcelona - Any

Dijous, 21 de març del 1936
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EL TRENCAMENT DEL TRACTAT DE VERSALLES

una nota a la
PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subsCripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.
Suma anterior ... ... 62.447 70
VILA.RODONA:
1'Jo&ep Domingo . .. ... ... . ..
o·so
Joan Rabadà .............. .
2'Josep Toldrà Benet .. . . .. ...
1'Mt.rla Coch .. . .. . .. . ... .. .
1'Joan Brlcollé .. . ... .. . .. . .. .
0'óO
Llorenç Iglcslas .. . .. . .. .
l'SO
Pere Plé ..................
1'Eudald Rlbé .. . .. . .. . .. •
o·so
Per Ca alunya .. . .. . ... ...
OLESA DE MONTSERRAT:
Jobep Martt admirador d'Aza.fla ..... ................. .
Josep, esquerrà ... . .. .. . .. .
JObepa. Torres, admiradora de
Gassol ... ... ..

.. .......

Jo.~ep lzal .. . .. . .. . .. . . .. .. .
Andreu Iza.l, a. la memòria.
de l'Avi ................. .
VIcenta .................... .
!4ontserrat ................. .
Magdalena, adm.lradoro de
Companys ..............
Teresa. republicana .. . . .. .. .
Domln¡a. Vllaseca, admiradora dc Lluhl .............. .
Una esqucrrann. d'Esparraguera. . . ............. ..

Grup de companys de l'Estació de VIlanova. 1 Geltrú:
G. Soler ....... ..
Mart[ .. . ....... ..

P.
A.
L.
'B.

O ....... ... , ..
A ............ .

...

Urgell ........... .
Fort ............... . ..
G. Salanova .. . ... ... .. .
B. Pelayo .............. ,
B Balduz ...............
Josep Alslna. ............. ..
A. Lladó ............... .. .
8. Martorell ... .. . .. . .. . .. .
Benltez ............ ......
T .........................

Uns de Molà ...... , ........
.. .
Perrer ... ... ... ... ...

ELS TORMS:
NArius Blil.vta ... , .... .
J:nrlc Cabré ... ... ... . ..
Josep Pinyol ... ... . .. ... ...
Antont Rel¡ ... ••. ... .. . •..
Miquel Val és ... .. . .. . . .. . ..
Esteve Cases .. . •.. ... .. . .. •
Josep Amlll ......... ..... .
krlc Pinyol .. . .. . . .. . .. . ..
Segona llista. de l"t¡ueres:
Al. Garreta. ... . .. .. . .. . . .. .. ,
Rosa Coll ................. .
Frederic Mates . .. .. . .. . . ..
Ramon Bonet ............. ..
Grup de Uquerenques .. . .. .
Victor Pou ............. ..
J usta. Bof111 de Pou .. . .. . .. •
Jo.qep Colom .. . .. . ... . .. . ..
J acint Bosc .. . . .. . .. ... . ..
14argarlda. Font ... .. . .. . ...
Rosa Imbert .. . . .. . .. . .. . ..
Agustlna. Rovira. .. . . .. .. . .. .
Oebrlà Ollveras .. . ... ... ...
Marian Moncanut ... ... . ..
Jaume RI bas .. . .. . ... ... ...
Ramon Juncà .. . .. . .. • . ..
Joan Quer SOrribes ...... . ..
Jrnrtc Marull .. . .. . .. . . .. .. .
:tnrtc VUanova. .. . .. . . .. . ..
Joan Brunet Compte ... ...
l"rancesc Bayona. .. . .. . .. . . ..
Salvador Vernet ............
Rosa. Vernet ... . .. ... .. .
Ramon Caritg .. . ... .. . . ..
J osep Torrent ... .. . .. . .. .
guàrdia. ............. ..
ur Novoa .............. .

1'-

1'25

1'1'1'-

1'25

1'2S

1'2S
1'1'l'-

2'2'1'1'-

0'50

1'1'1'-

o·so
o•so

2'-

1'-

Joan Roure Juanola ... .. ... .
Joan Triadó............... . ..
Sebastià Quer ...... , ...... ..
Joan Palou ............ . ..
Els de !a roba (segona vesaf:~JLJr "Manresa'," ciè' Í3ab'à.:
deU .................... .
Roser Puig, de Sabadell .. .
Ricard Manresa, de i dem .. .
Dues catalanes d'esquerra. 1
el ¡ermà. d'un rabBBBalre ...
Joan Juao Torres, de Calareu .. .. ............... .
Jo:;ep Llagostera, do Calareu
Maria Lla¡Oiitera. (&ei'ona. vegada) .................... .
Famll1a. Fe.rré-carbonell.. .. .
M. M. D., admiradors de
Companys I Aza!la... .. . . ..
Uns dependents del ce.!é eLa.
Rambla» ............... .. .
Una e.;tudlanta., adm.lradora
de GBBBol ................. .
Una !ami lla esquerrana .. .
Una altra fe.mU!o. esquerrana
Uno. tavernera. ............. ..
Una naclone.llsta ... ........ .
Una teWdora . . . . . . . . . . . . . ..
Dues companyes de treball ,
Dolors Rovira . . . . .......... .
Una botiguera. . . . .. . . .. .. •
Una. Calca ................ ..
An¡eleta VUaglnés .. . . . . . ..
Matilde VUnglnês .. . .. . . ..
Tres amigues del Mercat de
la. Boquerta . . . . .. . . . . . . . ..
Marta Jets, admiradora. de
Co!llPanYB (clnc¡uena vegada.) .....................
Ferran Rabella .............. .
Josep Nicolau ......... , ... ..
Flgueras, de Po.llejà ........ .
Jaume SOler . . . . .. .. • ... . ..
• esquerranes, a. la memò
ria de l'Avi .............. .

1'-

0'50
1' o•so

s·1 0'~

ó'-

5'1'1' 1'1' 6' 9'-

2'4'4'-

2'-

2'50

1'-

Z'-

1'2'l'SO
1'-

1'-

li'-

o·so A. P • ............... , .....
1'- Familia Cumlnal ........ .

l ' - Gastearena. .. . . . . .. . . .. . ..
1'- Josep I Josefa., tUls Dolors l

Joan. a la memòria de

2'-

setmana) ............ ..... .

8'-

1'- Humanl~rla (sisena vepda.)
1'- Josep Glll 1 companya (se¡o-

5'-

l:= 'f:na:: ... ::: :::.. . :::.. . :::. .. :::. .. :::. ..
Teresa Eullt.lla. .. . ... , .. ...
v~ada.)

3'2'2'-

1

8'1'-

2'- Un de la Bonanova .. . .. . .. .

2'1'1'-

16'50
2'50
2'SO

2'-

4'2'1'1'2'-

Penya rRusendu» ........... .
Un grup de dones de la casa Fabra 1 Coats (vuitena setmana) ......... .. .
Joaquim RauH (novena vogada.) ..... . ........... .
Adellna Serinyà (1d. 1d.) .. .
Un KTUP de tetxidores (setena vegada.) ............. ..
Una de Tremp .. . . .. .. . .. .
Josep Mestres .. . . .. .. .
Ai'usttne. Sanme.rt1 .. . ...
Enriqueta Bochaca ... .. .

de N. demanant un Consell

1
La reunió és possible que es celebri a darrers d'aquest mes
o primers de l'altre •• Dissabte vinent els representants de
,___
França, Anglaterra i Itàlia prendran acord en relació al viaten sessió secreta 1 dictà v
1 condemà eleredicte de
ge que Simon i Eden faran immediatament a Berlín, Mos- Els Consells de culpabUitat
d'acord amb la petició del Pr!lCessat
fiscal, o sia a la pena. de 8~ster¡
d, h. serà
cou i Varsòvia -- A la tornada es reuniran de nou els mate ii un dia d 'arrest, sentència. lllesos
a 1r ditor. ferma fins que l'aproJue.lAu.no
xos representants en una ciutat d'Itàlia -- El Govern francès .Guerra
~ee~e:;6~~~~~elicte de
acorda que Laval vagi a Moscou
SENSE NOTI
Ahir al migdia l'Auditor no CIEs

10'-

Mac!~ .. . ................. .
1'- A. lae.sl .................... .
KTUP de lltò¡ra.ts de l!l
Un
1'T. G. LL. B. A. (novena.
2'-

s.

··-

14'-

1'-

1'-

SOTA LESTAT DE GUERRA

FLA ND IN DIU QUE A GI·
NEBRA S'HA DE TRACTAR
LA SIT UACI O CREADA A
EUROPA
Paris, 20. - Aquesta tarda., al Senat, el cap del Govern, senyor Flandin, ha fet la. seva anunciada declaració oficial en entaular-se l'important debat sobre la qüestió mUltar.
Flandin ha tingut especial Interès
a posar de relleu que el Govern francès, en la seva declaració del dla
15 del que som, en vigilles de l'a.nunci alemany, féu co~tar que estudiava la necessitat d'anar a la. perllongació del temps de permanència
en files dintre del quadre estricte de
la llei del 1928.
-Obrem d'aquesta faisó -ha dit
Flandln- per tal d'evitar que mai
no es pugui dir que França procedeix
a. l'augment de11nitlu del servei militar. Considereu, doncs, que la nostra declaració del 15 de març, en la
qual no es parlava d'augment del
servei militar a. dos anys, sinó que
solament hom preveia. la perllongacló estricta de la. llei del 1928 sobre
el servei d'Un any, la qual cosa equival solament a. una. perllongació
provisional del servei actiu.
Flandln ha dlt també que sl la
declaració del Govern francès del
16 del corrent mes tingué tanta importància, fou únicament a. causa
dels darrers esdeven1ments.
El cap del Govern ha afirmat que,
en realitat, el rearmament alemany
existia abans del 16 de l'actual mes,
ja. que el Govern alemany l'anuncià
otlclalment.
Flandin ha dlt en el moment del
seu discurs:
«França és el suficientment forta
per a defensar.se ella mateixa. Però
a Europa. h1 ha moltes nacions dèbils l'existència. de les quals estaria
amenaçada sl deixéssim que la. polftlca de la. torça reemplaçés la. pollUca del Dret. Es precís que a Ginebra, davant el Tribunal internacional, sigui discutida aquesta Important qUestl6.»

creu que ha quedat restablert l'equilibri europeu.
Als cercles polltica d'aquesta capital tampoc no comparteixen els pessimismes francesos 1 es diu que l'a.nuRacló del Tractat de Versalles és
més que convenient. Als mateixos
centres es dlu que el Tractat de
Versa.lles ha estat l'únic responsable
de moltes 1 ¡reus dl!icultata sorgides a. Europa després de la guerra.
UN CRITIC DIPLOMATIC
ANGLES DIU QUE AL I.:M A·
NYA TE FABRIQU E-. DE
MUNICIONS AMAGADES
Londres, 20. - El critlc diplomàtic
de la «Britlsh Broadca.stlng Corporation», Mr. Volgt, ha comentat per
ràdio els esdeveniments internacionals d'aquests dies i ha fet lnteres-

1 volava. sense llums 1 reaccionava

Immediatament a. les crides. La. seva.
emissió era més dJ!fcU de seguir a.
causa del soroll del motor.
Els automòbils, autobusos i tramvies tenien els llums tapats, com ja
s'havia. disposat. Els cobradors dels
tramvies 1 autobusos cobraven els
bitllets servint-se de llanternes de
butxaca.. Els automòbils solament podien portar encesos els llums petits
dels costats. Els ferrocarrtls i les
estacions han collaborat també a
les maniobres. Els hotels, restaurants,
teatres i ambaixades estaven absolutament a. les fosques. Les autoritats governamentals 1 els oficials de
la. Lliga. de Defensa Aèria anaven
pels carrers, però fora. de l'element
oficial, eren molt .POQ.ues les persones
que es velen als carrers. Els tran-

Ahir al mati, a les deu, a la Sala
BJblloteca de la Caserna. de la. Divl!ló, va tenir lloc el consell de
guerra. per a. veure i fallar la causa instruïda pel tinent jutge senyor
Joan Díaz Colom contra el paisà
Francesc Albareda Acosta pel suposat delicte d'auxlll a la rebe!Uó. Presidi el Consell el tinent Coronel senyor Glménez Ruiz; actuà de ponent
l'auditor de segona senyor Josep Coloma, i de defensor el lletrat senyor
Joan Guinart Ros.
De l'apuntament, es desprèn que
el dla 6 d'octubre uns sometenistes
obligaren el processat a anar amb
ells a. un Centre d'Esquerra. 1 que
una vegada allà 11 !eren treure un
automòbil de la seva propietat del
garatge on el tenia, 1 amb ell transportaren homes armats pels carrers
de l'Eixampla. També es desprèn de
l'apuntament que en assabentar-se
el processat que havia estat proclamat l'estat de guerra, va presentarse a les autoritats m111tars i explicà
el aucceït i quedà detingut en els primers moments.
El fiscal, en el seu escrit de conclusions de11nit1ves, diu que sl bé pot
qualificar-se aquest fet com un delicte d'auxill a la rebelUó, tenint en
compte que fou forçat i per la seva
presentació eapontàn.la a les autoritats no exlstelx tal delicte 1, per tant,
retira l'acusació.
El lletrat senyor Guinart s'adhereix
a la petició del ministeri !tscal 1
101:1Jc!ta la illure absolució del seu
patrocinat amb tots els pronunciaments fa-yorables.
El Tribunal va retirar-se a. deliberar en lesSI.ó aeotet& 1 dlctè. sentència a.bsolutO.rla, d'acord amb la
petició de UI. cleten.v. aentèncta., però
que no serà fenna nD;; que l'aproVí
PAuditor.

Per tinença iHícita d' ar·
mes
Ahir al mati, també, a la sala. de
Ooosells de l'ed!!!ci de Dependències
MWtars, va tenir lloc el consell de
guerra per a veure i fallar la causa
lnltruïda pel comandant jut¡e senyor
Anaelm Fontova contra el paisà Antoni Sala Pont pel suposat (1ellote de
tinença UUclta d'annes. Presidi el
'rrlbunal el tinent coronel senyor
Jàimez Medlna; actuà de ponent
l'auditor de segona senyor Martínez
1.&¡e 1 de defensor el senyor Tortru VUella..
De l'apuntament es desprèn que
el d1a 6 d'octubre el prooessat f t
prestar servei d'annes 611 un O&sal
d'Esquerra. Posteriorment, & causa
d'una denúncia., el d1a lS de gener
ee va. efectuar un eecorooll al 8eu
domic111 per part de I& poUcl&, en
el qual u tou trobada una ~
per a. l'ús de la qual èStava. mancat
de lllcèncla.
El fiscal quallflca ela fe~ com
un delicte de tinença. lHfclta. cra.nnes
1 demana. que elgui Imposada. Ja pena de sis mesos 1 un dta. d'arreet al
processat.
El defensor, senyor Tonras Vilella, llegeix el aeu fnfonne de defen-. en el qual rebat lea acusacions
del fiscal 1 després d'Unes co~ide
r.clons acaba. demanant la lliure abaolució del seu patrocinat.
El Tribunal es retirà a deliberar

bre els periodistes per trobar va resent. A aquella hora. el coro~el ab.
nyor Ferrer era a la Caserna ed se.
e la
Divisió.
LA PO LIC IA SO RPREN
NA P ARTIDA DE «MO U·
I T ROBA UNA PISTO~l'E»
A les dues de la matinada d'~·
dos agents de policia sorprengu lr,
una partida de «monte» al bar eren
Canyes», de la Riera de van~
Procediren a la. detenció dels ca.
punts que allà es trobaven 1 8.~t
cautaren de vint-I-set pessetes i n nbroses fitxes. Després practicarenOl!l·
escorcoll al domicili de l'amo de 1.un
tabliment, Josep Aragón RUiz e esqual ocuparen una pistola 1 Un ~
regador per a l'ús de la. qual esta~
mancat de llicència. Josep Aragóñ
i la. pistola foren posats a dfsposicl
del jutge m11Ltar comandant senye~
Josep Urrutla, el qual instruirà 1
dUigències corresponents per la ~
·
nença lllfcita d'armes.
PRO POSTA DE LLI BERl'AT
En vista del resultat que han dona~
les proves de plenari realitzades en
la causa. que s'Instrueix contra. els
ex-agents del rondi especial de MIquel Badia, els senyors Sanxo De.
trell, Crespi i Balada, els advocata
defensors ({•aquests han demanat 1a
llibertat provisional dels seus patro.
clnats. El comandant jutge senyor
Biblano, el qual Instrueix aquesta
causa, ha informat favorablement la
petició dels defensors.
S UMARI CONCLOI
El tinent coronel Jutge senyor Martínez Pefialver ha. donat per conclòs
el sumar! que instrueix amb motiu
de la mort del paisà Ramon Bassegonya Nuri, vef de Tordera.
CONSELL D E GUERRA
PER A AVUI
Aquest mati, a les deu, a la. sala
de consells de l'edlflcl de Dependències M111tars, tindrà lloc el consell de guerra per a veure 1 tallar
la. causa. Instruïda. pel tinent jutge
senyòr Joan de Ona. contra els pal~ns Enric Garcia. Garcia, Josep Pastor Munt, Joaquim Pérez Vicenq,
Joaquim Busquets Gómez, Vlce119
Mainou Camps, Josep López Tar·
ragona, Josep Ooll Legua, Josep Malnou Camps, Vicenç Bellavista Ventura. 1 Lluís Arregui Undet, aquest.
dos darrera en rebellia.. Presidirà el
Tribunal el coronel senyor Moracllo;
actuarà de ponent l'auditor de prtVlera aenyor de Arteche, l de defenaor, el capità senyor Lluis Allérez Ca1\ete.

ALEMANYA T IND RA PROP
DE SIS • CENTS MIL HO·
0'50
MES
O'SO
Berlin, 20. - El nou exèrcit ale0'50
10'many aconseguirà, possiblement, de ._ ~ ronprmz Ullltl &la aot• d'h e. rnenatge ala herois es. Ja guerra oe:l'lebrata la vlgllla de la dendn oia del Tractat d& Venallea
Suma I secuelx ... ... 52.816'70 500 a 600 mU homes. Les forces aè2'2'(Foto, Keystone>
ries 1 navals, amb tota. seguretat,
UN PREC
1'Frederic Esco!et, empresonat al cas- seran també augmentades.
2'declaracions respect. el rear- aeünts 1 els ciutadans en general ban
santa
6'- tell de Be.rlta Caterina (Cè.dtz), per
alemany.
complert totes lea instruccions de
ELS AL6MANY S CREU EN mament
1'- és&er coHecclon1sta de se¡ell.s de cor«Alema,pya posseeix certes fàbri- les autoritats.
QUE EL SEU EXERC IT
1'- reu agratrll. dels simpatitzants que 11
ques d'armament que estan a.maga.A tres quarts de dotze de la nit,
0'50 trametin els que pu¡uln recoWr enPOD RIA AR RIBAR A MOS· dea
als boscos -ha dit-. S'ban a.- la capital tornà a adquirir paula.tl2'- tre llurs amistats.
COU EN DOS DIES
per
aeverlaslmea
8'precaucions
doptat
nament el seu caràcter normal.
Berlin, 20. - Hom calcula que
1'.Alemanya pot mobilitzar amb tanta. tal de guardl!.r en el major secret a.8'EL GOVERN FRANC ES Dl·
ha
hi
Actualment
mesures.
questes
rapidesa els seus transports moto2'x ......................
RI GE IX UN A NoTA A LA
MOVIMENT DE CA USES
ritzats, que el seu exèrcit tardaria. en construcció nombroses fàbriques
S. DE N. DEM ANANT LA
J:r~~~tr"~ ~o~~~ ~.~~:::
Ahir, a. la. nit, com és costum, a la
a arrlpar a Moscou solament dos de material de guerra., noves caserREUN IO URG ENT D E L
Llúcia Callis .. . .. . . .. . .. ..,
Secretari de l'Auditor, tou facilltad&
dies. Segons es diu, algunes fàbri- nes 1 fortificacions. Al mateix temps,
2'Narcls Pararols (Navata) .
CONSELL
una. nota que diu:
ques alemanyes estan dedicades ex- avança ràpidament la. construcció de
2'Putg ...... ......... ....... ..
P aris, 20. _ Amb tota probabill«Han estat sobresegudes les cauclusivament a. la. construcció de car- les defenses de les costes alemanyes.
l41c¡uel Albert ...... ....... ..
2'ses contra Salvador Francès I LI*
2'ros 1 transports motoritzats que es Els obrers ocupats en lea oonstruc- tat, aquesta mateixa niti t4!legràf1Francesc Qu1Jada. .......... ..
Portela
Sr.
al
Visites
;nard Belmonte, 1 també ho ha estat
2'Francesc Bosch .. . .. . . .. .. .
destinen precisament als futurs efeC- eions l qualsevol gènere de t reballs eament, serà. cursada a a Societat
l.1. Ca.sademont Calmó ......
la causa n\lmero 21 d'aquest a.ny, per
de caràcter militar, tenen rigorosa.- de Nacions, dirigida al Secretari geAhir al mati, el senyor Portela tes de la mobUttza.ció.
~:Ubald Fl¡ueres .. . . .. .. .
ment prohibit dir a ningú que tre- neral de l'organisme interna.donal
deaconelxement dels autors que mo...- , rebé bon nombre de visites, entre
Joaquim Prats ... .. . ... .. .
leS
tivaren la seva Instrucció. També
A MOSCOU INT ERP RETE N ballen en fàbriques de munlclons. Sl la nota francesa de protesta per
~·= les quals cal destacar la dels caps
Joan Vernet .. . .. . ... ... .. .
públiques
fetes
alemanyes
decisions
han
qua.lsevol,
ha estat aprovada la sentència. recslper
2'- de les forces d'ordre públic de Ba.rLA NOTA DE PRO T ESTA són interrogats
Ricard Ollva .............. .
dissa.bte.
la
en
treballen
que
respondre
de
guda en la causa contra Antoni
Pere PuJol à ... .. . .. . .. . . ..
celona. 1 especialment el cap de l'oD'AN GLATE RRA COM UNA
Guinardó.
Jultà Lozano . .. .. . .. . . .. .. .
l ' - !!elna d'Enllaç i ln!ormació, de la
Segons ln!ormaclons recollides als
fabricació d'automòbUs o de xocoCAPITULAC IO
Ramon Puig . . . . . . . . . . . . ...
En la causa. lnstnüda contra EnDirecció General de Seguretat, seMosçou, 20. - La nota tramesa lata, però mal no poden confes,a.r clrcols oficlasos, França. recolzarà
Josep Canelà ... ... .. . .. ....
.
ric Quintana Ferrer l'autor s'lnhl2,- nyor Santiago.
pel Govern anglès a Berlin protes- que s'ocupen en la. fabricació de ma.- les peticions que dlrtgirà a la s. de
Josep Gtmbernat .......... ..
belx a favor del Jutjat de La BisErnest Vergés ......... .... ..
2 . - 1 També a la tarda, el senyor San- tant contra el decret de restabli- terlal de guerra. .Al cor d'Europa. sor- N. en el Conveni de la Lliga, en el
bal.
5'- tiago estigué de nou a. visitar el Go- ment del servei militar obligatori a gelx una gran potència. m111ta.r, la qual es dispose. que cada membre
Xutglà .................. ..
va.
qual
el
vernador General amb
Alemanya., segons opinió exteriorit- qua.l cosa. és un esdeveniment que d'ella. podrà cridar l'atenció del ConGrup d'obrers d'esquerra de
sostenir una. conferència molt ex- zada als cercles semioficials, «ha. es- ha de suscitar a. tots ela pe.tsos grans sell sobre actes SUl!ceptlbles d'enterVllatant:
2,_ tensa..
tat un èxit rodó per a Alemanya». inquietuds. Es veritat que tota ela bol1r la pau.
a conferenciar amb el Govern ale- continuaran el dilluns i dimarts
Anna Fita ................. .
Es probable que França demani m.any, a invitacló d'aquest, el 24 de pròxims, i, una. vegada acabades, Slr
Diuen que mo s'hauria pogut mal països posseeixen els seus secrets
Quimeta Tur1es .. . ... .. .
O'SO
Condel
16
l'article
de
l'aplicació
secret
el
Alemanya
a
però
militars,
Carme Palomeres . .. . ..
esperar una capitulació més gran
0'50
febrer 1 confl.rn1ad.a. després, en la Simon tornarà a. Londres i Mr. Eden
a.te.rta Joanola. ... ... ...
O'óO
per part d'Anglaterra)!. Aquesta ba és absolut 1 general en tot el que venl, que disposa l'expula1ó dels contestació a la nota anglesa del continuarà cap a Moscou, on arrlANUNCIS OFI CIALS
o·so
Marta. Carbó .. . .. . .. . . ..
la.
pertorbar
de
culpables
membres
naclodefensa
seva
la
a
refereix
es
estat l'opinió expressada avui als
dlllun.s, que l'objecte d'ella, igual barà el dla 28 al mati. Mr. Eden
1'Marta Roure . .. .. . .. • .. .
nal. Tots els països tenen alguns pau.
cercles semioficials.
que els propòsits de les conversa- sortirà de Mcxscou el dla 31 cap a
1'Narc1s Sena. ... . .. . .. ...
exConsell
del
reunió
de
data
La
Alemanya.,
a
però
milltars,
secrets
polftlcs
cercles
a.ls
dlu
es
Segons
dons de Berlin, no s 'havien alterat Varsòvia 1, d'acord amb els fet6.
1'Josep Roure. .. . ... ... . ..
Daniel Roura. ... .. . . ..
2'de la Rússia soviètica, el gest ale- el secret és general i hom ignora en traordinari de la Lliga de Nacions a pesar de la dedsió del Govern ale- romandrà a la capital de Polòni&
Lluls Bucno ...... ..... .
2'many requereix una. acció enèrgica. absolut tot el relatiu a. la seva. pre- serà determinada. pel m!n1stre de ma.ny sobre el se"el m111tar obli- fins el dla 3 d'abril.
Negocis Estrangers de Turquia, Ted- gatorl.
Josep Tu ries .. . ... .. . .. .
0'50
combinada, per la via. diplomàtica, pa.racló milltar .»
Les consultes amb els Governa
J oan Turles . .. .. . .. . . .. .. .
0'50
Rudch1 Aras, 1 es creu que Undrfl~
referir-se
va.
Voigt
Mr.
Finalment,
d'Adminis·
InConsell
potències
del
les
de
acord
Per
part
de
clar,
és
Per tant, en les conferències de de França. 1 Itàlia, contmunran
Joan Font ................. .
1'pridla.
el
o
març
de
28
el
ll~
..
Bera.
S1mon
John
Slr
de
viatge
l
a
Berlin es tractarà de totes les ma.- quan els ministres anglesos hagin
Baldlrl Palomeras .. . ... .. .
1'- tració d'aquesta Societat I en com- teressades en l'establiment de la
Me.rlan Ferrer .. . . .. . .. . .. .. .
0'50 pliment de l'article 21 dels Estatuts, pau europea., I s'ha. de fer la deguda lin no suspès malgrat l'anunci ale- mer d abril.
tèles contingudes a la declaració acabat les seves visites a l'estranLa nota de protesta de França a ~co-britànica. del 3 de febrer úl- ger.
many del dissabte, i digué:
1'- es convoca a ls senyors a ccionistes a pressió contra Alemanya.
Ferran Tubert ..... . ........ .
Salvador Pa.lomé ...... ..... .
1'- la Junta Ge neral Ordinà ria anual,
cJa ha estat apartada la base prl- ~manya., serà tramesa demà a
Nards Bru ...... , .......... .
1'- que tindrà lloo al domici li social,
A WASH INGTON, UN S mera de la discussió. Slmon va. a ~~:~or de França a Berlin,
(Passa a la pàgina •1
Les conversacions de Berlin es
1'Carles Puig .. . .. . .. . .. . .. ... .
CO NSID EREN QUE LA NO· Berlin perquè considera segurament vern ita~~~~J'se~uè .:J_l
1'- Ronda Universitat, 25, el dilluns,
Pere Albernt .............. .
T A D'ALEMANYA ACLA· que sl bé s'ha perdut quelcom, no és la seva que serà tramesa.e r
r
Jaume Ferrer ............. ..
1'- dia 25 del corrent mes, a les quat re
Eusebi Busqueta . .. . .. •.. .. .
REIX LA S ITU ACIO, I AL· menys cert que encara queda. alguna. multàniament a Berlin d~
1'- de la tarda.
sl1'Albert Juanola .............. .
TRES DIUEN QUE L' EN· cosa. que bé es pot salvar.»
Per a a¡slstlr a la Junta serà nenera semblant a la francesa. a ma.Joan Juanola. ... .......... ..
0'60
FOSQUEI X
3'- cessària la poS681SSió de deu Accions,
Josep Bala ... .............. .
ESTAT
D'
SECRETARI
EL
washington, 20. - S'afirma, de
2'- I els Accionistes pod ran, d'acord amb
Josep Mallol . .. .. . ... ... .. .
EL GOVERN FRANCES ~
DELS EE. UU. ES MANTE
1'+- l'article 22 dels Estatuts, reunir-se I font que mereix crèdit, que mentre
J aume Carbó ............. ..
CORDA ACCEPTAR LA IN·
RESERVAT
J oaquim Giró ... , .......... .
1'- oonflar la representa ció de les seves el Departament d'Estat es mostra
VITACIO DE MOSCOU I
Eladi Giró ................. .
0'60 Accions, oom a mfnlm deu, a un quelcom Inquiet davant les decisions
Washington, 20. - El secretari aQUE LAVAL VAGI A RUS·
J oan Bru ................. ,
1'- d'entre ells.
alemanyes, el Departament de Guer - mericà d'Estat, senyor Hull, ha es1'SIA
J osep Serrats . .. ... ... . ..
ra, pel contrari, està convençut que tat abordat pels Informadors però
Baroelona( s de maro del 1935.
0'60
Enric VIla ................ ..
Paris, 20. - En la. reunió celebraE Pr•ldent del Consell la causa. de la pau ha guanyat molt s 'ha negat rodonament a :fer cap
1'J oan Cabaflo .. . . .. .. . ... .. .
d'Administració.
amb l'actitud del Reich, ja que es man!!estació sobre els acords d'Ale- da a vul pel Govern francès, s'ha
0'50
Andreu Sagredo . .. . .. .. . .. .
manya denunciant les clàusules mm- aprovat el text de la. nota de protesta de França contra el decret
tars del Tractat de Versalles.
d'implantació del servei
Els periodistes han pogut compro- alemany
tar obligatori.
mill
var que el Govern h a rebut un InLa nota oficiosa. publicada pel
forme complet del seu ambaixador a
nota es ta co~
Alemanya sobre els esdeveniments Govern diu que a la eatat
aprovades
també que han
d'aquests dies en la. polft!ca. Inter- tar
les gestions per a. l a. celebració d'Unacional. Segons aquestes Informa- na
collaborad6
en
tetea
conferència,
cions la causa, almenys parcial, de amb Anglaterra 1 Itàlia.
la decisió de Hitler feta pObllca el
Gabinet acordA tam~ a.Hudlr
l dissabte a la tarda. és la publlcació a. El
la comunicació d'Alemanya a.nundel Llibre Blanc britànic 1 el resta- clant la Implantació del servei mibliment del servei de dos anys a litar obligatori, 1 fina lment autoritFrança, que la Cambra francesa. de- zà el ministre de l'Exterior Mr. Lacidi la setmana anter ior a la publi- n l, per a acceptar la inVítació del
cació de les declslo~ del Reich. Govern soviètic per tal de fer una.
També dlu que han se"lt d'esperó vls!ta a. Moscou.
al Reich l'Informe que posseeix sobre la lm!)Ortàncte. de les forces miEL SECRETARI DE LA 80•
litars de Rússia.
CIETAT DE NACIONI HA
REBUT LA NOTA FRANLES MANIOBRES AERIES
CESA
REALITZADES AH I R A
Ginebra, 20. - Bl. Secretari de I&
BERLIN
de Nacions, senyor A venol, bà ·
Berlin, 20. - Des de les deu a les Lliga
aquesta tarda la peUcló de
dotze de la passada nit, es verLfi- rebut
per tal de convocar urgentca.ren els anunciats exercicis anun- França
de la a. de N. per tal
el
ment
ciats oficlalmente com a «civils i de de t ractarPle
de l'actual situació a Eudefensa antiaèria».
ropa.
La primera esquadreta que volà
sobre la capital h a estat bateJada
DISSABTE VINENT CELE•
amb el nom d'«Esquadreta Von RlchBRARAN UNA ENTR EVI~
thofen», en memòria d'un dels més
TA A PARIS EDEN, SU·
valents aviadors alemtmys dur:mt la.
VITCH I LAVAL, I DES·
Gran Guerra.
PRES EL DELEGAT AH·
A dos quarts clz deu de la nit
GLES CONTINUARA EL
apagar- se tots els
comenct~reu a
VIATGE A BERLIN, MOl·
llums i la capital, a. les deu. estava
COU I VARSOV IA
en la més completa seguretat.
Hom confirma q ue
Londres,
Durant les maniobres van soste- el pròxim 20.
dissabte se celebrarà a
nir-se comunicacions radiotelefòni- Paris una. conferència acordada per
ques entre els diferents punts de iniciativa anglesa, a. la qual assistila ciutat. tals com la. catedral la ran Mr. Anthony Eden, per Anglatorre de l'estació de ràdio, torrè de terra; Mr. Lava!, per França i Mr.
la Pmià .;,--;n efectuat ilierlln 1
ooiñï a ha
les fàbriQues «Diemens11, etc.
Suvitch, per I tàlia.
Un avió, el «J-U-52», Intercanviava
Es probable que, una vegada. aca- voltants de Tempelhoff maniobres civils per a la defensa contra 811 c¡~~
les impressions de les maniobres des bada la conferència, Mr. Eden, re- aeris. Tots els ciutadans havien de prendre part sota severes multeS
1111'
E'l ctrcuih tàncles mlttertosaa ha e at&t &...,nat Amoni 81erna, propi etarl de la barraa. que es veu al
de diversos llocs. L'avió, que vola- tomi a Londres en a eroplà.
·tar ta 11
gravat. A l'anlle euperlor, la vloUiria
,
una fínestra, per tal d'ev•
tapant
ciutadà
Un
d'Incompliment.
va a una alçària de 2.500 m etres.
Mr. Eden, acompanyant S1r J ohn
(EJcpress . Fc o
<~. Urbia Press>
estava en comunicació nmb la ciutAt. S1mon. anirà. el diumen~e a Berlin,
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