EL TEMPS. - El cel es presenta en general serè, llevat pel pla
de Lleida, La Segarra i El Pallars, on apareix serè. Ela vents bufen
fluixos, en general, de direcció N I de direcció S I també fluixos pel
camp de Tarragona, pla de Lleida i vall de Ribes. En les darreres 24
hores no s'han regis trat precipitacions en tot el pals.
El gruix de la neu és de 2.35 m a Envallra; 36 cm. a Ransoll; 211
cm. a Angolaster i 4 cm. a Escaldes•

......
fundador a LLU I S

Barcelona, dissabte, 23 de maro del 1935

COMPANY S

DESPRES DEL DEBAT PARLAMENTARI SOBRE EL CONTRABAN D'ARMES

s

Els membres de la Comissió dicta minadora seran 19 i no 21
EU FO RIA

Guió del moment El Sr. Pic i
LES

ESQUERR~S

els

REPU- seus pro¡ectes

seguit~~!~p~s~~d~ a~=~~~!~::~ D
NOVES
ES...

«Azorín» visita el President i ex-consellers
Madrid, 22. - Avui ha visitat a
la presó al senyor Companys i exconsellers de la Generalitat, r acadêmic senyor Azorin, el quaJ. els

I

EL T. DE G.

LES MINORIES SOCIALISTA I
•
•
REPUBLICANA CONSERVADOC Or d I a l1tat Acordà autorit- RA (MAURA) NO HI TINDRAN
entre la Lliga zar el trasllat
REPRESENTACIO
Després de la borrasca

Madrid, 22. - L'Esquerra Republi·
I cana de Catalunya ha designat
per a.
¡}opinió públlca ha
formar part de la Comissió parlamentària
que
ha
d'entendre
en
l'as·
parlamentàries sobre el contraban d'armes. Al llarg de les dues dilatades
sumpte del contraban d'armes, al
eessions solament un fet apareix amb força absoluta: el discurs d'Azasenyor Ferret, propietari, 1 al senyor
~. que d'inculpat es converteix en acusador. Es inútil Palet. suplent.
i a més, ridiEis agraris han designat els seLes multes per Higiene
cul - que la Premsa de dreta intenti d'escamotejar aquesta veritat i
I ~rgr:ntazcano, propietari, i Taboada,
tacl jocs ma.Jabars per dissimular la realitat. Les grans masses ciutadai Sanitat domiciliària
pes ban seguit les incidències del debat, han llegit els discursos, i saben
I Esquerra Republicana a l senyor
cEl Debate»- que calla com un
han estat perdonades
August Barc!a.
de què va.
mort davant el discurs d'Aza.i'ia amb
Els socialistes no han nomenat re¿Que s'ha votat la presa en consideració de la proposta de la CEDA?
motiu del debat parlamentari sobre
El senyor Pic i Pon passarà a la
presentant encara. Tampoc l'ha noel contraban d'armes-, recull amb
¿Que ha estat nomenada la Comissió dels 21 per tal que emeti el seu història de la nostra ciutat amb la
Madrid, 22. - Aquest maU es re- menat la minoria Republicana inavalot d'alegrois una de les decla- ~1 el Ple del Tribunal de Garandependent que defensa el senyor Cha
lictamen? Sí, 1 què? L'opinió ha jutjat ja, i això és el que importa i el glòria, no solament de les reformes
racions de «Lliga Catalana» en el ttes ConstituciOnals.
fantasmes,
sinó
també
de
les
festes
paprleta aixl com els independents
~ue compta. La figura d'Azaña, més alta que mai, segueix essent la gran
darrer Congrés i en fa. un pretext
populars, que diu ell. Festes popuAcabada la reunió el secretan de del senyor Calderón.
figura de les esquerres espanyoles. «El procés del règim» s'ha convertit en lars que costen un ull de la cara a
de reconciliació entre «C8da» i «Lll- dit organisme, senyor Serrano PaLa Comissió enlloc de 21 diputats
ga» que clo~> l'última etapa de fric- checo, manllestà als periodistes que estarà integrada. per 19 membres,
el procés dels qui volien destroçar l'home 1 la seva representació. I Azaña. la. ciutat, però que distreuen. Algú
ció.
·
els vocals havien signat l'aute de per haver-se negat a nomenar represurt d'aqul amb més autoritat moral que mai, i al seu voltant s'arremo- potser voldria que amb les més de
Sembla que ha passat la. borras- petició del Fiscal de la República sentants els grups socialista 1 conmil pessetes que costà el Carllna el que potser no havia tingut en cap altra ocasió: l'entusiasme po- cent
ca.
Podem
assegurar
que
per
ara
i
denegant els tràmits d'instrucció servador.
naval, s'ajudés als obrers sense
tant no ~¡entirem més discursos de prèvia.
pular, l'esperit combatiu - ho dèiem ahir - de les esquerres espanyoles, feina. i que, per exemple, es fes la
Els liberals demòcrates han desig
cambó
contra
Gil
Robles.
Es
perExatnlnaren seguidament l'escrit nat representant el senyor Alvarez
disposades a servir-se de la tremenda lliçó del passat.
U)'banització de carrers de barris
fila
una
entesa.
cordial,
a
base
que
del
senyor
Jiménez
de
Asúa,
defenValdés,
sense vocal suplent.
En el debat s'ha produït un altre fet, complementari del que assenya- obrers i no pa¡¡ ún1cam~nt de la Via
«Lliga Catalana>> deixi d'ésser la sor del stnyor Lluhí, en el qual es
lem i de la màxima transcendència per a la polltica d'esquerra immedia- Augusta, carrer de palaus i de grans
mica «catalana» que encara sembla- demana. autol'ització al Tribunal perde pisos molt cars, que ha
va ésser. Evidentment- cal donar- què sigui traslladat l'ex-conseller de
ta: el discurs de cordialitat fraternal i de compromls politic de Martí- cases
trobat un defensor amb el senyor
li en això la raó - Gil Robles sa- Justícia de la Generalitat a BarceA SARAGOSSA
nez Barrio. Amb la mateixa sinceritat que haviem de posar dies enrera Brunet -perquè en ell deuen viure
bia amb qui se les havia.
lona per tal d'estar al costat de la
un comentari advers a una actitud de Martínez Barrio, assenyalem avui els subscriptors de «La Veu»- sinó
Aquest
comentari
de «El Debate» seva esposa, la qual està a punt de
amb veritable satisfacció les seves paraules a Azaña, que, al nostre enten- també d'aquelles tirallongues de car- !
ve a segellar el pacte polític entre de3lliurar
rers de l'altra banda del Passeig de
la
«Ceda»
1
la
«Lliga».
Diu aix.i:
dre, equivalen a la reconstrucció pròxima, i potser immediata, de la uni- la
L'escrit està formulat en nom de
República, on viuen els obrers i
«La Lliga se coloca, pues, en un la mare política del senyor Lluh1.
tat d'acció de les forces de la democràcia republicana espanyola, fet que els menestrals menys rics. Tamestaclio
nacional
espai'iol
para
su
poEl ponent senyor Traviesas digué
bé es podria fer quelcom per aqueha de tenir una importància bàsica en el cam1 a recórrer.
lltica, y asl proclama «con esplritu que no s'oposava que el senyor
AIORIN
Des de Catalunya saludem cordialment aquest retrobament, que es- lles barriades especlficament obrede
concordia»
otras
conclusiones
Lluh1 es traslladi a Barcelona en
tan injuriades fa una tempoperem eficaç. Les esquerres espanyoles saben amb qulna sinceritat hem res,
rada des de les trones dels temples expressà la seva simpatia i s'ha ofert también plausibles, cual la que se les degudes condicions de seguretat,
Insistit a totes les hores per ta.! que la unió fos possible. I saben també baTcelonins. Ah, però això és dema- per tot quan pugui ésser-los útil. refiere a la rev1sión constitucional, i s'acordà així pel Ple. Ha contriSaragossa., 22. - El general cap
deberà realizarse «donde el tex- buït molt a aquesta decisió l'infor- d'aquesta
Divisió, general VUlegas,
que Catalunya no és la Lliga, i que si les veus de Catalunya avui guar- gògia pura! Això estava bé aquells El senyor Companys 11 ha dedicat que
to
vigente
hace
imposib1e
la
paz
de
me
de
l'advocat
defensor,
que
asseféu una visita al Casino de classes.
den silenci no és ni per manca de desig de parlar, ni per manca de ca- temps en què el senyor Pic havia de una
las
concienctas
o
constituye
una
nyala
que
el
deslliurament
fotografia
tindrà
feta
que
al
vaixell
estava
«Uruconcorregudlssim, i propossessió del seu càrrec de
perturbadora de la econo- lloc en un dels dies d'abril, 1 la vis- nuncià. una aHoeució dient:
pacitat per actuar, ni per manca d'escalf entusiasta, lleial l majoritari prendre
diputat provincial, pistola en mà, guay>> en la qual apareixen tots en amenaza
mia
española».
de multituds.
contra els encartats de la Gene«Per a res hem d'intervenir en poen què els lerrouxisLes pensaven que grup.
De alabar son, por tanto, la orien- ta
raUtat no s'iniciarà fins entrat el lltlca. El poble escull els seus repreJa hem vist com la Lliga ha votat ara contra la proposta d'acusació els obrers eren uns ciutadans com
tación
y
la
mayoria
de
los
acuerdos
El senyor Companys ha rebut desqual motiu és segur que sentants que són els que únicament
11 Azaña, 1 no tenim inconvenient a reconèixer com a assenyada i pru- els altres. Ara no, ja poden estar
solemnemente adoptades por la Lli- maig, pel
ésser a. Madrid el senyor poden regir la vida de la Nació. Nosga Catalana. Y con esperanzado de- podrà
dent l'actitud adoptada pels seus diputats. Però aquest fet no pot fer- contents, els que no Lenen feina ni prés unes altres visites.
per a aquesta data.
- altres no hem de barrejar-nos en tals
què
que es facin cavalcaseo aguardamos hechos que los con- Lluhl
nos oblidar un altre fet, de més valor politlc en la trajectòria d'un par- des amenjar,
Després d'un minuciós . exa,men, .el assumptes. Per altra part hi ha disla via pública, de les quals
firmen.
Hechos
que,
aunque
parezTrtbunal acordà concedir 1 autor1t- posicions clares i terminants que
tit com «Lliga Catalana» : ens referim a la votació del suplicatori, du- poden disfrutar de franc. Gracies
ca paradójico, han de tener su màs
rant el mes de novembre de l'any passat, per processar Manuel Azaña i que no s'hagi trobat la manera de Pic és un home comprensiu amb els pronta expresión en las palabras de zació 1 trametre el corresponent ofi- ens prohibeixen aquesta Intervenció.
ci a la Direcció General de s_egureSé que es fan propagandes insien locals tancats, per a així propietaris. Es lògic que aquests es
Lluls Bello, en aquella ocasió detinguts al port de Barcelona, a bord d'un fer-les
donar-los aquell segell de dis- vegin obligats a passar per les exi- los jefes; no màs discursos agrios tat per tal que el s~yor ~uhí, amb dioses per tal de separar-nos del nos
vaixell-presó. La «Lliga>> coHaborà a.leshores amb els vots deis seus di- tinció que, per exemple, a les gències dels llogaters, que volen te- y alejadores de posibles futuras con- les degudes precaucions, Stgm tras-¡ tre fonamental deure 1 cal desoir-les
lladat a Barcelona en situa~ó. de en absolut, i per la. meva part estic
putats a una persecució l'eplleg de la qual és aquesta acta acusatòria festes de carnaval d'aquest any va- nir aigua als pisos i aigua que passi cordias.»
presó atenu~da, degudament VIgilat. disposat que desapareguin. Tots hea
d'avui. La «Lliga», partit català, votà aleshores a favor del suplicatori ren tenir els balls del Liceu, en es- per dipòsits nets i volen tenir waters
Després s autontzà la.. Junta de . de tenir en compte que aquestes procontra dos homes espanyols que havien posat tot el que eren i tot el que pecial el de l'Artístic, que va batre que no facin males olors i que vaGovern perquè concerti. amb les I pagandes solament serveixen per a
tots
els
records
de
«refinament».
Ien
que
els
celoberts
no
facin
pudor?
polltlcament tenlen al servei de l'autonomia de Catalunya. Avui, al cap de
Companytes de ferrocarrtls els pas- l'interès personal dels que les fan.
Es per això que el senyor Pic ens Això, mentre el senyor Pic sigui alsis en iguals condicions que les del Nosaltres no tenim ·més deure que
cinc mesos, quan aquells acusats d'ahir han pogut acudir al Parlament, han anuncià ahir que ens donaria un calde, és ésser massa exigent. Ens
Congrés.
servir la Nació. :Espero que tots
pogut demostrar categòricament la seva capacitat i la seva decència i aglu- programa detallat de les festes l etont. fem càrrec i ens ho expliquem
Després s'acordà que els jutges m'ajudareu.»
\inen al seu entorn un vast 1 fervorós moviment d'opinió-és a dir, quan cavalcades del 14 d'abril. El senyor
instructors
siguin
nomenats
lliureLes paraules del general Villegas
vol que el 14 d"abril d'aquest any
Un parèntesi en les nostres pre,
•
aquells homes tomen a pesar i a influenciar decisivament en els curs Pic
ment per als judicis criminals que foren acollide3 amb gran entusiasme.
sigut ben característic dc l'època gunte~ .. al seny<_>r Pic p~rquè ens I
es presentin al Tribunal, entre els
de la vida politica de la República - la Lliga ve a votar al seu favor, de- piqwponiana. Després, com ja ens anuncu que d'aCl a pocs dtes comenvocals de dit organisme.
clara el seu convenciment d'inculpabilitat. Ho remarquem. No perquè ha dit, farà tot el possible perquè çaran les obres d'obertura de l'AAfegt, el senyor Serrano Pacheco
creiem que el gest d'avui eximeixi la Lliga del gest d'ahir, sinó exactament els catòlics puguin fer la seva caval- vinguda del 14 d'Abril fins a la carque a la setmana pròxima es veurà Emiliano lglesias ambaixador
cada
de
Corpus,
i
tots
contents.
Ja
retera
d:~splug:ues.
Bona
nova
pels
pel motiu contrari: perquè el gest d'avui dóna major relleu a la gravetat
la vista del recurs incoat pels exho diu també l'alludit senyor Bru- automobiltstes t pels amants i amics
consellers de la Generalitat contra
a Mèxic?
del gest d'ahir.
net de «La Veu» : «Si els DO catò- d'un camp de curses ~e gossos exis- Diu el ministre de Finances, els
senyors Pradera, Ruiz del C11StiUcs poden fer la seva rua per Car- tent en aquelles barnades.
llo
i
Martlnez
Sabater, que estaven
Madrid, 22. - Als passadissos del
naval, i encara troben l'ajut de I I ar9: ~a altra pregunta al se- d'aquell paÍS QUe nO SÓn recusats per dits
ex-consellers.
¡ Congrés es digué que en el Consell
l'Ajuntament, no hi ha cap raó per- nyor Ptc.
.
, .
Una
vegada
acabada
la
reunió
del
¡
celebrat
aquest mati a la Presidènquè els catòlics no !acin la seva».
-Uns Obrers han vmgut a lameneCOnOmJqUeS
Ple, es reunl la secció segona del cia s'aprovà la. proposta de designaEl senyor Pic ens ha dit que pen- tar-se que l'empresa que enderroca
Mèxic, 22. - En relació amb l'as- Tribunal I s'acordà aixecar la mul- ció del senyor Emiliano Igles1as per
sava el mateix.
les Drassan.es acomiada gent i ut!- sumpte del pagament dels vaixells ta de 10.000 pessetes imposada al a ocupar l'Ambaixada d'Espanya a
.
Utza explosms per a fer l'enderroc.
Mèxic.
. Despres, el senyor alcalde governa- Es cert això, senyor Pic? No és un de guerra que Mèxic :nanà cons- periòdic «Euzkadi».
tm ens ha mamfestat que, a }a fi, I perill que, en plena ciutat, s'utilitzi truir a les drassanes espanyoles, el
es podran començar les obres d ober- dinamita per a tirar murs a terra? secretari d'Hisenda i Crèdit Públic,
tura del c~~:rrer de F?rtuny, pel fet 1 -No en sé res del que em dieu. senyor Bas30ls, ha. fet les següents
que «El Stglo» ja s. ha avingut a Procuraré saber-ho, però penseu que declaracions:
vendre els terrenys VIals que passen . l'enderroc cal !er-lo de pressa, per«L'import d'aquesa obligació impel seu solar.
1què s'ha d'urbanitzar allò ¡ cal !er mediata fou tramès en temps oporMadrid 22. - A dos quarts d'on- 1 S'lla parlat també de la installa-Els he de donar la noticia que el concurs per a altres enderrocs. tú al seu destl i dipositat al Banc
ze del mati es reuni el Consell de I ció a l'aeroport de Sevilla que se~à. d'ací un mes i mig la Unia de trau- Han de saber que allò ho converti- d'Espanya.
No es féu el lliurament
ministres a la Presidència. Acabà la · un punt interessant en la navegació vies de sants, la número ú, que pas- rem en una casa magnifica. Farem d'aquesta suma
en atenció que exisLes dretes espanyoles han caigut en el parany que s'han prereunió a dos quarts de dues.
aèria del món.
s~ pels carrers del Carme i Hospl- una mena de jardi elevat que farà tien alguns petits punts de diver- parat inconscientment elles mateixes. D'un afer judicial com el
El ministre de Justicia fou preAixí mateix s'ha tractat de l'es- tal, reverteix per complet a l'Ajun- molt bonic.
gèncla que el Govern de Mèxic vol- contraban d'armes, n'han volgut treure un ater polttic. Han cercat
guntat pels periodistes si s'havien tat ruïnós en què es troba l'edifici t
t H
t ls tèenies
· Govern
gué aclarir,
1 es prestà
això el una arma d'atac contra les esquerres, i sobretot contra Manuel
De la contesta d e1 senyor p 10
espanyol,
per aconsidetar
ocupat dels expedients de penes de on estigué installada l'Acadèmia ge- amen . e encarrega a
1
que estudiïn el que cal fer. Es conve- n'hem pogut treure la conclusió que justificada aquesta pretensió.
mort recentment tramesos al Tri- neral de Saragossa.
Azaña. Després de passar-se alguns mesos carregant l'arma i ametreure aquella guillotina dels l'empresa enderroca utilitzant la dibuna! Suprem, 1 el senyor Alzpun
Finalment, els periodistes pregun- nient
carrers
esmentats.
veurem
si
es
va
namita
i
deixant
obrers
sense
feina.
Aquests
dos
punts
de
divergència
naçant
l'adversari indefens, han disparat, amb la mà ja tremocontestà que encara no havia arri- taren al senyor Jalon si el Oovem
Com- El senyor Pic no hi podrà. fer res no han estat arranjats encara; pe- losa, el tret en ple Parlament, mitjançant la triple acusació torbat a poder del Govern l'informe havia parlat del resultat del debat a una solució amb l'esmentada
à. E
'bl
rò com que solament afecten m1a
del Tribunal Suprem.
petita part del muntant de l'obli- mulària de cedistes, monàr quics t tradicionalistes. La trinitat de
d'ahir a la nit, i aquest ha respost: panyia o bé què es far . s posst e perquè val més anar de pressa.
U senyor Lerroux digué que no
-No h.e m tingut temps P.er a que es cerqui¡ ala lÓ
. manera
de
fer
una
Es
en
aquest
punt
de
la
conversa
ó, 1 no tenim cap i n te r ès a. con- l a reacct'ó ...
tre
la
Ronda
gaci
tenJa res a afegir a la referència tractar, m de coses disciplinà.nes nl nova comun 0
en
que hem parlat de Corpus, però ens servar pe.r més temps el total de
El t r et ha sonat amb espetec sensacional. No ha tallat pas. Peque donés del consell el ministre de d'altra cosa més que allò que us he i Sants.
digué que, d'acl a allà hi ha encara 1
tit t t
Espanya
A continuació el senyor Ple anun- dies a passar i ja es veuria com a quan a
ramesa a
c~munlcions.
' ró --cosa pitjor- ha sortit per la culata.
dit.
El senyor Jalon facilità. la següent
anava.
EL SR. ROCHA DIU QU E cià que. durant els dosh mesos i mig
s'adhan ddonaMtèinxistrucciMonsdriad l'amtraiè- I
• • •
x or e
e a
a
perqu 1
referència verbal de la reunió miHA QU EDAT VI RTUAL· que ell fa . d'a~?alde, a augmen.t a t
I
el
que
passa,
no
és
cert
senyor
tact
el
lliura:nent
re3pectiu,
excepte
Declaracions
del
sumari?
Indicis de culpabilitat? ¿Figures de
nisterial:
MENT AP ROVAT EL T R~ C1
la .suma en litigi, fins que no es delicte? Després del debat parlamentari, el castell de cartes, alçat
-Tal com podeu veure per la noTAT AMB L'URUGUAI, I la recaptac1ó d I.Illpostos en un mll1ó Pic? -digué un repòrter.
mll pessetes.
També també Es lar
de!meixi el punt en debat.
.
d'f
tó . d
f d · d'' f
ta que us lliuro, quasi tot ha estat
PAR LA DE LA PRORROG A set-centes
Es clar que aquest augment de•
· . e ·
La petita controvèrsia, per altra. am b m~rmu~actans
t. ama . nes e conversa pr va a t
m onnadespatx ordinari.
DELS PR ESSUPOSTOS
1 com 9-ue _no hi haVIa més assump- banda, podia haver-se resolt des ció penodtsttca, ha catgut ndtculament. Es una enfonsada absolupèn
d'ésser
els
primers
mesos
de
El ministre d'Estat ens ha inforMadrid, 22. - En arribar a la l'any, però què h1 farem, no costa tes, ni nmgu no 11 f~ia cap més prc- d'abans, si en el temps oportú hi ta. No hi ha
cap
transgressió
de
les llets per part dels acusats. I si
ru:tt sobre la marxa política inter- 1 Cambra el ministre d'Estat digué
1
ns.cional 1 després s'ha aprovat el als periodistes que al Consell d'avul gausireó de deL'{ar-11 aquesta petita ~~·~ p;~~tap:;r :nac~:i~~a~~ hagué3 hagut ambaixador de Mèxic n'hi hagués, alguns homes de l'actual coaltc16 governamental com 1
. que heu do- se, li diu ben baixet:
co~weni amb l'Argentina per tal no s'havien tractat assumptes de ill
ah:l1r'
&panya;
però, com es
que féu
no n'hi
·
l
t
l
t ·
1
-Es. cert, senyor Ptc,
.
:a tramitació
més part'tnen
a responsa b'l't
t t a en e ma etX grau o en ~n grau ma or
de sotmetre'! a l'aprovació de les caràcter polític.
-Avul e~ hem escapat de parlar llarga..ll
Certs.
encara.
Afegl el senyor Rocha que demà nat un decret condonant totes les
de les CoiiD:SSi?ns Gestores.
c..1 •
yor Bassols acaba dient:
I
Cal tot l'encegament de la passió polttica per a iniciar una
S'ha parlat una gran estona de la arribarà a la Cambra el projecte de multes als propietaris?
-Totes no és ben exacte. Només
~tres penodtstes ho varen sentir
c;-u de treball i han intervingut en llei relatiu al tractat comercial amb
~<El:; atacs dels monàrquics espa- 1 ofensiva com la que les dretes han entaulat amb l' excusa del cona:;·,¡e.st assumpte extensament els mi- l'Argentina. Encara que no figura he perdonat aquelles que correspo- i dlgueren també, de m~nera que no nyols al Govern de Mèxtc han
t b
d'
J td.
t ll
'ó
té
b
p ltt .
t per tant mes bé un caràcter ra an armes. ur tcamen ,, ur acct no
cap ase. o tean!stres d'Obres Públiques, Treball 1 a la nota oficiosa al.Consell d'avui nen a. Sanitat i Higiene dels edifi- ho sentis el senyor P1c:
eis
Pel
que
en treurlem. Ja sabem ~litic que wia raó econòmica o fi- ment, pren el caràcter d'una venjança personal. Lògicament, és
lit!Senda, sobretot en allò que afec- s'aprovà virtualment el tractat amb
l a les indústries especialitzades l'Uruguay tenient en compte que
ÍNo us ho deia jo que el senyor que per ara no ht ha res ret.
nancera.»
un contrasentit ; i ho és tant, que fins un home poc devot de la
com la metallúrgica. 1 siderúrgia. és probable que el Consell d'Estat ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wg~~FromucCamb~hanmarea~enlauoon~nt oon~~~
Possiblement al pròxim Consell un informi favorablement. Es producte
cia, la paradoxa d'unes torces polttiques que van Lmposar ta un
dels ministres portarà un pla arti- de les gestions del senyor Pareja
any una amnistia política de caràcter general t que ara demanen
cut~t per tal de donar treball a les Yébenes. d'acord amb l'informe que
industries metaHúrgiques en el que redactà la comiSsió espanyola que
càstigs per a suposats delictes polftics comesos amb anterioritat a
;_: .refereix a la reposició de ma- mantingué les negociacions amb aaquella amnistia.
"'-'Ilal de ferrocarrils, etc.
quest pals.
Manuel Azaña ha esmicolat totes les allegacions hostils i tots
m ministre d'Hisenda ens ha En el relatiu a l'atur obrer s'ha
els arguments acusatoris. Si acusacions hi ha d'haver, han de gtPfrlat del pr~;;supost i s'ha exhortat nomenat una ponència composta
a s ministres que presentin els m- pels ministres d'Obres Públiques,
rar-se cap a un altre costat. L a muntanya de paper d'un sumari
formes parcials amb objecte d'a- 1Treball i Hisenda perquè articulin
tendenciós només és interessant ara pels seus caires polftics. I per
vançar els treballs en el pressupost un projecte per tal de remeiar aaquest cantó, la desfeta dels atacants ha estat absoluta. El cldssic
se~cstral.
questa situació.
El senyor Lerroux na donat
Respecte a la pròrroga pressuposcas del alguacll alguacilado ha tingut en la sala de sessions del
~orupte de les visites que havia re- t.'\ria, s'ha fet a basc que en el pròCongrés una solemne representació.
ut aquests dies i s'ha acordat tra- xim trimestre, el ministre d'Hisenda
• • •
retre un avenç al poble de 'Maes- I pugui introduir modificacions d'aeran~a (qiudad Real) que es troba cord. amb la tasc!l- que . segueix la
Estem segurs que, peL que toca als polítics esquerristes acusats
"· Eituació delicada, i que pel mi- Comissió que enten en les econo-o millor dit, ex-acusats- la qüestió del contraban d'armes ha
~lshtre d'Obres Públiques es tramiten mies pressupostàries. Es pretén arperdut tot et seu valor en l'aspecte judicial. En l'aspecte pol!tic
lreballs per tal dc remeiar de ribar a l'estiu amb objecte de tenir
mcQment la situació de dit poble.
perfilats els pressupostos 1 que no
a! contrari, el seu valor ha crescut enormement. S'ha convertit e~
h llant a la comissió de Càdiz que hi hagi necessitat d'anar a una nova
el símbol d'una gran batalla entre dues tendències oposades. I la
estat molt nombrosa i ha abar- pròrroga. Així, si fos necessari, estatendència esquerrista, tota resplendent d'honestedat, ha obtingut
t
tots els sectors de la ciutat. ria el carni més expedit per al cas
v~nt POlítics com dc treball, el Go- que s'arribés a la revisió constitu1..t la victória moral, que és l'anunci i la garantia de la victòria ma~
ci rn ha acordat pre::;entar una peti clonal.
terial que aviat obtindrà en el terreny de la democracia i del sua 6 de credit extraordinari recollint
Respecte a la petició que na fet
fragi.
a~U~les partides que corresponien el ministre d'Agricultura. que es conUn tret tallat és ja una dissort per als qui ataquen. Peró un
a , Imsteri de Marina consignades cedeixi al Crèdit Agrícola la quan1
utu1~11Yt anterior i que no s'havien titat de 20 milions de pessetes, i extret que ha sortit per la culata és per a ells una catàstrofe. Els dreza .
posada pel senyor Jiménez Fernàntistes encara s'aguanten dempeus, per la inèrcia de les posicions
a Ei mmistre d'Hisenda ha parlat dez la necessitat urgent de la seva
adquirides. Peró la ferida r ebuda de l'arma que ells mateixos han
lll~~ [elactó al port franc de Càdiz, petició, s'ha autoritzat a Tresoreria
es 1 es~ant que si es fan treballs perquè faci un lliurament de 5 midisparat, és una ferida mortal.
cap~ra remeiar l'atur en aquella lions de pessetes per a les atencions
. .Mai no havia aparegut tan clarament la valoració intel-lectuaz
El . andalusa.
soHicitades pel ministre. Després, la
L èt~ca de~s homes de la República i dels homes de l'Anti-República.
tar m1nistre d'Indústria na fet no- Comissió de Pressupostos, emetrà
a 1que amb la concessió de primes dictamen sobre el crèdit de 20 m!Mat els cmtadans no havum vist amb tan viva claror les interioritreb~'lconstrucció, s'intensificarà el tions de pessetes que ha soHicltat
tats
dels partits, dels Governs i de les ànimes. Si el procés judicial
• a les drassanes.
el ministre d'Agricultura.
encar~ està en curs, el procés politic resta clos definitivament .
. VtSt per a sentència, com diuen als tribunals. I la sentència
v~nt~ble només la pot donar el poble. A hores d'ara, dins la consCtè~ta de tots els ciutadans rectes estan pronunciats ja els mots
deci.Sius.
(Per
Bartoll)
El :;enyor Azaña ha parlat
A. ROVIRA I VIRGILI

FESTES I CAVALCAPAGANT lA CIUTAT .

i la C. E. D. A. del Sr. Lluhí a
Barcelona
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Borsa de la tarda

Nord, 63'50, 63'55, 53'45; Alacant,
89'80, 39'90; Explosius, 105 105'25·
Ford, 204, 203'00, 203'60; MÓntserrat'
79'50, 80'00; Aigües, 172'50; F elgue!
Aprofitant la seva estada a BarAls d eutes de l'Es tat, encara que res, 34'75, 35'50, 35'15; Rlf, 53'85,
amb una gran manca de trans ac- 54'00; Sucres, 31'00 ; Filipines, 337; celona, el senyor Aba.d Casca.ja.r es,
sot. >-secretari d'Hisenda, visità el
~lons, es vo. veure quelcom de sos- Chade, 379, 380.
M ercat L:iure d e Valors.
teniment.
El senyor Abad fou rebut pel preLes obligacions de Tresoreria de
ta Generalitat, guanyaren un quart d.e,Nord, 63'45; Alacant, 39'90; Cha- sident, senyor Feliu, el qual li donà
381, paritat; Cbade D., 75'20, pa- compte detallat d el funcionament
per 100. Les Diputacions, Provin~tat; Chade E., 75'60, paritat; Fi- d e la ln.itltució. El senyor sots-secials i Municipals, sostingudes.
hpmes,
337, operacions· Explosius cretari recorregué després 1& disLes obligacions ferroviàries, sostingudes, però també amb una gran 105'~0; Sevilla na d'Electricitat, 77'00: tintes dependències de la. casa..
Marroc, 5 per 100, 90'00 pamanca dc negoci, 1 dominava el pa- pantat;
•
per al rotllo. Les obligacions indus- ritat.
trials, molt paralitzades.
Als rotllos de fi de mes, si bé va
~omlnar quelcom el sosteniment, les
transaccions foren d 'escassa imporància, tant al rotllo d'accions ferroviàries com al rotllo d 'accions in~~~:
s44"~~ 0 3 5 '~~
~ dustrials. Les accions Montserrat,
Oòl11rs
~.:g
seguiren amb una forta tendència
Llres
6l'OS
COTITZACIO t.liTJA DELS PREUS
61~l
de puja.
Marcs
2'94
DE LA SETMANA
2.96
Sul.S8oe
238'25 238'60
Patates, diverses classes
Belgues
171'75 172'00
Patates llavor anglesa, 40 ptes.·,
Florins
4'"7
Nord, 63'60, 53'60, 53'40, 53'50; AlaEscuts
.:¡0
4'98
ang1eses, 37'50; riojanes de la Ba31
cant, 40'00; Ford, 204; Explosi'J.S,
cor. Praaa
g~;~g
nyesa, 16; grogues, iJem., 16; flor
30•60
104'75, 105; Aigües, 172'50, 172'75,
Cor. sueques
1'79
morada, idem, 17'50; rojes, idem, 18;
1•81
172'65; Montserrat, 78'00, 80'00, 79'50;
Cor. norueaues
1'H
1'76
de Logronyo, 19; d 'Haro, 18; de semRl.f, 63'76; Filipines, 338; Chade,
Cor. t1nneses
1'55
1'57
brar, Burgos, 22'50; d'Astorga blan-

Visità el Mercat Lliure de
Valors
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Al¡11es de Huelva 6 'I•
At¡ües València 6 "I• ...
Barcelonesa Elect. 1907
Barcelonesa Elect. 1908
Barcelonesa. Elect, 1912
Barcelonesa Elect. 1913
.Ba.rceloneaa Elect. 1920
Canal d'Urgell .......... ..
Catalana Gaa O ......, ..
Catalana Ga.a B ........ .
Catalana Ga.a F ........ .
Catalana Ga.a G o '/•.. .
Catalana Ga.a Bona .. ..
Hlsp. Amer. d'Elec. 6 'I•
Hl'>P. Amer. d'Elec. bo11,11
Regants Ebre Bona ...
Ooop. Fluid Èlec. 6 'I• ..
Ooop. Manresana Ener.
Enera. Elec. Catal. 5 •¡,
Energ. Elec. Catal. 6 •¡,
Energ. Elec. Cat. 6 'I• or
Energ. Elec. O. 6 l• 1928
Ener¡ . .blec. O. 6 1•193~
Ener. Elec. O. Bona 1918
Ener. El ec. O. Bona 1924
Elèctrica Olnca 6 •¡, ...
Eléctrtca Tenerl!e 6 'I•
Elec. 1 Oaa Lebon 6 •¡,
Ai¡üea Barcelona 8 •¡,
Algües Barcelona 4 'I•
Alg\lea Barcelona 6 'I•
Aigües Barcelona 6 'I• O
Aigües Barcelona 6 'I• o
General Re¡adlus 6 •¡,
Llum 1 Força Llevant ...
Manresana Elec. 6 'I• ...
Prod. Forces Motr. 6 •1,
Prd. For. M. Bona 7 'I•
Pro. For. M. 6 •¡, 1923
Can. 1 Regants Ebre ...
Bona Regada. Llevant ...
Re¡adlua Llevant 6 'I•
Sevlllana d 'Eleo. 7 sêr.
Sevlilana d'Eleo. 8 8ér.
SevUlana d 'Elec. 9 8ér.
Unió Elèct. Catalunya.
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Antigues Diputacions
Barcelona. 11 milions .. .
1
6 m1Uons .. .
•
sérle B .... ..
1
scrle o .... ..
I
6 'I• 1926.. .
I
6 'I• 1930 .. .
1
Provincials ..
Maucomunltnt 1914 ...
Mancomunitat 1920 .. .
Caixa Crèdit Com ..... ..
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Oblisaciona Industrials
A,pllcaclons Elec. 6 'I• ..
Asland 6 'I• preferents
Asland 6 •I• 1916 .... ..
Asland 7 '/• .............. .
Asland 6 'I• VUl.aluenga
A.6land 6 'I• Còrdova ...
Aux11. Cons. cSansóm.
Comp. AuxU. de P. O.
OarbOil.l Belga 4 112 'I•
Colònia GUell 6 'I• ...
Oonst. Pavimenta 6 ·I·
Oonst. Ferrov. 611:1 'I•
Oros, S. A. 6 •¡, ......,..
Electro Met. Ebre 6 'I •
El Tlbldabo 5 •¡• ......
Com. d'Obres Oed. 6 ·¡.
Energ. Ind. Aragón 6 •¡,
Esp. Carburs Met. 6 ·1·
Ooll8trucclons Elec. 6 "I•
Colorants 1 Expl08. 6 •¡,
Fln. I Fld. Arnúa-Garl.
Fom. d'Obres 4 112 'I•
Pom. d 'Obres 6 '/• ......
Fom. d 'Obrea 6 I• 1923
Fom. d'Obrea 6 '1·1925
Pom. d'Obrea Bona 6 •¡,
Fom. d 'Obres Oed. 6 •¡.
Magatzems cEl l:llglo:t.
Hore! Rltz 7 •¡ • .........
Hullera Espanyola 11124
Hullera Espanyola 1e~6
Hullera Espanyola 1932
Mndrld-Paria 6 •¡• ......
Manutacturea de Suro.
.Maqu. Terres. Mar. 6 •¡,
Metropolitana de Cons.
:Min. Pota.ssa Súria 7 •¡.
Productea PireiU 1928 ..
Sert, S. A. 6 •¡, .........
Teletònlca 6 112 •1• ...
Tencrla Moderna 7 'I• ..
Uniò Cotonera 6 'I• ...
Untó Salinera d'Es. 6 'I•
Valén. Millores Urbanes
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Aoclona Industrials
P. o. Grans Penaenta.
Funicular Montjuïc ...
Tramv. Bare. pref. 7 •¡,
Tramv. Baro. pret. 6 'I•
Tramv. Eléo. Granada..
~es Valéncla, pret ...
Catalana Gll8 a. O .... ..
Catal una Gaa s. E .... ..
Catalana Gaa s. F 6 •¡,
Hlsp. Amer. Elec. ABC
Hlsp. Amer. Elec. e. D.
HJsp. Amer. Elec. 11. E
Alg\lcs del Llobre¡at .. .
Elec. Gaa Lebon s. B.. ..
O.• Tra.nsmed.lterrlt.nia...
Banc d'Espanya .........
Banc Ext. d'Espanya. ...
Ciment cAsland» ord.. .
Cimen t «Asland» pret.. .
Ciment cSansón» ord..
c. «S:lnsón», pret. 7 'I•
Cros, S. A............. , ..
Oonst. Ferrovlàrla .... ..
Cobertes 1 Teuladea •··
Espanya Industrlnl ... ..
Carburs MetàHlcs .... ..
Foment d'Obrea ....... ..
Ta baca Flllplnes ........ .
Hlspano Suïssa. ....... ..
Hotel Rltz 6 •¡• .........
Indi.tstrles .Agrlcolcs .. .
Maquinària 1'errestre.. .
Monopoli Petrolls ...... ..
Salinera Catalana ptes
Tele!onica 7 •¡, pret ...
Telefònica ordlnartea ..
Unió Sallnera Espanyo
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NOTES DIVERSES
La comentada dimissió dels vocals del Patronat d'Assistència Social senyors Josep López I Pascual
Monrabà, que amenaçava prodUir
esdeveniments poUtics, no els ba
produït. El senyor comissari de la
Generalitat a proposat per a suplir-los els senyors Joaquim Querol
i Joan Vilà Canyelles.
A la barca de pesca anomenada «Teresa» de la matricula de
Vinaroç, va desaparèixer mentre navegava, un tripulant.
El patró ha. declarat a l'autoritat
de Marina que el desaparegut no eabla nedar per la qual cosa suposa
que aquest en caure a l'aigua d'improvis es devia ofegar. En els mariners, aquest sarcasme de no saber nedar es dóna molt sovint.
:Per si no estiguéssim prou angoixats amb les atrevides posicions
que preo contra tota llei el clericalisme tarragonl, ban donat la noticia que el nou director del Museu Provincial és Mossèn Josep L().
pez del Coro, natural de Granada.
- La setmana passo. es traslladà a Madrid una comissió del Pòsit
Marítim, acompanyada per un representant d els expulsats, per tal
de resoldre personalment el greu
problema plantejat a l'esmentada
entitat cooperativista.
La Junta de caps de l 'Institut Social de la Marina, es féu càrrec de
la transcendència de l'afer, el qual
quedà, segons sembla, resolt satisfactòriament 1 d 'acord aob l'Ideari redempclonista dels Pòsits. L'esmentada J unta anulà les reformes
dictades darrerament en virtut de
les quals s'expulsaren una cinquantena de socis, molts d'ells fundadors
de la societat, l'any 1905, i es posà
incondicionalment al costat dels
que ban tingut la valentia de plantar cara als caclca i als intermediaris del barri maritim, les Idees
dels quals eren les d'apropiar-se del
Pòsit amb la finalitat de destruir
l 'obra social d'aquest.
P osteriorment, el dia 20 d'aquest
mes, l'inspector coc.ter senyor Macao, comprovà la certesa dels raonaments q'-le féu a Madrid la comissió del Pòsit i, al mateix temps comprovà les coaccions que ban ' estat
objecte uns armadors del Pòsit per
part de l'intermediar i i les falsedats
amb què fou sorpresa de bell antuvi la bona fe dels organismes superiors.
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.Juntes d'Obres Públiques
Port .Barcelona. 11108 ...
» Barcelona, diverses
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li de Sevllla s. D. .. .
»
»
11. E....
»
•
11. F....
1
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Transatllt.ntlca 4 •¡. ...
Transatlànt. 6 'I• 1920
Transatlànt. 6 •1, 192:.1
Trans. 6 112 ' I• esp.19:.15
Q2 85 Trans. 6 1/2 'I• cns.1925
Transatllt.nt. 6 'I• 11126
11 25 Transatllt.nt. 6 'I• 19~
Transme<llt. 6 '/•
o2 60 Bons
U. Naval Llevant 6 •¡.

o4t5

Gro.l. Tramvies 4 •¡, .,.
Gral. Tramvies 5 •¡, ...
Eixampla I Gràcia • •¡,
Tramv. St. Andreu .....
Tramv. Barcelona 1926
Tramv. Barcelona 1930
Tramvies SevUla 6 •1....
Tramvies Granada 6 'I•

FARINES
Aragó ........................
OCI
011.11tella (corrent) ......
04
Id.
(extra) ......
¡O
.Força ........................
80
Local, corrent .... ... •... .
C4
Idcm extra . ....... ...... .
~~
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00
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60
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oaswlla. .. .. .... .... .. .. ... ..
b(,
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150
~Idem
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li(¡
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11J
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Valors aue es cotitzen com efectea
12:1
180
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60
81
Bell-lloo o. .. ............ .
6ll
54
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Hano Rip. d'Esp .a 4 ·1· V2/0
68
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......................
.
J
I
J
6 ~. 8164
60
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...................
,
..
J
•
)
6 'I• 9851.
41
41
Trencat ................... ..
»
•
1t
6 •¡, 100 5I.
;,o
9
Farlna d'arròs .......... ..
I
I
J 5 112 'I• 1ll8 25
8660
» Crèdit; Local 6 'I • 116 bO
MONGETES
81:>1J
I
J
t 6 112 '/• ~61J
es 60 Caateua (corrent). .... ..
•
t
.l.n terprv. 6 •¡, 93 75
100
1105
118
120
»
1
Interprv. 6 •¡, M ¡ 5
Idem (selecta) ..u . . . . . . .
(;rèdit Local 6 •¡. 193~ . 102Estrangeres
..............
..
11660
Bons Expos. lnternac... ens
Mallorca ........ , •• Il., ..., •••
Local 6 'I• amt. per lot.s 11U Prat ......... , ••.••••...••••.•.
Valéncla .~ ............... ..
Deutes I Oblicaclons
CIGRONS
Cèdules Argentlnea .....
•J
··~
EmPrÑt. Arsentl6 'I• A g¡Andaluala
·············~····
li
I
O•••••••••••~••t.•
t
»
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•
J
o 116 15
6S
¡¡:mpr. Austrlac 6 ' I• A 911Iii
.."''''
¡¡:mpr. Austrlac 6 'I• B 1186(¡
!16
J
,, ••••••••••••• , ••
Empr. Austrlac 6 •1. C gg_
Marroc ................, •••••
Gov. Imp. Marroc 6 'I• 8060
Mexicana
....
•
...
.......
...
•
w
..
Empl'lt. Mal.zen 6 'I• A 105 6IJ
Paloua .......................
GI.
J
1
B 1114 60
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.........................
1St.
I
I
0 104Preua en pte&. els 100 qull08.
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.
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............

Teatres

*

Avui

I I

Segones ~.. ..................
"~ o~
Tercerea .... ....... ...... ... •
& ~
Quartes .. .. ... .. . .. .. .. ... ••
111 Ol
Num. s .................. ,..
28
Num. 4 .....................
''
ereus en ptes. els 60 qullos.
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BADALONA
MANIFESTACIONS DEL SENYOR
BORRAS 1 t~OTES DIVERSES
En la visita que feren els informadora a l'alcalde-gestor senyor Borràs, els manifestà que havia visitat
el senyor Portela Valladares per tal
de p arlar-U de diferents assumptes,
entre ells, del pagament de 7.500
pessetes que la G eneralitat de Catalunya ha de lliurar a l'Ajuntament.
També 11 demanà una subvenció per
a l 'Hospital Munlc1pal. El senyor
governador 11 contestà que procuraria atendre els seus precs.
- ~er la brigada d'agents de vigi~~cJ.a ban estat detinguts a la via
p ublica d ifer ents captair es. Per baralles hagueren d'ésser assistits al
dispensari municipal Josep Inglo.da 1
Planas, de 56 anys; Genis Sànchez 1
Soler, de 33, i VIctorià Martinez
de 21.
'
- Per al sosteniment de la Casa
de Guariment, han estnt r ebuts div~rsos donatius, entre ells, ela seguents: Senyora D . Bertran, 10 pessetes ; una senyora que no dJu el
nom, 5; de J . V. N., 10; senyora C.
Guerrera,. 15; Ràdio Badalona, pessetes 160 35, operàries de la casa
Pasqual Nadal 1 altres que ens és
impossible poder publicar.
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Meu uts prima .. .. ... .... .
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111
Se;;onet .....................
1/ 60
18
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Moresc Plata, dlspon....
44
46
Idem pals .... ...... ........
40
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1 :>1
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Ers paia.....................
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O ul.xea .......................
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4060
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42 60
42 60
44

1t~

lU\,¡ 15
100

96

llú

PALLA I ALFALS
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Teatre
Còmic
PALAU DE
REVISTA
LA

AVUI, tardo., 5'15. Nit, 10'15.
El gran èxlt:

Mucho cuidado con Lola
p er Perl ita Qreco, Murlllo 1 tota
la Companyia_ 60 belleses en escena. Gran presentació. - Dem1,
t!\l'da 1 nit:
MUCHO CUIDADO CON LOLA
Dimarts, reposició de:
EL PAlS DE LOS TONTOS

I

GRAN TEATRE ESPANYOl
Companyia
del

NOSTRE TEATRE
DE VALENCIA
Avui, tarda~~ 4'30.'7,;trad~ I
I butaca, 1 pta. EL FULANO Dl
LA CONCHA • ASO ES UNA DES·
GRASIA- EL NOVIO DE LA REl·
NA • DE LA TERRA DEL QAN•
CHO - Ntt. a. les 10. Primer: Dl \
LA TERRA DEL QANCHO I A
RIURE! A RIURE! A l:UUREI
ELS HEREUS DEL TIO PERE
o
A QU I! TE MUIGUES NO ESPERE
Mal no haureu rigut en una obra,
oom riureu en aQuesta - DemA.
~arda, a les 4. Primer: EL NOVIO
DE LA REINA • DE LA T ERRA
DEL GANCHO - ELS HEREUS
DEL TIO PERE. Nit, butaauea. 2
ptea.: EL HOVIO DE LA REINA I
ELS HEREUS DEL TIO PERE Es despatxa a tots ell Oentree de
Laca11tats.

===========:::'I
TEATRE
POLIORAMA
Temporada oficial de
TEATRE CATALA
Avui, tarda l nit, l'éxlt veritat
de .Josep Ma. Sagarra:

LA RAMBlA
DE LES FlORISTES
Teatre r.omea

PUBLIC S •

Aparells de ràdio, m~quines fotogràfiques, al comptat i a terminiS
Dirigiu-vos a l'agent de la casa
E. ARIMON
S. G R I F O L
sant .Josap, 25 • Sagunt, 58
BADALONA

REUS
OBRERS ACOMIADATS
Amb l'exsusa de la manca de treball, a Reus f oren acomiadats alguns
obrei'Il temps enrera. Ara, en procedir-se a l'obertura de la perllongació
del carrer de Robert, els obrei'IJ que
foren acomiadats sollicitaren a l'alcalde gestor la seva readmissió 1 els
fou contestat per aquest senyor que
totes les places ja estaven compromeses en virtut d'un acord dels
veïns d'aquell carrer. Fetes les investigacions oportunes ba estat comprovat que aquest compromis existia
solament en dos obrers 1 que els
altres havien estat admesos sense
que fos respectat, en relació alB antics obrers, cap dret de preferència
Entre els obrers admesos amb aqu~
ta arbitrarietat, n'hi ha que tant
sols no tenen un any de residència
a 1~ ciutat. Francament : alxf no es
po.c¡flquen els esperits.

VICTORIA
TEATRE
Gran Companyia Lfrlca
Tarda, 4'30. Popular: EL REY
QUE RABIO - LOS CLAVELES •
Nit, 10: EL NAUFRAGIO. Gran
esdevenlnlent. El:!TRENA a Espaaya dc la sarsuela en dos netes,
de Rusell 1 mestre t:stela : SOL
DE LIBE RTAD. Decorats exprofesoe. Gran presentació.
TEATRE

CATALA

PR I NC l PAL PALACE
Telèfon 11882
Companyia V I L A • D A V I
Avui, tard.\, a lea 6 15 1 nlt, a
les 10'16. Pruner: .JUGAR A CA·
lATS. Segon. L'èxit sense precedents: M I S S- T H E fl Y?.
Trlom! sorollós d'autor 1 lntérprets - Oema, diumenge, tarda.
2 OBRES, 2: D'AQUESTA AIGUA
NO EN BEURE I MISS - THERY?
Nit: JUGAR A CASATS I MISS THERY?.
t..--

TEATRE OlYMPIA
AVUI, dissabte, nit, a les 10.
DEFINITIVAMENT ESTRENA

El MUNDO DE LA LUNA

opere. a. arrevlstada • Director RIcard Fuentes - Despa tx de localita-ta a Comptadurla l Centres de
Localitats - DIJOUS, 28:

REVUE·RADIO·RtCLAM
A BENEFICI dels Hospltala - Dlrector de l'espectacle: JoaQuim
Montero • Animador: naldomer
Xlfr'

TEATRE
APOL-LO
Telèfon 15948
Selecta Companyia de comèdie1
MONTIAN • ROSES
Director: Emili rhurller
Avui. tarda., a les 6 I nit. a les
10'16. La butaca m6s cara 4 ptea.
L'èxit de la temuorada

TU GITANO
Y YO GITANA

CISNEROS

Dem!\, diumenge, tarda, a les
3'30 I 6 I nit, a les 10'15: TU GITANO Y VO GITANA.
Dimarts, cUa 26, ESTRENA:
ENTRE UNA MU.JER Y UN
HOMBRE
de «El Paator Poeta»

magn..lflc poema dramàtic, nou sorollós èxit de .Josep Ma. Pemln.
Protagonista: RICARD CALVODemA, a les 3'30, especial: CUAN•
DO LAS CORTES DE CADIZ ...
A les 6 1 10'15: C I S N E R O 8

TEATRE
NOU
Cron Companyia llrloa de

A les 6'30 I a les 10'15:

LLUIS CALVO

BARCELONA
TEATRE
Companyia de
oomèdlea
MORA-ESPANTALEON•BARROSO

Avui, tarda, a. les 4'30:

MOLINOS DE VIENTO
LA DOLOROSA
I

Avui. dJ.ssabte, tarda, a les 6'15
1 nlt, a les 10'16, el eran éxlt de
Muftoz Seca 1 P6rcz Fernàndez:

Los cadetes de la reina
Nit, a les 10:
I LOS CADETES DE LA REINA.•
1

Ml

LA CHULAPONA

C HI CA
TEATRE
NOVETATS
Gran Companyia d'operetes I Re·
vistes de CELlA GAMEZ
Avui, tarda, butaques, a 2'60
ptes. Nit, b utaques a S ptea.:

La ronda de
las brujas
trlomf de :
CELlA GAMEZ
Aviat. ESTRENA de
LOS INSEPARABLES

Cinemes
Pub li-Cinema
Sessió coutlnua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS- DOCUMEN·
TALS, VIATGES, etc.

Fantasio
Avui. t arda. a les 4. Nit. a les
10: REVIJ TA FEMINA - PATHE
JOURNAL · LA OIOSA PRIMA·
VI!'RA, dibuix en color, de Walt
Drsney - Marta Euerth en l'ex~raordlnlt.rta producció:

SU

MAYOR

EXITO

Deml, aeasió matinal • Dillun1.
ESTRENA del bon lo documental :
MA LACA

LLEIDA
Lleida, 22. - Una vegada celebrat
el Consell de guerra, del qual ja vàrem dona r compte, condemnant Benet Llurba 1 Tarragó, Andreu Terrés, Ramon Balcells 1 Bonet, Miquel
Tarragó 1 Cast>ls, Josep Nogués 1
CamJ, Antoni Balcells i Freixenet,
Josep Maria Caballé, Isidor Campa i
Huguet, Francesc Gil i Llauradó, Antoni Albagà 1 AldomA, Ramon Altlssent i Lluís, tots ells ingressaren
ahir a la presó per tal de complir
la condemna que els fou imposada.
Un obrer, anomenat Antoni
Montón i Vives, que estava treballant
en un garatge d'aquesta localitat,
va sofrir una forta intoxicació per
emanacions de gasolina.

L'HOSPITALET

El millor apareil'l
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Arròs
Arròs, zero, 58 ptes.; núm. l , 60;
superior, 63; perla, 67; Hèrcules. seleccionat, 90 ; matisat, 69'50; matisat, superior, 62; extra, 65; S'Jblí.m,
6?; Hèrcu~es. satinat~ 92; ~itjans
d arròs, num. 1, 41; 1dem, num. 2,
39; verds (esq\tellat), 37 ; morret, 37,
i arròs clofolla es paga a 38'08,
menys impostos 5'88. Total llquld,
32'20. Tot els 100 qullos.
011 d'oliva
Oli del pais, 1 grau acidesa., 24'75
pessetes; 2 gr., 24; S g r., 23'50; 4 gr.,
23'25; 5 gr.1 23; 6 gr., 22'75; Aragó, menys a '1 gr., 25'50, i ldem, d'1
a 2 gr., 24'50. Tot el cantir de 15
quUos.
Farinr:.>, careals I de ~ pulles
Farina, corrent, mitja força, !i8
pessetes: f orça, m!\gna, 7-1; d'Aragó,
primera, força, 68; ldem, mitja força, 66; ídem blanca, 63; idem, CabeZUela. primera, 32; farlnases blanques, 37; purès, sense barrejar, 29;
farina d'arròs, 44; segó de fulla de
blat, 40; segonet, 37; cigr ó, Màlaga,
superiors, 75; llong uet p. pollets de
Dai.mlel, 70. Tot ela 100 quUos.
Q'J.artes, corrents, 21; ldem, extra
B, 22; superior B, 23'50; superior O,
24. Tot els 60 quUos.
Polpes de remolat xa, corrent, 9'50;
ldcm s uperior, 16'50; ordi comarca,
18 ptes. doble decl. (quartera>; civada extremenya, 16 idem, l garrofes qualltat de Benicarló, 7'50 els
40 quU06.

UNA PETICIO DE LA UNIO DE
VE NE DORS DEL MERCAT DE
COLL•BLANC
Ahir, una nodrida comissió de venedors d el M ercat de Coll-blanc presidida pels senyors Ruiz 1 Cadevall
de ln. Junta de la Unió, visitaren l'al~
calde gestor d e la vilo. per tal de ferU present una vegada més la Insostenible situació de la plaça de Collblanc a conseqüència dels abusos de
la venda ambulant.
L'a lcalde gestor reconegué la justícia de les peticions formulades pels
vtsltants i els pr ometé que dintre de
poc seran adoptades mesures enèrgiques, d 'acord amb el que demanen
els venedors.

GIRONA
G irona, 22. - Han estat alliberats
Miquel Oliveres Xifra, Miquel Julià Ventura, Josep Prat Solà, veïns
de Sant Anlol de Finestres; Miquel
ColleU Sala 1 Llufs Cos Jordà, de
Sant Esteve de Llèmana, els quals
han complert la condemna de dos
mescs 1 250 pessetes de multa que
els fou imposada en un consell de
guerra celebrat a la. nostra ciutat
p er lr~ seva intervenció en els passats
f ets revolucionaris. Queda r eclòs, en
aquesta causa, solament Llufs Noguer, de Sant Esteve de Llèmana,
condemnat a tres mesos i a 600 pessetes de penyora.
-Avui, divendres, a les deu de la
nit, tindrà lloc al saló d 'actes del
O. E. i E. G . una conferència a
càrrec del senyor Carles de Palol,
president de la Secció d 'Arqueologia
de la mateixa entitat, el qual tractarà sobre el tema «<ntroducció l
desenvolupament de l'estamPa a Girona.,.

CINEMA
PARIS
Avda Pta Angel, 11 I 13

Telèfon 14544
Sempre el pro¡¡rama m és atractiu
Tarda., a les 4 ao. Nit, 9'45: REVISTES PATHE - FEMENINA Claudette Colbort en SINFONIAS
DEL CORAZON (és un tum Paramount) - Trlomt de Dlck Powall en el film espectacular: MUSICA Y MU.JERES, amb Ruby Keeler, .Joan Blondel!. DEMA
DIUMENGE, MATINAL 10'30 __:
Despatx de localitats
taquilla
Per a la numerada de deml, diu.
mence, tard~.tl lea 6.
DD...LUNS V.LI."4ENT. Els amora de
l'immens múslc SCHUBERT en
la produccló més dellclooa: AL
LLEGAR LA PRIMAVERA 1 Cll·
ve Brock I Georn Raft en EL
CLUB DE MEDIA NOCHE.

a

Coliseum
Avui, tarda, a les 4. Nit, a
les
10 10:
REVISTA
PARAMOUNT • PARAMOUNT GRA"I·
CO • SOY COMO SOY (Dibuixos) I

DEJADA EN PRHJDA
per Shirley Temple I Adolph
Me"!jou . - Són films Paramount
Drliuns. vinent : ESTRENA de
LA PATRULLA PERDIDA
(Producció RADIO)

METRO
POL
Lhlria, 15 - Telèfon 81222
t

Avui, tarda, a les 4 1 nit, a
lea 10:

NOVATOS DEL CIELO
per Albert Prejean 1 Blanch•
Mon tisi.

POBRE DON JUAN
per Marle Glory, Ren' Lefevrs 1
Arlete Mnrchal;

MARYLAND
Plaoa Urqulnaona, 5 - Tei. 21e01
Tarda contínua.: 8'30, 6'30 1 a
le.; 7'30. Nit. 10:
NOTICIARI BAVARIA FILMS
NEGROS EN EL POLO NORTE
(Dibuixos)

POR EL MAL CAMINO
per Jam3a Caaney i Madgc Evana.
Butaca: 2'20. A les 'l'SO: 1'86,

COMPETICIO DE

Dlumen&e, 24. a lea~
EL PARTIT DE MES EM AlJlt

BARCELONOCro

A

contra.

ESPANYOL

LES CORTS : Entrada 3 ,
el 10 Per 10Ó. 60 ~~'~'-

::::::-.

Frontó Principal Pal;;·
Avui, d !ssnb te tarda . GAB
ll - GOITIA contra ÚRlZAaRIEt,
--TEODORO. Nit:
ARGARA I .
CAZALIS u contra. IlUGon: •
m - IBARLUOEA.
Y!N

:::::--...

FRONTO NOVETA TS
Avui, dissabte, tard~¡
OHIQUITO BILBAO '
ea 4:
contra AZURMENDI -ULEJONA
Nit, a los 10'15: QUl-NT~ZA
AY. OHIQUITO 0ALLART
lV.
IZAGUIRRE - UNAMUN~ COntl'a
talls per curtelle.
· - De-

Ci'-;1¡1~8Q;Jtij
Casanova, 3, 5

1

1

Deml. dlumen&e, nit, a Iu-~~;:
Gran festrval patro:.inat
""·
Revista Cinematogràfica Flf~ 1•
competidora de Jo~efina B 6 00•
&nndros_ ball de cala, la sevaaner:
modalitat ar tlstica titulad~·ova
UNA NO CHE EN ABISINIA
amb lea sevea danses i músi
tlurQues del pala• • Actuació Q~es
primer!\ vegada a Espanya de ~r
dansarrna de_ color banús, única
lis Lewn Wrne Presenta en u11a
ANACAONA
Elecció do dlllss Price 1935»
OrQuestre•: CARIOCA FOLLIES-:1
PRICE JAZZ

--

BRAUS ··ARENES

Diumence. 24, tarda. a les 4
GRANDIOSA cNOVILLADAt
2 aensac1onals debuts, 'l
ncvells-braua de CA· 4!
LACHE
,,
Nlf~O DE LA ESTRELLA
CIRUJEDA
RICHARD ORLAN

6

( !ranc~)

ENTRADA, 1'75

Espectacles per
a avui
TEATRES
Apo"ó. - Tarda. i nit: cTu s1tano
yo gltana».
Barcelona. - Tarda 1 nlt: cMt chlcalt
~òmic . Tarda l nit: «Mucho cuida
do con Lola» .
Espanyol. - Tarda: «El fulrulo de la
Ooncha», cAso es una deSIUBSiat cB:l
novlo de la relnat, cDe la. terrà del
¡ancbo». Ntt: «De la terra del gru¡
cho» 1 «Els hereua del tlo Peret.
Nou. - Tarda: eLa Dolorosa» 1 dlollnos de vlento». NH: d..os cadet.es
de la. reina» 1 eLa Obulapona».
Novetats - raraa i nit: c.La ronda dl
la.a brUjaSJ.
Olympia. - Nit.: cEl mucdo de la
lunat.
Polloroma. - Tarda 1 nit: eLa Ram
bla de les norlsteu.
Principal Palaoe. - Tarda i nit: cJu
gar a casats» 1 cMtss- Thery?».
Romea. - Tarda 1 nit: «OllneroS».
Vlolòrla ~ Tarda: cEl rey que rablól
1 eLOI clavelen. Nit: cSOl de llbel'
ta.d».

CINEMES

Amèrica - cOa.sa Internacional», cC¡¡.
prlcho imperial» l cEl nea-ro que tenia. el alma. t:lancaa.
Astòría. - cEl ultimo vals de ClloplnJ
1 cDlez mlnutos de radlo:t.
Avina uoa. - •l!ol wti.Ulo valS de Obi>
plnt 1 cAmor a cara o cruz».
Barcelona. - cLaa cuu&ro llerroanltasl
eLa cucarachat I cSalvad a 188 mujerea».
Bosc. - ú.oe ~Userables» (segona Jor
n ada) 1 eLa vida empleza.t.
Bohem la. - cSorrell e hlJo:t, IAlln&
de ballarlna».
Broaaway - .. ru seràa m.l!t.lt, úl81
que Cllb&rloe» 1 cLos desaparecldoet.
Capitol. - eLa Maternal».
Co111eum. - cJ.Joja.da en prendaJ.
~atalunya. - ·~ tren de 188 8'*7•.
Cèntrro Cinema. - d'or un · belO'•
cMa.rl Luz», cBl mts~erioso Sr X:t.
Comèdia, - «Entre la espada Y la P"
red» 1 cSI yo t.uvlera un millón».
Com tal. - cOaravanall, cEl tncompnll
dido» 1 cLo. chlca del dorada Oes"et'·
Diana, uKlng Kons», cEl abu o
de la criatura».
Drorama - clioUywoo<i conqulStfotOJ
l c.Ea rey de los Campos Eli&e06'·
Entença.- &Sam~», cApren<lló dl
101 marlnos» 1 ~Cleopatra:t.
Espiar. - cVolga en Uamaat 1 eLa tl'tVlesa IDCÜLOCra».
Excelsior. - cGedeon, Trami>& 1 OIIJ
i eLa blen amada».
Fèmrna. - «El arll!rocrata».
Fantls1o. - cSu .mayor éxltolt;,a,.~
foc No u. - c'I'at'ZÀD y BU COmY""'
cEl ue¡ro que tenia el aliDA bl.all
1 cOaprtcho I.mPertal».
Freaoli. - ú.oe .m.laerablea 1 &Bombrtl
G!:S.b~nn~ cuatro .bermanita.u. dl
cucaracna.tD~·:uPolvodrllla:t . andll~·..,
e 0
Intrm. - e ,.... e
cVolando hàcla Rlo J anelrOJ, , __ ,\~
ro» cVampiresaa 1933» 1 eLa .....,...
42».
Oir
Iris. - d.a8 4 .ht.m:nanitaSll, dt8 cu
K~~;.~» :_~~~f!_llt~ de AUstrlll
~ eLa lala del tesoro».
San Sul~·
ba
Larotano . - eLa hennana
CIO», cPere¡rlnosll 1 cA dormir se
cUcbo».
1>111·
MaJeatiO. - cVol¡a en uamas•· I
chach.u~ de Viena» .
g¡¡.
Marina. - cEl r ey de los C8lJl.POS
••• próseos» cEl munao cambta» 1 .,_
pla cu lpat.
ot
Maryland. - cPor el mal cal]llll ·
Metropol - cPobre JJon Juan:t.preAMirra.- cOart\vana.l, 'El !DCOlll
didot i cVictiiXUI8 dc la justJ~:S, 1
Mrstral. - cLIIs (.Uatro berman
eLa cucaracba»
....J.llllov..
Monum~n tal. ille5!1le de "" dO el
ru, cMia s erlt.s» 1 cEl mun
miOl
cAl¡.
Mundial. ~ eLa 1sla ael
eta en el paia de lBii marav 1 1)4Jo
Núrra. - cAmantea t uattlvOII»
rla Lui.Sa de Austrta».
cl>fO..
Parla. - cSlil!onla.a del corazónJ,
&tea 1 mujerest.
_. '"'" dl
Pedró. - «Borrell e h!Jot, ~

teSOI8tt•

Pa~~~a~~~·e.

1

- aGedeón, Tram.P8
cuu i eLa bien amodaabll.les» ¡se¡¡oJII
Princiual - cLos Mlser
jornBdà) 1 eLa vida emptezaci-~ctUI'
Pubil Crncma. - Reportatges
Uto. t.
• t a de ebO'
Rambles. - cEl últt.mo v,_
pln» cEt fiscal vengndor».
,~
Royal. ' - cDesfile de Prtrrv:;:a't.
seràs» I aLa Dlosa de a ro 0er~
Select Cinema. - «LaS cef~, 1 Nó*lnltasll, u!mpulsos secr
clar!.
ciJJCI'
Smart. - eLa lsla del tesara».
las nltw asll 1 Revlata. 1 Toda 1111'
Splèndid - cDesllces» 1
mUJ en.
cC31lclclll
Talía. - cVolga en uamas».
de cunu, cAna V1ckef8lt. 1 cl>f,rlt
Tetuàn. - eLa OolorOIIU
Lulsa de Austrtu.
~
Tlvoli. - «0J08 can:~·caiilpae prO'
Triomf. - cEl rey !'...... bia» U..
&e08» cEl mundo ....•
pla cUlpa.».
nes de fit#'
Uraulnaona. - «Las vtree
ell"'
pole Strett.
d laB ClJ.Ill
Volca. - eLa dama e
• 1
1 cOye papt.!Jt. t de vace.cioll
XIle. - &La JDUer e
«Bob~ .IM JlUbll»·

-----
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rnlèfon 221'19
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Telèfon 14446
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sarceltma. un mes
Fora un trimestre
Amèrica Llatina t Portuaat
un trimestre
AltriS 11 ,1101 un trimestre

~·&o
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En l'edició d'ahir de l'òrgan de la

Hilu-Pvols Naci l'acord:
e acional Confederal con«
firma les seves decisions anteriors
vis a vis dels SI.Ildicats dits cúnlcs» o

N. T., es publicà un article s1gI O.
nat per Josep Riera titulat «Contra

I

.JOUHAUX
unificats. El
Ple els condemna forma.lment.
Fa constar el Ple que aquests Slndicats Unies s'han constituït violant
les regles 1 estatuts confederals.
El C. C. N. s'adreça. al bon sentit
dels militants i dels Sindicats, que,
de bona. fe Intervenen o han !ntervingut en la creació dels Sindicats
Unies perquè tomin a la disciplina.
confederal amb mires a. realitzar la.
veritable unitat sindical.
El Ple crida l'atenció a les Federacions Nacionals 1 Departamentals
per tal de fer avinent als seus slndicats que s'hagin collocat en aquesta
situació irregular, per tal que adoPtin les resolucions pertinents a f1 de
normalitzar la situació dels esmentats Sindicats Unies, amb mires a la
participació al proper congrés Naclonal.»

el abstencionismo» 1 que pel seu Interês 1 pel lloc on ha estat publicat, reproduïm a continuació:
«SOn muchos los compafieros que
por diferencias de apreciaclón, por
cuestlones personales, o porque no
han encontrada el respeto necesario
entre los propios mllitantes al emitlr su criterio, se quedan al margen
del movimiento y esperan a que
camblen las cosas y que el 1:T.1en senttdo se imponga por... mUagro.
Somos contrarios, en absoluto, a.
esta posición. Un anarquista no puede ni debe abstenerse de Intervenir
en las múltiples actividades de nuestro movimiento, y mucho menos en
circunstancias como las actuales, en
que inhibirse es una deserción frente al pellgro !nmlnente de una s1tuac1ón de fuerz;a que aplaste por
largo plazo toda actlv1dad de orden
emancipador.
Desde estas mismas pàglnas, el
compañero Manuel Pérez se congratula de la acertada labor que lleva
a cabo cSolldaridad Obrera» actualmente, reflejando su optlmlsmo respecto al porvenir de nuestro movlm1ento y seguidamente contribuye
a la. obra común con un excelente
trabajo de orientación constructiva.
No debe quedar ni un solo m111tante al margen del movlmlento; t().
dos dentro de nuestro radio de acclón, y según nuestras aptitudes, debemos contribuir a difundir y convertir en realldad el ideal común.
Inhlbirse no es ninguna solución;
y si esto se ha hecho por la creenela de que las cosas no marcha.ban
conforme entendfamos nosotros que
debfan ir, es desde dentro, actuaudo, y n::> absteniéndcse, que puede
demostra.rse la justeza de una. apraciaclón.
Nos abstenemos de Intervenir en
la polftica parlamentaria, no porque
los politlcos sean malos, slno porque el sistema, cuanto màs perfecto !uera, cuanto màs lo valorizarlamos co~ n;.¡estra intervención, màs
contribuiriamos al afianzamlento del
«statu quo» act?al por la lndlferen• ela de los trabaJadOres para sus pr().
pios problemas. Pero no podemos
abstenemos de Intervenir en las acttvidades del movimlento llbertario
del pais con la lntención de que se
perfeccione, que se corrljan los derectos como ingénuament creen algunos o pasàndose al enemigo como
no tan lngénuamente creen otros.
Nuestra. organlzaclón, el movlmiento en sus diversas manifestaclones, Sindicato, Ateneo o Grupo,
necesita de la. voluntad de todos, y
todos somos los que moralmente l!eremos responsables sl por falta <!e
esta suma actlvidad se Instaura en
el pais lo q;.¡e tanta sangre cuesta
y ha costado a traba.jadores italla.nos y alemanes.»

La Publicitat comenta el discurs
de Manuel Azatfa. amb aquests termes:
«Els extractes de premsa 1 les tmpressiona de darrera hora donen Idea
de l'emoció pel discurs del senyor
Azatía en la sessió memorable de dimecres. Les dretes Que havien llançat les acusacions contra l'ex..eap del
Govern provisional de la República,
espantades de la seva obra, volien reduir el debat a un sllnple eplsodl de
tràmit. Ja hem vist que el seu prOPÒsit no ha reeixit 1 c¡ue han estat viotimes de la seva maniobra. Era previst: la personnlltat del senyor Azada
no en podia sortir sinó en~Uandlda, de
la prova ab8urda a qué el sotmetien.
El debat prengué una. amplitud 1 un
to excepelona.ls, I la Cambra en pes
hagué de sentir la suggestió de tes
paraules sinceres I acusadores del gran
orador. Només l'obcecació dels adversaris del réglm i dels seus enemics
personalS podia. crear una sltuacló ta.n
arriscada 1 emocionant; els que peneaven senyar-se, a'han tret els ulls; la.
singular batalla parlamentària no tindrà. conseqüències immediates sensibles, perquè ja eabem que no en pot
tenir, però no haurà estat Infructuosa
per als republicans 1 per a la República.
ElS monArquies vollen ut111tzar l'a.ousactó com a. pedra d'escàndol; es
refiaven que el senyor Azada, posat a
de!en.sar-118, perdria. el control 1 es convertiria en un aliat Inconscient dels
seus desl2n1s; la &eltUI'etat de paraula,
l'aplom parlamentari, l'elevació espiritual de l'acusat han frustrat aque,;ts
plans. El senyor Azatl.a ba dit tot el
quo volta dir, ha assenyalat qui h~
via d'assenyalar 1 amb un tacte que
no atenua la Intenció n1 minva l'energia ha. destruit les Imputacions que
se li telen, sense perJudicar el prestigi de la Republlca. Aquest és un dels
seua grans serveis al réJllm. Posar un
ex-president del COnsell de ministres
en situació de defensar-se d'acusacions
fundada& en actes relacionats amb un
pals estranger, és una. insensatesa Insigne; els veritables pertorbadors de
la pau exterior de la República B6n els
que han pretès especular amb les possibles reaccions d'un home acusat Injustament; ells B6n els que han pre>voca.t els veritables perills que el
senyor Azada ha. tingut la. serenitat
d'evitar com un veritable estadista.•

'
Biblioteca per als Una visita a l eX-COn· ¡
•
obrers en atur forçós seller Senyor Martl
Hem rebut del senyor Enrlo Roig
aarrera
per tercera vegada, una aportaciÓ '
de dc.s volums:
«ldeológicos, teorizantes y vlden·
tes», de Santiago Valentl I Camp,
I «Aspectos económlcos de ta gran
guerra1lJ de Frederic Rahola.
De V1ceno Pasqual, quatre volums1
Primer I segon volums de «El
vlentre de Parts,>, d'Emili Iola.
Primer I segon volums de «La ra•
lea», d'Emili Iola.
Recomanem als nostres lectors 1
amics que contlnuln trametent-nos
llibres. N'hem rebut molts 1 valuo·
sos, perll no n'hi ha prou. Una biblioteca pública ha d'ésser nodrida
tant com selecta. Mentre no tinguem un nombre considerable de lli·
bres -un miler almenys- no podrem començar els treballs prepa·
ratorls per a JnstaHar la Biblioteca.
Cal, doncs, apressa,..se. Ho reco·
«RESUMIENDO
manem als autors, als llibreters, als
-Total, sel'lores: que he descu- editors I, en general, a tots els nos·
blerto un aiiJo de estupldeces y de tres lectors.
lnala fe.»
Esperem el vostre donatiu, a ta
nostra Redacció, Ronda Univers!·
<De cEl Liberal».)
tat, 25.
uACTUALIDAD
-J Alljo, all jo I 11 Y al padte 11»
(De cHeraldo».>

ELS OBRERS DEL FERROCARRIL DE PALAMOS PATEIXEN
LES CONSEQUENCIES DEL
DESACORD ENTRE LA COMPANYIA I l'ESTAT

Una comissió d'obrers 1 empleats
del Gas 1 Electricitat visità ahir
l'ex-conseller del Treball senyor Marti Barrera, per tal de felicitar-lo I
regraciar-lo, amb motiu de complirse el primer aniversari de la fi de
la vaga que, com a conseqüència., es
creà la Caixa. de Pensions 1 Retirs.
El senyor Barrera agraf la vislta i els rna.nifestà que sempre estarà disposat a defensar les justes
reivindicacions dels treballadors.

UNA VAGA
Abans d'ahir es declararen en vaga els obrers de la fàbrica «La.lnerie Barcelonaise» per una. diferència amb la direcció de la. casa amb
relació als salaris.
Segons informes, alguns va~
tesb ahir al mati es reintegraren al
tre all.

EFECTES DE L'ATUR FORÇOS 1

LA CRISI DE LA LLIURA ESTERLINA
Pel gràfic que presentem es pot
veure que, malgrat el mlllora.ment
del comerç exterior d'Anglaterra en
els dos últims anys, persisteix la
baixa d~ la lliura.
Durant aquests dos anys el nivell

Volen augmentar el poder adquisitiu del poble anglès, aiXecar la seva moneda 1 tomar l'optimisme al
poble anglès.

• ••

Sembla que ara augmenta el tre-

COMER~

~Q

-fO.Iclf

!
i

EXTERJOR
BRITANIC •
(tn ,u;.,, do lliure!)

?~

L'alcalde de Palamós, acompanyat
«OBRES CLASSIQUES
d'una comissió d'obrers del Ferrocar- 1ooo
CASTELLANES
ril de Flassà a Palamós 1 de Girona
•EI sombrero de tres plcosll, uEI 8'S" a Banyoles, ha visitat el Governaoàndalo» I «El nlflo de la boiAll.) dor General, per tal de donar-li
lli
A.
compte de la dificU situació que es
(De eLa VeU».)
troben els esmentats treballadors per
Perit't!'t or on fr"nu
~
no haver percebut de la Companyia
SlidfCJdeiC531:
:LLIUR.A
de Ferrocarril els sous corresponents
1 al mes de febrer últim 1 primera
..f:lJr tll
I 1~4
quinzena del corrent mes de març.
El senyor Portela s'ha posat t•n
~
, ...,
comunicació amb la gerència de la
~00
~
.~¡._·
susdita Companyia, la. qual ha pr().
.,
mês liquidar els jornals del mes
de febrer, tot seguit, i els de la priI
mera quinzena de març dintre pocs
u
dies, i justificà aquest retard, per¡;:
?oo
què des de primer de l'any cor,._
'Iu
rent, l'Estat no ha satisfet les sub1
o
Q
vencions que corresponen a l'esmenl
~
~
I
tat ferrocarril, la qual cosa ba. cau._
;..:.\ W~l ...,
~+ 5 ~
~
I
«DESENCANTO
sat un trasbals econòmic a la Com':)ò"'<.....
~~I .._
••
~
,_
oltiSeñor, seftorl 1Para este vlaje- panyia.
• •
"'~
....
;¡:""
17 00
•
0 SObraban las alforjasl>l
..,..
f.!
""
1
\.
·
I
CIAR
~~OTI
(De «Heraldo».)
fQ
/' 1
v
~
-La Junta Directiva dc la Mútua
ü:'
~\\\. UIUO A
General d'Obrers i Empleats posa
·~ 'loiJ ~, ~A.lt.IUI\A' ua
~
6 oo
a coneixement dels seus associats
~"f O
S O
I
f Q~
que ha.vent estat aprovats els seus
1
Estatuts pel consell Superior de la
),., 1
Lli " A
.....S.._
~I
1
Ut'\
• (.,/) ., ..,
Cooperació, sota la condició d'In1
1
¡t o
I
troduir algunes modificacions, d'a11~1
t
I
cord amb les condicions legals vi1
•
I
oo
gents, demà, diumenge, dia 24, a
1
I
1
1 d tze d 1
e mat , i al seu estat¡te
es o
IUJ,
,.,,,
19.3.'1
19JI
t93cJ
1q1.9
social (Banys Nous, 9), es celebrarà
Junta General extra.ordi.nària. a fi
de donar coneixement de dites apro. de les exportacions ha restat igual, ball en el Ram de la Construcció,
vació 1 modificació.
mentre que les importacions baixen a Anglaterra.
Segons cLe Temps11, de Paris
ASSOCIACIO DE FUNCIO· $8nsiblement.
NARIS DE LA GENERA L!· 1 Hom sap que la. lliura anglesa també han minvat les fallides ~
E
1 L MOMENTO INTERNACIONAL
posseeix una sèrie de sa.tèlits com merclals, les quals foren, el 1932,
TAT DE CATALUNYA
L'Associació de Funcionaris de la són el ~òlar canadenc, la rapi in- 8.654, 1 el 1934, 6.431.
-r IHVaya usted con culdado, ..,.
Diuen també que l'ocupació obreGeneralitat de Catalunya comunica cUa, la lliura africana 1 l'eg!pcia, les
110
1tlerhl
als seus afiliats que el Consell Su- corones de Suècia 1 Noruega, el ra cada dia. és més important. SemDe MT ft~ Notlc;nn~.)
bla que el nombre de treballadors
(
perior de la Cooperació, en sessió dracma grec, etc.
....,,
..........,
"e la. lliura anglesa s'ha ocupats en e1 curs d e l'any 193• ha
La baixa -.
celebrada el 18 de març de l'any
en curs aprovà els Estatuts de la emportat la moneda de tots aquests estat de 455.000. Aquestes xifres les
<::ooperativa de Consum de l'A.ss(). paJs?s exportadors d'Anglaterra, en donem a titol purament 1ntormat1u
c1ació de Funcionaris de la Gene- matèries d'alimentació, que per de- 1 les dóna. uLe Temps!) com a boraUtat de Catalunya 1 Similars amb fecte del poder adquisltiu dels dos nes.
• • •
la segtlent classificació: Classe A, milions de treballadors en atur forA principis del present març la
acoI llda a la Llei de Cooperatives çós, Anglaterra no necessita.
També contribueix a. la baixa de lliura inicià el descens. El cUa 6 baide 17 de març del 1934, 1 registrada
la lliura el cdumplnp del marc 1 xa a la Borsa de Paris fins a 70'70
amb el núm. 321.
.à .
'.
d
di
p
f '
Anunciarem en el seu degut temps del yen.
PUJ ' fms
. es20 espres
Les repercussions de la baixa de ara.n~s.
l.esd condicions del seu funcionament
~mà a 71 40.
el dia
72 70 i ocs
Sembla que la CnSl governamenla lliura, doncs, afecten tot el món;
l ata de la seva Inauguració.
produeixen grans convulsions tlnan- tal belga ha contribuït, a darrera
ELS E MPLEATS DE L'A- ceres 1 comercials a tots els paisos, hora a fer pujar el valor de la lliud
À 1 B
especialment els països que formen
JUNTAMENT
Paris . ha passat
cm;a efluctuac10ns:
A"'n França, Ità- ra.
de l'Associació Instruc- el «bloc d'o-,
l'Estatge
A
per les a seguents
•• que ou
ti
Dia 20, 71'90, a.l matí; a. la tar~ d'Obrers 1 Empleats de l'Ajun- lla, Bèlgica, Holanda, Suïssa 1 Luda, 72'90; dia 21, al mati, arribà a
ent, Unió, 7, pral., tindrà lloc xemburg.
«EL SIMULACRO DE
Però la pesseta, que ve a ésser 72'90.
DEFENSA demà, diumenge, dia 24, e. les deu
Es clar que la situació interior
cbloo
d el ma.tf. reunió general de la seva una espècie de satèlit del
ANTIAEREA
ha
Eatt ordenado que no haya Juz <;:ooperattva del Vestit 1 Calçat a d 'on, també cal prevenir-i& davant d'An 1 te
a
permQg a rra
nijecte
na. ¡Prontol ¡Mandad que la dlob
la divisa
puja encanviat
1mano
..- an- justificar
• de la. div'-t dle. Comissió Interina un poSSl'ble «crack•
e que
0
ne-.tària. Continua la crts1· d'~"quisl.
18 ooulte en aquella nUbe b 1
om p e e1s treballs r ealitzats glesa
1
Uo\ol
l - '· <eAo•~- J ~·¡•'
1 r.ol"'-"l:.ment èe la "'·
en
:-- ·e· e- ~- ::!:1. e .. ••• : ...a1onne xifra d'obrers
.....> C'
<De «La \1 011.1.)
I r ectiva.
' !erm .:e:.-·.~••:.'• .::-...c.<>r rat~ torçós.l a~;ur forçóg que uaralit7a "1 comerç.
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LA PREMSA

Obrera» Víctimes de la seva
REU NIO DEL PLE NACIONAL «Solidaridad
maniobra
eon t ra l' abstencioni sme
DE LA C. G. T. FRANCESA

Els dies 18 i 19 de març, va celebrar-se el Ple Nacional de la c. G. T.
amb assistència. de delegats
11» francesa,
de totes les Federacions Nacionals
11d'Indllstria. i Federacions departamentals de França.
Un dels acords de més transcendència pres per unanimitat, menys
sis abstencions, rou el referent a la
necessitat urgent d'establir la unitat
sindical, afinnant-se per la continuaI
ció de tes deliberacions amb la. c.
G. T. U.
També fou adoptat, amb mires a
apaivagar l'atur forçós, un pla de
grans treballs públics per al qual és
indispensable instaurar una. fiscalització sobre les banques i les compaíJ
nyies d'assegurances, a f1 d'assolir
la nacionalització de Les principals
fonts de riquesa del pais.»
Lleó Jouhaux pronuncià un extens
discurs sobre la situació monetària.
S'ha declarat contrari de la desva!().
ració que només té partidaris -digu&- entre els homes de la. dreta 1
les organitzacions feixistes.
Paul Faure destaca la. importància
«DEL DEBATE DE AYER, O
d'aquesta reunió plenària, en un arILUSIONES PERDIDAS
ticle que publica a cLe Populalre»,
-¡ Ay de ml, y cómo se deslnfiAI» ja. que els seus acords són d'Una
car es tracta
gran
<De «El Sob.) de la transcendència,
mes poderosa organització sindical francesa.
També es declarà resoltament contrària a la guerra 1 es parlà extensament de la mà d'obra estrangera.
Fou Lleó Jouhaux el qul pronuncià
un important discurs declarant improcedents les disposicions preses pel
Govern francès, vis a vis dels treballadors immlgrats. Cal defensar els
exiliats politics afirmà Jouhaux.
InsisteiX, JoUhaux, en la necessitat
de crear un Comissariat central destinat a regularitzar la mà d'obra estrangera.
Féu extenses consideracions amb
relació a la. tasca a realitzar per la
Federació Internacional Sindical.
Explicà com, a. causa de la. greu
CIPARADOJA
situació en què es troben les organitsindicals d'Alemanyai Austria
zacions
UNO AL OTRO. - ¡Al reventar
I Espanya, la Internaciona ha de
nos ha tastldladoh>
socórrer els companys d'aquests tres
(De cEl Diluvio».)
països, avui dominats pel feiXIsme.
Una de les resolucions importants
que prengué el Ple Nacional Confederal, fou el manifestar-se contrari
a la. creació de Sindicats Unies.
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La Veu de Catalunya creu que
les drete! no anaven a perdre res
amb el discurs del senuor Azatfa. Vatat
cEs gairebé Impossible no parlar
avui, en aquesta secció, del debat aoasslonat del con¡rés, amb motiu de les
protestes d'acusaeló contra el senyor
Azada. formulades per les minories de
la Ced~. monàrquica i tra.dielonallsta..
No éa que no hi haJrl molts d'altres
afers, d'innegable Importància dlrect.a.
1 Immediata per a Catalunya. Però és
una realitat, que fóra lnútU negar,
que !!.nB dominant l'esperit tan general de tafaneria sobre els canvis que
hl pugui haver precisament en la direcció de la vida polltlca de Catalunya,
la Immensa majoria dels comentaris
d'ahir, a BarcelOna, com en tota la
República, es referiren al debat del
Congrés.
Però, no acabat encara, és molt di!lcll !er-bi un comentari escalent. En
el moment en qué escrivim aquestes
ratlles, encara no b1 ha notieles con.
cretes d'algunes de les Intervencions
més lmporti\Ots, que han estat anunciades. Del Que encara manca saber
en pot dependre molt el catre deflnttlu que orengui l'afer.
De moment és Indubtable que
aquest pot tenir un caire en el Parlament, 1 un altre a fora.
Com també ho és que, si les coses
no canvien molt, els única elements
dels que es comprén que hagin tingut Interès en el debat, són elS de les
extremes dretes. D'aquestes, hom veu
clarament que no h1 anaven a perdre
res, 1 noméa h1 anaven a guanyar,
Tot el contrari del que elS està passant a les forces poUtiques republicanes governants.•

Ja ens ho esperàvem
Ja ens ho esperàvem que la
pre7n$a rica procuraria donar al!
seWJ lectors una visió mistificada
i desvirtuada de la sessió del Parlament. S'l1t debatien interessos
que a ells els convenia enterb<).
ltr.
La Tierra llança contra aquesta.
premsa una fiblada a tons.
eLa jornada de ayer fué para ta
Republica alao de!ln.lt1vo. Los monàrquicoe, sobre todo, echaban espuma
por la boca. 1Ellos que pretendian n~
da. menos que abrlr el proceso del ré~en, se encontraban con que el
unlco proceso ablerto y fa.llado fué
el de la. muerte deflnltiva. de la. m().
narquia de Annual a manos del pueblo en el magnl!lco pleblscito del 12
de abril del Sl.
Desde la Ceda a los tradlclonallstas,
pasando por Renovaclón Espafiola, todo era eapanto y desolaclón. ou Rebles saltaba en su esca.flo. Cosculluela,
pàlldo, no sabia donde estaba. Un silencio pro!undo, slntoma de la catàstrofe c¡ue se les venia enelma a las
derecbas, se apreclaba a:ver en el Congresa. Todavla. no ban sa.Udo de su
asombro los diputados derech1stas.
El e!ecto producido por el fracaso
de la mnnlobra se refleJa claramente
en la Prensa de la mndana. Salvo cEl
Llberab y eLa. Libertad», todos los
grandea rotat1vos, especlalmente los
de buecograbado, tergiversau la verPara
dad de manera. escandalosa.
elloe, el únlco éx1to !ué para los que
refutaran a Azafia. En camblo, 1qué
mal estuvo --según sus re!erencl.a8el ex Presidente del Consejo. Ni una
idea ni una re!utaelón seria.. SOlo argumentoo de leguleyo. La. Prensa me>nè.rquica y los dlarlos que siguen
eléndolo en'cubiertamente, no recogen
xnàs que aquellaa oplnlones que màs
pueden molestar a la Repúbltca. Se·
gún ellos, el de Aza.tl.a !ué un dlscurso suclo, con argumentes de plcapleltos, Ueno de pesadez y otras maJa•
derias por el estUo.
Basta Calvo Sotelo, el polltlco de la
dictadura que se tnmortallzó por la
con!ección del Presupuesto de los colchones, oplnó a su modo, call!lcando el
dlscurso de Azada de oraelón, c&ln
grandeza; algo verdaderamente ln!erton. En camblo, para esa Prensa de
empresa. los verdaderos héroes fueron
Anguera de SoJo y Sa.mper.
Bl lector que Intente buscar en la
PreDI!B rica lo que ayer paso
Congreso, se sentirà defraudada. Es un
espectàculo trtste, pero asi es. El historiador que, en el pervenir, pretenda
gularse, para recopUar los aconteclmientos que esta.mos vlviendo, por lo
que deJo. impreso en sus columnas la.
Prensa de empresa, ¡aviado estàl No se
ba dado en oals alguna caso de mayor
clnlsmo y desaprenslón.»

Guignol
del Parlament

g,rtl'

Heus acl oom veu un r edactor
de El SOl un dels moments més
graciosos del guignol del Parlament:
cEn pte ae balla :va el setl.or Moutaa, diputada cedtsta y aaturlano. El
orador se ha do.do cuenta de la !mportancla que tlene su lntervenclón
al de!ender la toma en conslderaclón
de la propuesta eedlsta-agrarto, ., se
ha vestldo con un traje negro con
una llgera. raylta blanca. Se ha raaurado peñectamente, y su discreta calvftu -aa cu bre por un ondul ad o oertecto
y~~

El aedor Moutas no es un orador
brUiante n.l discreta. Es un CUJ'IOSO
ensamblador de palabras. Sabe, eso sl,
lO externa de la oratoria. Bebe llgeroe
sorbos de a¡ua, se seca los lablos con
el pafl.uelo blen doblada y avanza la
mano, mostrando en el anular derecho
un àureo anUlo. El orador es breve,
para su !01-tuna. En veintldós mlnutos
ha acusada a los dos ex ministres.
El Sr. Moutas ha. aseaurado que en
lo c¡ue hll.ce la. Ceda no hay esplritu
de persecuclón, slno que es un espiritu Justiciera lo que les dicta el pta.no ImparCial, etc., etc. Con esas mismll8 .Palabrll8 a=a el h!Jo del debate
Sr. GotcoemonArqulco
ex ministro
el
Moutll8
del Sr.
La. lntervenclón
cbea..
ha. tenido una única característica.: Ja
de que de cuo.ndo en cuando, automàtlcamente, se volvía al Sr. ou Roblcs,
unos esca.flos atràs, baJo la.
sentado
~ ll~ertad de
}~ 1 ~:c1que conm~mora.
0
amistOS:v~. ef ges~c~pr~bato~~~~
Sr. ou Robles.
Tras afirmar el Sr. Golcoechea. que
ellos tamblén eran unos caballeros lmunos jueces
parc!ales. Incapaces
macuatquter unos
de honestos,
hombres
nlobra polltlca, y que so habian llmitado a estudiar con serenldad el tema.
por un sincero espirltu de decencla.
pollllca1 como lo bacia cuando era
el
JuanelVltórlca,
onarlo don
correllg
arte de eu
desplie¡ra.
Golcoecllea.
Sr.
oratorla. poruendo de vez en vez los
ojos en alguna tribuna de lnvltados,
donde las damM paladeaban la deliela. de unos chocolatlnes. El Sr Go!la SÏngerasi como
coecbea
el
monàrquica,
minoria
mau dt; esla a.lgo
Gonzàlez Mann del al!on;;ismo inte¡ml. Las damas estim encantadas con
este hombre, que a.larga los brazos
luce unas caausas de color de P~
lo màs
que sertan'
planchada,
chera
si a continua
nuestro mundo
cursi de
clón no escuchàramos la oa.Iabra d;
don Esteban Bilbao. antlguo compadero de corner ruToz a. la valenelana
fU:\ ~n el «!aubour¡u Montmartre por
os t empos de la Dictadura en que
tonio a don
enFrancisco
hncia de
M~
Borbón y don
de conspirador
Jalme
cià pa.ra derrotar e.l ré""men dt'ctat~
~
•• se apresu.
rin1• Sl blen poco cespués
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L'acusació en orris

S'equivoca

El tret per la culata
Als monàrquics el tret els ha
3ortit per la culata. I parlem de
trets perquè ens referim a l'alljo
d'armes. La ltbertat, comenta11t el
discurs d' Azatia, escriu:
cEspa.fta, vlondo a Joe acusadores
de don Manuel Azatl.a y don Santiago
Caaares. tenia la convlcclón firme
lnequlvoca., do set· todo, pura y slm~
plemcnte malévola. maniobra de antirrepub!lcanos. Pero si alguien bubleso Podldo sentir duda sobre eUo,
la tremenda, irrefutable dlsección del
sumario, hecha por el Sr. Azafta, bastaria paro. convencer a.! màs eacéptlco.
Las derech~ borbónicas han querldo
bacer aqu!, sea como !uere, algo de
lo que el fanat.lsmo t1·anspirenaico !().
¡ró en aquel odloso pt·oceso Dreyf!us.
Pero, 1qué triun!o el de la verdad 1
CUando el Sr. Azada term1nó su Insuperable ale¡rato, las burdas acusactones
quedaban bechas trlzas y expuestas,
en la desnudez de su mi&eria, a la.
execraclón do tocl.oe los espafioles que
no van a rastras de odloe y malevolenclas.
Sln duda eran puerlles las acusaClones. Peor aün, Incasables con la
mà ssomera. noclón del Derecho politlco y de la clencia penal. Tales, en
!In, que B6lo por el dellberado propó..
alto de buscar a trancaa y barro.ncas
la. lnutill:¿ación do unos adversarios
polltlcos, pudo haber o~uen creycra eso
prop1o de unas Cortes del silrlo xx
Pero es c¡ue con esas acusaclones
-hurtadaa un dia y otro al secreto
del sumario durante varios meses-se enrareció la atmósfera en torno
de dos lntacbables pa.trlota.s. Con esas
acusaclones. dl!undidas en letras de
moldé y aun en discursos de po!ltlcos
que b!asonan de solvencia espiritual
se dl!amó durante màs de medlo
a dos hombres cuyo delito tué ser republlcanos, baber querldo Q.ue la Repllblica. se encimara sobre las ant1¡uallas ldeológlcas de la monarquia
oculta... Porque nunca, nunca, en
pals nlguno, se ha hecho ni podtdo
bacer lo quo aqui contra esos doe
hombree. ¿ Y con qué fundamento?
Ayer tardo se vió. Con nlnauno. Absolutamente con n1nguno.»

afio

Efectes
contraproduents
Heraldo de Madrid parla dels
ejectes produïts pel discurs de Manuel Azafla, que, llastimosament
no són els que esperaven els ~
ndrQUtcs:

Naturalmertt, seouel.:c essent aotualitat la figura de Manuel Aza·
1la... ben a disgust dels mond~
quics, que esperaven una altra
cosa.
El Liberal ta un llarg comentaf1
deZ qual extrefem el següent tra(/ment:
eNI que dec1r tlene Q.ue tué oldo
con mayor lnterés que los discursos
que le orecedleron.
La exPCctaclón no la nabia. produCldo la acu.saclón· ya todo el mundo
sabia que no habla un solo cargo Q.ue
pudiera tcncrse en ple. La. expectaclón
estaba produclda. por la defensa; por
el hecho de reaparecer en la tribuna
parlamentaria los dlputados acusados,
y ¡por qué no declrlol, oor la Insana
curlosldad de que pudiera haber chule•; por •a probab1lldad de QUe los
acusados se convlrtlcrnn e~ acusade>res...
Y desde este pUllt.o tle vista, no
quedó totalmente delraudndo. la expectaelón con el dlscurso del Sr. Azatl.a, porque, como pucde verse en el
texto Integro, el orador no se mantuvo en actitud de!enslv~. slno que tomó la. ofensiva en dlstlntos momentoe, y fué tan duro en el ataque como
contundente contra. los acusadores en
la. defensa No dló, sln embargo, el espectàculo con que hablan eodado loe
monàrquicoe.
Babló cex abundantla cordis» con
gran dominto del asunto. Y lo que dljo ca.yó blen, porquo sentiu. lo que
decla.; porque bablaba con un fervor
republlcano que deepertaba. stn1pat.ia8
en el pecho de los o.ue lo son, y flngii
dos desdenea en a.auella otra parte dl)l.
audltorio que quiere ser republlcaQa;
pero que no ouedo.
Acusar, realmente, no acuso, po~
que, a. su Julelo, en el oroceso Alarcón
no ae acredita culpa contra nadie; pel
ro de baber al¡ún culpable, no serlt
él; no seria el Sr. Azatia, porque él
necó la entren de las armas y rescin"
dió el oontrato ...
¿Lo entlende cA .t:s C•, que te aclli!Ó
de acelerar la. entre¡a. del armamentot
No sólo no hubo tal aceleramtento,
slno que se resclnd16 el contrato, stn
entre¡ar las armas, por no haberse
cumplldo las condiciones acordadas.. ,
¿Es esto lo que se haco cuando ~
quteren !acllitnr armas para promovei
una. revoluclón contra el Goblerno de
otro ILals?
Inaudablemente, no. Se dan !acilldades extrema.s. No eo resctnde el con·
trnto.
DG haber responsabllidad para al¡uien, babrà que fundaria en otra. to¡:.
ma, después de instruir otras dlllgen•
cl.a8.
Las proposlclones acw:atorlas son a~
eurdas. No han PO<Iido encontrar, t.
no han encontrada en el proeeso Alar~
cón, absolutamente nada. que ocrmlta
al Congrel!O acusar en la. forma qua
prescribe el pàrra!o segundo del artí·
culo 77 de la ley Orgànica del Tribu•
na! de G:lrantía.s.
El Sr. .Azafla no se puede dec~
que o.cusnra; pero sl que descubrl4
borlzontes nuevos para el esclarecl
mtento. Lo del submarina es alg
muy tnteresanLe, que suponemos u
quedarà en la sambra. La aparictón d\
un extranjero con dlnero para. que 1!1_
entregnran las armas. después de h~
berse rescindido el contrato que
hlzo en ttempos del Sr. Azafta., es otr
de los extremos que hay Que ponar
·
en claro
El dlscurso no bo. Sldo, como otr
del mtsmo orador, un atarde dlaléctl
Es la esoeclalldad del Sr. Aza.fta. la. di
léctlca; pero en e&ta ocaslón no h
tenldo necesldad de desarrol!ru·Ja; 1
ha bastndo relatar los hecbos; pone
como vul¡;armente so dice, clas cart
sobre la. mesa». Y no sólo ha contu
dido a los flrmantes de las absurd
propos1clones acusat.orlas, Bino que
demostrada haber en el proceso Al
cón, a pesar de su volumen, lagun
l,nmensa.. Q.ue es necesario llenar d
alguna.
I
monàrquicoe, seguros de ~
Los manera.
lrresponsabilidad del 81·. Azafia, 1
acusaren. no obstante, por sl de es
manera Janzabo.n al acusado contra
otros presuntos responsables. Y dlao
puestos a contentarse con poco, so
trotaban 1as manos, hncléndose la Uu.1
sión de que se tlraba de la mant~
Lo únlco que se ha hecho es sefi~~~o
lar lo defectuosa del Pl'OCeso. Es pron'r
to para que los monàrqulcos se b&
gan Huslonea.
Las quo se htcleron ayer oyendo al
Sr. Aza.tia, se veràn tnn fa.ll1d118 COIUO
las Que lea llevó a. !irmar las proposi·
Clones acusatorlas.
Tendràn que redactar otras, porque
u :va no slrven.»

C'A-"ürtos 7 tro:vanos lo que mAs sorpren<Uo del debate de ayer fué el desmayo, la desgana con que a.tacaron
los acusadores. Oljérase que estaban
previamente convencldos de la lnutl- - -·,_
lldad de au esruerzo. MAll: dljéra.se c¡ue bfa aervtcto Ull.lCamente para promQ9u
allà en el últlmo fondo de IN con una Incontenible corrlente de Slmp~
clencla se sentian avergonzados de s~ tia haela el acusada.
Lo mlsmo que en el sumario ln5.1.
fecborla.. El ambiente de la. Cà.m
lnvitaba clertamente al remordim.!~ truido dlstlngue el Sr. Azat5.a. dos z<l"
to. Y es que no es posible hacer er~ nas, una tórrlda y otra glacl:~l, segúq
a los demàa aquello en 10 cua! nosa- éque el atàn lnqulsltlvo se dlrlglese a
1 o a otraa personas. asl cabla dU.:.
tros mifliilos no creemos Nadle
la cU!pabUtdad del Sr ·Azatla. ~!e 8~ tlD.lJU.ir en el dlscurso del ex pre~~
mtsmoe acUSadores natura.Imente Es- dente del COn.seJo dos tonos, dos ace
tos en lo que cretah era en los e!ectos tua.clones, un~ màs vlgorosn., màs t
de la dl!amaclón. Crelan ... Ayer ni en ja:e, màs rotunda, y otra màs Jove.
eso siquiera. El ambiente en general m. comprensiva, màs de pasada., scde la Càmara podia. traducirse en es- gun que los argumentes de su defen
sa se basaran en la conducta de ot~~
tas palabras: cEs que hay enormtd
republicanes o en la de quienes no ha:ïi'
des que no pueden hncerse Son
de perder el tlempo y de exaltar la. CI- I logradblo aun plena contlanza oara su
re~u lcanlsmo.
gura del adversarto 1
o podia sor de otr~ manera, pues~
DeEamblentados liasta este extre
~ue el orador se habla. apresurndo a
arg:1•
de
comenzaron los dlscursos
108
enunciar que el !omoso proceso era.
sa.dores. No sólo no crelan en su a saclón; no sólo 110 velan totalme~ ~ resumen, una maniobra de lariiit
huértanos de lnterés por su causa si- dlca.nce contra. la. República, y no p~
a, por tanto, contribuir de bu~QI
no que, a.demàs, perciblan la eno'rm
equlvocaclón de su desl¡nlo al compr;_l gradrlt a lo que, en últ!mo térmlno,
uye el verdadera prop6stto de
bar que la. 1nca.l1ttcable maniobra haJ
placables persecutores.»
os

gan:;
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Els Con seUs de
Guerra d'ahir
.
eon•tra l' aIcalde,
el JUt·
..

ge I tres vems del Bruc

Ahir, al mati, va. tenir lloc a la
sala. de Consells de l'edifici de Dependènc1es Militars el Consell de
guerra d'oficials generals, per a veure 1 fallar la causa. instruïda. pel
~~andant jutge senyor Martínez
I tuguez, contra els paisans Francesc
Soler Déu, jutge municipal; Pere
Vllalta Mateu, alcalde, 1 Ramon Ribera Enrich, Mateu Rossell Sitges
1 Salvador Ollé Esteba.n vei:ns tots
ells del poble del Bruc, 'pe1 suposat
delicte de rebcl:lió militar. Presidi el
Tnbunal el geneml senyor De Mtgucl La.cour, actuà de ponent l'auditor de brigada senyor Grau Singla, de fiscal el senyor Querol i de
defensor el lletrat senyor Fausti
Ballvé.
De l'apuntament es desprèn que
el dia 6 d'octubre uns Individus que
passaren per aquella població els
varen repartir armes 1 després en
un cotx~. es traslladaren a Martorell, on havien estat cridats· però
en dir-los que havien de co~tinuar
cami cap a. Barcelona. per anar a
defensar la Generalitat varen desistir 1 s'entornaren cap' el Bruc.

En e.q~ella població no va ocórrer res digne de menció i no figura
cap aUre càrrec en el sumari.

Felicitacions
al senyor Azaña
«.Sr: Manuel Azaúa. -

Madrid!,~'

~eurut el Consell Regional del Par:

~ucrra. Nacional a Catalunya·t
<Izquterda Republicana), amb
s~tència de representants radical-soClalistes catalans, s'acordà amb e t
ca
tuslasme unànim felic1tar-vos11
rosamen~ pel vostre magistral
cur.s, reite-rant-vos la nostra inco
diclonal adhesió. Fausti Ballvé, pre
• •
sident.»
~
•
_
ta~Ma.nuel Azana. - Congreso D1pú
Madrid. - Grupo rep
os. b~icanos, de lzqul~rda fellcitan v. s
e ocuente, magruflco discurso pr ·
nunciado Parlamento, demostraclón·
~tiga honesta. Goblerno bienio'
i rs t' Forns, Turu, Píqué i altret
s gna ures.»
• • •
«Aquest C. D. del districte Primer
es complau a donar-vos la més e.fec '
tu<>~?a salutació en nom de tots e~
afiliats per la v~tra oportuna in1
ten·enctó en ple Parlament Com l
republic~ns del 14 d'abril afilla~\
a «Izqwerda Republicana• estem t
les vostres ordres. - El preslden'E. Gimeno; el secretari, P. Picó.» '

raJ

tlt

I

i

•••

ll «Republicanos fellcitàmosle bri·
ante como ejempla.r dlscll1'50 em!~
nente estadista orgullo República.
Enviamos fraternal saludo 1ncond1
3
clonal adhesión obra patrióU
Garcia, Rimbau, Farré 1 d'al~~.»

NOTES POLITIQUES

§

atenent l'atenuant de
retira l'acusació contra
Reaparició de «Justloia Social»
els Processats. El detensor senyor El setmanari «Just!cia Social» , ò
la pe- fan de la Un1ó Socialista de éa. r
Fa~U Ballvé, S'adhereix
tiCIÓ del MIDJsteri fiscal 1 ¡¡olllcita unya, que cessà la seva publlcaci
la l!J.ure absolució per als seus pa.- pevlsl fets d'octubre, r.&parei.x avui'
trocmats.
- . : ! . ! X t1
a 20 cèntims_
Assemblea. _ El Oonsen nirêafii'
El Tribunal es retira a deliberar
l'Ateneu Republicà Federal ~~
en sesstó secreta 1 dicta sentènc1a de
absoluU'ria, d'acord amb la petició Flama:~, d'acord amb l'article 28 de
estatuts, convoca reunió gene
1e la de!e:-_::- , :::~t~:1c!a que no serà seus
ral dc sOCis per al dia 30 del cor~~a fins que no l'aorovi l'audi- rent mes de marc a les deu da lo.,~
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d e 31stiment,

a

rut,

J

la humanitat

DISSABTE, ~3 DE "'ARç
DEL 193&

•

LES LLETRES

•

INFORMACIO D E l'ESTRANGER

pt

!!!!

u

q

q

e

a

6

JJ

I'¡LLJBilESI
AUTOGRAFS, DIBUIXOS,
AQUAREL-LES

1 el més Important assortlmenl

de G RA V A T S de Barcelona

Exposloeo I venda a preua In·
versemblants

a
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AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA
Una tempesta de pols sobre
Van ésser denegats els suplicatoris per a processar els senyors
Nova York i Xicago
•
Trabal I Anastasio de Grà cia i ·començà la discussió dels relacionats
amb els senyors Tornàs i Piera i Aragay
c.A HUMITAT MITIGA UN se precedents, es corren ràpidament
XIC EL FENOMEN A NOVA des del Colorada cap a l'Est. Les
ones de pols h an creuat el riu MisYORK

Nova York, 22. - La tempesta
de pols, barrejada amb la boira, ~a
fosquit Nova York, si bé amb m~nslta.t bastant mitigada a conseUènc!a. de la humitat, que en aqw.st cas ha resultat beneficiosa.

s!ssipi anit, i han arribat al capvespre
fins a Pensllvània, amb menys intensitat. Els gratacels i edificis alts
de Xicago han desaparegut entre els
núvols de pols. Dos avions han
estat volant1 perduts, sobre l'aeròdrom duram. més d'una horaL fins
que per fi han aconseguit awrrar
travessant un núvol de pols rogenc.
A l'oest de l'Estat mateix de Kansas diversos nens es perderen quan
la tempesta aconseguia el seu punt
.
àlgid.
Els tècrucs federals temen que es
registren a la població afeccions
als pulmons, de contmuar la tempesta, com es creu possible.
Al centre del pals la tempesta
s'ha estés des de Texas fins a Dakota, i es creu que sols la pluja o
la neu podran aclarir l'atmosfera.
El director del Departament d'Agronomia del Collegi de l'Estat de
Kansas ha manifestat, que les pers:pectives er al bplat seran les pit]ors des del 1866. El governador de
Kansas s'ha dirigit al President
Roosevelt, perquè t'acilit! ajut feder!il amb el fi d'impedir la destrucc1ó dels camps de conreu. Els cc~erc1ants de cereals es mostren
mqUlcts sobre la collita del blat a
conseqüència de l'acció destructora
del pols. Destaquen que amb l'aixecament de les restriccions que pesaven sobre el conreu del blat de primavera decretades pel Secretari d'A
gricultura senyor Wal!ace sols s'augmenta de 10 a. 30 milions de «bushels» de les collites de primavera
mentre que diversos milions de blat
d'hivern es conreen a Ja regió afectada pel pols 1 la secada.

El PRESIDENT: Aquest assumpte
sa el dictamen a votació ord!nà- Mangrané que esperi que presideixi reres sessions, la del mati s'ajorni
no es discutirà fins el dimarts, a
per a la setmana vinent.
novament el senyor Alba.
ria.
El senyor MANGRANE protesta, menys que els interessos afectats
Es dóna el cas que a favor del suEl senyor MANGRANE insisteix,
plicatori no voten ni els membres dient que no s'ha dilatar més un i diu que els diputats que no mostren que ban demanat l'ajornament no
de Ja Comissió. Alxi, doncs, per assumpte d'interès nacional i que la seva disconformitat contra aques- solUcitin la seva discussió.
1 unanimitat, es refusa el dictam~n. està disposat a no consentir que la tes maniobres del ministre, es fan
Continua la discussió de la Llel
Aquesta és la primera votació unà- Cambra no el disouteixi.
còmplices d'això. Estima que hi ba Municipal,
Nova York, 22. - Comuniquen de
aquesta
en
registra
es
que
nime
S'aproven els articles primer i se- que discutir-se la pròrroga dels presgansas que milers de tones de pols
El senyor SALAZAR ALONSO deCambra
supostos ràpidament, i que no poden fensa una esmena que es refereix
gen del projecte.
d'aHuvió ban estat arrossegades per
veuen
aplaudeixen
esquerres
Les
A
CONDECORACIONS
LES
A l'article tercer defensa. un vot perdre més dies sense sessions.
vent a _gran velocitat, impulsant
la facultat d'imposar les multes.
0
re que ha prosperat la seva irucia- particular el senyor Badia.
BATET I LOPEZ OCHOA
El senyor ALCALA ESPINO re- a Li
~uests nuvols de pols des del
contesta el senyor ECHEGUtlva.
ús
fa.
PILA
FUENTES
senyor
El
Presila
<Ocupa
proposició.
la
tira
dicdel
tercer
l'article
S'aprova
llacs.
sudoest dels Granes
REN.
de la paraula per a referir-se a
Els camps de blat s'rum perdut,
dència el sen.vor Alba>.
tamen.
una proposició presentada per la seUN CREDIT EXTRAORDI·
i els transports quedaren paralitzats.
El senyor SALAZAR ALONSO deEl senyor MANúRANE continua
Una vegada ap_rovat ~1 projecte,
va minoria r eferent a les raons que
mana que es suspengui la discussió
NA RI
. d
f
t i
ElS avions es veieren obligats a
es posa a di.SC"..lSSIÓ el dictamen de
1
1
conde
tal
esmena.
per
Govern
d'aquesta
el
proa
tingut
ha
nou
e
erelx
re
es
.
an
par
en
d'Incompatibilitats
Comissió
la
terrar
Es posa a debat un crèdit extraor- relació al cas del senyor Ayats.
La Comissió 11 contesta dient que
cedir la llorejada als generals Bajecte d alcoh.ols, i demana al senyor
a Per primera vegada a la història
tet 1 López Ochoa. Pregunta perquè dinari de 5.770.000 pessetes per a
S'aprova el vot particular del se- Alba, que vmgul demà aquest pro- l'article 27 quedà redactat amb to}la ha~ut d'ésser interromput el
no s'ha discutit la proposició pre- la prosecució de les obres empre- nyer Montes ja discutit i que que- jecte a Ja Cambra, ja que bl ha ta cura.
rvei ferroviari, en una secció del
i
d'ncessos
tècnic
Gabinet
al
ses
sentada per <<Renovación Española».
El senyor SALAZAR ALON" O deque donar la, sensació al pals que
dà pendent de votació.
rerrocarrll de Santa Fe a causa de
El PRESIDENT li contc:¡ta dient extraradi de Madrid.
Es posa a discussió el dictamen la Cambra s ocupa dels assumptes mana una lleugera modif!cacio.
la tempesta de pols. Les carreteres
GUARDIO·
I
VIDAL
senyor
El
l'assumpte
de
compte
donarà
que
de Kansas han estat tancades per
El senyor ILLANES per la Comisde la Llei de Bases per a la Llei Mu- econòmics.
al ministre de la Guerra a fl que LA defensa un vot parUcular.
la policia de l'Estat per cons!deEl senyor ALBA: La Presidència sió, ressalta de nou que l'article ba
nicipal.
proporha
hi
no
que
Manifesta
refes'ha
què
a
proposició
la
pòrti
es
rar-se perillós el tràfic. Les escoles
Es dóna lectura a la base 20, no- eslà conforme que demà vingui a la estat redactat amb tota cura, 1 en
rit el senyor Fuentes Pila 1 pugui ció entre les despeses invertides per
també han tancat i els habitants
aquest:s gabinet d'accessos per la vament redactada, i aquesta és sessió el projecte de Llei d'Alcohols, vista d'això el senyor Salazar Alenésser discutida l'abans poss1ble.
de la regió romanen r eclosos a les
qual cosa considera que s'ha d'anar aprovada. A continuaci~ queden sempre que estigum d'acord els ele- so retira Ja seva esmena.
&eves llars.
les bases 21, 22 1 24. Tam- ments interessats M'ha visitat una
ELS SUPLICATORIS PER A amb compte abans de concedir aprovades
Els homes de ciència han maniEl senyor IRUJO en defensa una
Comissió d'aquests elements per a
bé s'aprova Ja base 25.
P R O C E S S A R ELS SE· nous crèdits. A més no és aquesta
testat que aquest pols sembla tenir
MAN~~ ,diu que demanar-me que no es posés avui altra. Recorda que al projecte p!"l·
.senyor
El
més
manera
la
entendre
meu
al
I
MAS
TO
TRABAL,
NYORS
un origen volcànic.
apropiada per a posar remei agrael.X a la Pres1denc1a ¡ encàrrec a disr , .1 l'assumpte dels alcohols mitiu s'acceptà una esmena que quePIERA I ARAGAJ
pe- perquè s'està elaborant una fórmula dà Incorporada a la base, ja 1que la
XICAGO, SOTA ELS NU·
Es llegeix un dictamen de la a l'atur obrer, ni encara a Madrid. que s'ba tramès al senyor ~ba,
El senyor PEREZ MADRIGAL: rò que no pot ésser que .aq<.~~st pro- de la qual pot sorgir la solució, amb ~~~~erac;rr~ad;~~~~tq~~ ~q~e~
VOLS DE POLS :: ES CO N·
Comissió de Suplicatons denegant
lte d '
·
· t
blema dels alcohols es vmgu¡ arros- 1a qua1 s •evl·tarla
SIDERA PERDUDA LA CO·
l'autorització soHicitada pel Tribu- Això és una farsa.
emps I mo s . lS- esperit de la seva. esmer~a figuri a.
des del juliol sense que se U
El senyor VIDAL I GUARDio- segant
nal Suprem per a processar el diLLITA DE BLAT
no tinc . inconvement la base.
Jo
cusslons.
bo
Espanya
que
Cal
solució.
doni
Xicago, 22. - Violentes tempestes
putat senyor Trabal per suposat LA: Quan parleu de farses, s. S., sàpiga, perquè això obeeix al desig a accedir el que solliclta el ~enyor
El senyor !LLANES 11 contesta 1
useu sempre l:a primera persona de de no cercar la solució d'una altra Mangrané, però que es posi d acord diu
4e pols, que d'una intensitat sendesacatament.
que efectivament s'acceptà l'esQueda aprovat el dictamen de la la paraula.
. . mena del senyor lrujo, però posteque no vull dir. Demana a la sobre la petició.
El senyor PEREZ MADRIGAL: cosa
Comissió.
El senyor MANGRANE inslStel.X riorment la Cambra n'aprovà en veque es posi a discussió
jo el primer actor 1 S. S. l'em- Presidència
en la seva petició, ! diu que el retard tació nominal una altra que contraEs ll.egeixen altres dos dictàmens Bé,
aquest afer demà, a les qaatre.
Han intervingut altres oradors els
extensament de les qüe.,uons latents
presari.
portar aquest projecte, no pot deia la primera, i la Comissió, peren
bo
Li
A:
CASANUEV
senyor
de
El
tal.
per
autorització
concedint
concessions
a EUropa. Anglaterra estarà repre- quals. han criticat les
El senyor VIDAL I GUARDIOobeir més que a dues causes, o a què no existissin coses contrad!ctòsentada per Mr. Anthony Eden, Ità- colomals fetes per França a Itàlia processa.r els senyors Tomàs i P1era LA manifesta que s'ba trencat el diré.
1 A~aga1..Pel suposat dellcte de re- ritme en les obres i que és necessàEl senyor MANGRANE: Cal que cercar solucions o arranjaments po- ries a la mateixa base, la redactà
lla pel senyor Suvich i França per en el conveni de Roma
1 1 beHió rmlitar.
1t M L
Després ha
es discuteix!, puix que ja no es pot lftiques a les quals no s'avindrà novament ! recollf l'esperit de totes
Ml'. Laval.
mateixa.
la
a
reorganització
una
ria.
El senyor CAREAGA per la Cor. ava ' e
I h d f par a
El diumenge, al mati, Mr. Euen
de cap manera, o bé que en un as- les esmenes, dintre de la compatiEl senyor PEREZ MADRIGAL passar més temps.
.rà en avió a Amsterdam, ~uoa d aF e ensalthla pol!Uca ext~- missió manifesta que discrepa de torna
El senyor ALCALA ESPINOSA sumpte com aquest, en què hi ha bll1tat de principis.
a intervenir.
es dlrlgl
a posat de ma~u- l'infonne dels seus companys de la
e rança,.
I r
Es suspèn aquesta discussió 1 s'al·
El senyor VIDAL I GUARDIO- defensa una proposició en la qual en joc interessos, es vulgui afavorir
on es reunirà amb sir Simon i altres fest el talent 1 gran visió política Comissió, per entendre que els serepresentants anglesos, i continuarà de Mussolin_!. Ha fet rem!lrcar el nyors Tomàs i Piera i Ararrai foren La: Tinc l'esperança que no em veu- demana que, per la labor desenvolu- alguns d'ells. Jo no ho crec, però xeca la sessió a les nou i cinc mi·
nuts de la nit.
ré obligat a contestar novament al pada per les Corts en les dues dar- pot pensar-ho el pals.
gra~¡ valor qae té el Convem franco- oposats al moviment revolucionari
el viatge per aire a Berlin.
El senyor ESPARZA per la cC: senyor Pérez Madrigal.
Com hom sap, quan els ministres !tallà. Parlant d'Alemanya, Mr. LaEl senyor ALBA: També aquesta
anglesos acabin la seva «tournéee» es val ha exp_ressat l'esperança 9ue les missió impugna el vot particular
LA SITUA CI O INTERNA CIONAL
celebrarà a Como <Itàlia), una altra darreres diSJ?OSicio~s del Re1cb no del senyor careaga. Explica les Presidència té aquesta esperança,
tem molt que sigui temerària..
però
reunió, semblant a la del mati a retar~~rien 1 orgamtzació de la pau raons que han obligat a emetre el
GUARDIOI
VIDAL
senyor
El
França, per tal de fer un examen definitiva, de la qual França vol ex- dictamen oonced!nt el suplicatori
del result.at del repetit viatge, i és cloure tots ~ls obstacles. Mr. Laval per tal de procedir contra els se- LA: Segueix oposant-se a la concesEl Sr. Maura anuncia una
sió del crèdit per estimar que han
molt probable que el propl senyor després ha dit que té grans esperan- nyors Tomàs i Piera i Aragai.
proposició de caràcter urgent
El senyor CAREAGA rectifica. de fer-se economies importants, 1
Mussolini ass1ste1x.i a ella. Si, com ces en el resultat de les pròximes
a una politica
s'espera, té èxit la visita al Govern conferències, I ba afirmat que Fran- Insisteix en les seves manifesta- a més ha d'anar-sepúbliques.
Madrid, 22. - El senyor Maura
del Reich, aquest fet podria ésser ça té grans desi~s de. pau. Mr. La- clons contra la concessió del sup11- coordinada d'obres blau
ba fet saber als periodistes que el
el cap del
banc
el
<Ocupa
considerat com molt útil per a la val després ha d1t: «Tinc interès de catori demanat. Diu que hi ha ca- Govern).
El senyor Az ana CO· proper dimarts presentarà a la Mesa
D ECLARACIONS DEL C A~
continuació de les negociacions tri- decle:rar, davant tot el món, que la sos Idèntics sobre el mateix assumpINTERI DE POLICIA
de la cambra una. proposició, signa·rscursos
El senyor SALAZAR ALONSO diu
partLes a Itili1:1, 1 es celebrarien suc- polftlca f!'E\ncesa no va dirigida con- te en què no s'ha concedit el supllmenta els d
da, en primer terme, pel comte de
Ahir al migdia, els periodistes
que el seu ajut a aquest dictamen
catori.
cessi\ es conferències a les quals po- tra ningu.»
· Romanonee, en la q<.~al proposició s'entrevistaren amb el Cap SupeCita el cas del senyor Largo Ca- no es deu al fet que la concessió
drien ass1stir també Alemanya i al- ll En resposta a la frase de BouldeIS senyors Maura I 1 s'abordarà la situació internacional, rior, interi, senyor Alvarez Santulla•
.on, referent al fet «que no era pos- ballera i diu que a pesar de la re- d'aquests milions sigui per a Madrid,
tres països
que tant apassiona avui a tots els no, el qual els manifestà que nò
B ·
'
LA. 1M PORT ANC JA DE LA · Sl ble CO'!perar amb l'Alemanya na- serva que es guarda, el cert és que ja que de tractar-se de Barcelona,
Mart tnez arriO
Parlaments del món. El senyor Mau- tenia cap noticia per comunicar-los.
zi, que 1gnorava tots els tractats», contra dit senyor no s'ha dictat també els ajudaria. Segueix dient
CON FEREN CIA DE COMO
ra ba dit, també que l'esmentada
Un dels informadors va pregunque les obres hauran d'ésser interLondres 22 _ Ha reduït eneral Mr. Laval ba dit que calla fer tota aute de processament.
Madrid, 22. - Interrogat el se- proposició seria presentada amb tar-li sobre l'abast de la visita d'urts
Se suspèn la discussió d'aquests rompudes si no es concedeix aquest
satisfacciÓ a· Londre~ l'anun~i que men.a d'esfor~os per tal de mantenir
agents de recorregut que anit havien
crèdit i és necessari evitar-bo, no nyor Azafia prop del discurs que el caràcter d 'urgència.
en la primera setmana d'abril cele- el Sistema d aliances amistoses amb dictàmens.
conferenciat all' J ell.
sols perquè les obres continuïn 1 pronuncià ahir el senyor Maura, dibrarà una reunió extraordinària el tot el món.
El cap interí respongué que no teEL SUPLICATORI PER A s'acabin, sinò també per a evitar gué que havia estat un dels discurVON NEURATH ESTA SA·
Consell de la Lliga de Nacions, a
sos més admirables que havia oït Ha mort Carles Blanco, pri· nia cap Importància, ja que LacPROCESSAR EL SENYOR l'augment de l'atur obrer.
TISFET DE LA VISITA AN•
requeriment de França, per tal de
Parlament.
al
taren de coses internes del servei.
Acaba dient que és necessari apraANASTASIO DE GRACIA
G LESA
discutJI les decisions adoptades pel
També està molt satisfet del dis- mer Director general de Se1 manifesta que els
dictamen,
el
var
de
dictamen
el
debat
a
posa
Es
MOVIMENT DE PERSONAL
Reich.
curs del senyor Martinez Barrio del
ja s'han corregit.
guretat de la República
Berlin, 22. - El ministre de l'Ex- la Comissió de Suplicatoris la dis- passats errors TOLEDO
Als círcols politics es considera
Ha estat nomenat secretari de la
bomolt
prendre's
de
s'haurà
qual
<Romuald)
senyor
El
1
suspe115
en
quedà
qual
del
cuss!ó
de gran importància la reunió que terior, Von Neuratb, parlant aquesd'Investigació social el ~e
na nota pel seu generós contingut.
Madrid, 22. - A última hora de Brigada
concedint el soHicitat per tal intervé en contra del dictamen.
. celebraran a Como, Itàha, els minis- ta tarda amb els periodistes, ba dit ahir processar
nyor Atilano Corrales, el qual ha
del
general
el
mort
ha
tarda
la
MADRIGAL:
PEREZ
senyor
El
Anastasi
senyor
al
de
sagran
tres de l'Exr.erior de França. i AnaJa- que el Govern espera amb
possessió aquest mati del càr•
Cos juridic militar, senyor Carles pres
Explica al ,senyor Vidal 1 Guard!oUn rumor Blanco.
terra, senyors Lava! i Sir si.nlon, tt:;faccló 1 interès la ~ita dels ml- de Gràcia. CASAS (Hermenegild) la
rec.
el per què de les interrupcions
amb Mussolini i Suvitcb, aquest dar n~tres anglesos a Berlm el pròxim faElús senyor
• • •
Fou el primer director general de
de la paraula 1 reprèn el dis- que ll féu durant el seu discurs, inMadrid, 22. - Es diU que els se,.. rer secretar~ de l'Exterior d'Itàlia. 1diumepge.
Ha. cessat ~n el càrrec de cap de
ahir en suspen- terrupcions que es basen en l'actitud nyors Azaña, Martínez Barrio, Sàn- Seguretat de la Repúbllcai després
Parlant de les anunciades conte- curs que començà d'aquest
S'a~ribuei.x tan gran importància
el comissari r~
cnminal,
bngada
la
suplica- que els diputats catalans observen chez Roman i Maura, formaran un passà a la Presidència de Consell
la discussió
a aquesta. reunió, pel fet que en rèncles anglo -.franco- italianes, Von dre's
nyor Rodero, l sembla que serà snb~
senyor
el
diria
¿Què
Constiles
de
Parlament.
al
diputat
De
fou
senyor
el
d'Estat;
contra
que
Diu
tori.
decidiran
aleshores
i
epublicà
r
front
!).questa els reunits tractaren sobre Neurath ha dit que d'elles no pot Gràcia no hi ha més acusació que Vidal i Guardiola s! jo diputat per
tituït pel comissari de la Deleg2ci<l
si Intervindran o no en la lluita eleo- tuents i es destacà. pel seu republi- de
fets consumats, i coneixent exacta- resultar més que molt benefici per
la Universitat, senyor Cervera.
canisme, netedat moral i lleialtat.
d'ésser president de la U. O. T. Ciudad R eal, em presentés al Par- toral.
' ment el que pot esperar-se del ao- 1 a tots els països d'Europa i que la
no és un delicte, com ho pro- lament català a impugnar els proD 'UNES DETENCIOfJS
quan s'hagi reconegut la igualtat de 1vaaixò
vern alemany.
que no es demana el processa- jectes del senyor Ventosa? SS. SS
Per esbrinaments que ha fet Ja
drets a Alemanya, es faran encara ment
ENTORN UN RUMOR
comptes
demanar
1
a
aqui
vénen
sols
de
directius
restants
las
per
policia, s'ba pogut comprovar q 1e
ALEMANYA NO SERA IN· més grans progressos a favor de la la U. G. T. 1 del partit socialista.
a l'Estat espanyol, però quan l'oel detingut a València, Francesc AlVITADA A LA CO N FEREN· pau. cosa que aleshores serà fàcil.
que no es troben pro- plnió espanyola estava en l'ànim que
Insisteix
Valiente, amb motiu del des•
caraz
I Digué que esperava molt també de cessats els altres directius de la ahir estava la Cambra, s'abstenien.
CIA DE COMO
pot
Garanties
de
Tribunal
El
cobriment a l'estació de França oe
que
Londres, 22. - Comentant les de- la visita dels ministres anglesos
que diputats de les
més
ss.
ss.
el
segons
lògic
seria
com
T.,
G.
U.
jutjar els Srs. Azaña i Bello Barcelona dels dos extrem istes que
'
Cl~r.acions de la premsa francesa que aclariria molt l'ambient.
dictamen 1 ja que no són dl- Corts espanyoles, sembleu intervenanaven a València ! que portaven
cntlCa les manifestacions fetes ahir
generals de l'economia espanyotors
dir,
a
és
aixi,
és
això
Sl
putats.
Madrid, 22. - Aquesta tarda es armes, ·és un dels que prengueren
MES M ESUR ES MILITARS que no es processa a uns senyors que la com a delegats de Catalunya.
als ~omuns per Sir Simon, que era
digué a la Cambra, amb referència part, fa temps, en l'atracament a la
A FRANCA
poss1ble que Alemanya fos invitada 1
L'atur obrer a Espanya obeeix en
no són diputats, ¿com es pot demaa unes suposades manifestacions d'u- fàbrica de conserves del senyor TriParis, 22. - A més de la decisió nar el suplicatori pel mateix delicte gran part a la. contribució ind!reca les Conferències de Como, tota vealta personalitat de la magistra- go, d'on s'emportaren una gran
ga~a que alXò suposava una invi- de perllongar provisionalment el pe- per a un diputat? Això resulta ab- ta originada per la pol!t!ca catalaAlbacete, 22. - El senyor Lluis na
tacló directa a Alemanya, als cir- ríode de permanència en files du- surd ! pintoresc que hi hagi un na, que serveix per a fer pobres els Jiménez de Asúa. ba pronunciat una tura que el Tribunal de Garanties quantitat, després de sostenir un ucols polltics de Londres es diu que rant els anys afectats pel decreixe- Parlament que persegueixi als seus altres pobles. La vostra política ex- conferència a l'Ateneu, en la qual Constitucionals no era competent per rote!g amb la policia, a conseqüènta interpret:amó donada a les ~l!-rau- ment de la natalitat a causa de la mem.bres. Demana a la Comissió .de terior de comerç i la vostra influèn- tractà sobre el terna: «.Politica i a jutjar els senyors Azafia i Casa- ela del qual resultà greument ferit
res Quiroga perquè el delicte que l'agent de vigilància senyor Caaes.
les del miniStre anglè~ pe~ penòd!cs I guerra, que comprèn des del 1935 Suplicatoris que no es concedeixi cia en les contingentacions empo- dret penal».
11 imputa, si existeix, fou realit- I Sembla qae els perjudicats han
!le I'rança., . ~s err~rua, Ja que no al 1939, en virtut de l'aplicació d'un perquè seria monstruós.
Començà explicant la significació se
camperols espanyols.
els
brelxen
amb data anterior a la creació reconegut el detingut con un dels
Jla eSt!\t ma1 mtenc1ó del Govern an- article de la llei de servei militar
I GUARDIOLA del tema i digué que no volia aHudir zat
VIDAL
senyor
El
AREN~S
MAR.TINEZ
senyor
El
~ès . de transformar en '!ffia ç:onfe- d'un any, aprovada el 1928, en la demana que el dictamen es retJii prote3ta de les manifestacions del la política criminal i que no volia del Tribunal de Garanties Consti- que entraren al despatx amb l'arma 1 disparà damunt seu per a es.nc1a de quatre potènCies, I anun- declaració del Govern del 15 de març perquè aquest suplicatori es funda senyor Pérez Madrigal 1 manifesta aH.udlr una. qüestió tan rigorosa- tuclonals.
Per tal d'esbrinar el que hi ba- poruguir-los.
f~a e~re Anglaterra, França i hom preveu altres disposicions que en uns fets ocorreguts a Salamanca que no sap a què vénen en aquest ment tècnica. El titol aHudeix a poLES REND ES DEL TRE·
gués de cert so~re aquesta noticia,
necessiten una llei per a la seva a.
.
M18. a . omo.
que la Comissió ba d'ampliar moment. Acaba manifestant que U lftica en el seu sentit autèntic i a els
BALL
periodistes visitaren el secretari
r. Srmon ha. dtt, refermt-se tam- plicació. El projecte per a aouesta i entén
seves investigacions abans d~ fer estranyen en gran manera les pa- Dret Penal en el seu sentit tècnic. del
ti
¡ R
M
senyor
Garanties
·
de
Tribunal
bé als comentar~ francesos, que les llei fou estudiat ahir per ~~ ~ - • les
Establ· & el principi que tots els Pacheco, 1 aquest senyor es mosuna pro~sta completa. ~udelx a raules del senyor Pérez Madrigal
anue ose Medina, mentre trelleves .Paraules s1gruf1quen solament sió de l'Exèrcit de la ,.. - .- ··-d
'
al
en
SOCialistes
d'uns
participació
la
obres del carrer de
unes
en
ballava
noticia
la
de
estranyat
molt
trè.
.,_
'-··-·"•"'•
seu règims han volgut cercar el suport
que Sl després de les visites a les
els successos i a la no participació que ~o corresponen més que
~capitals europees 1 de la conferèn- vant la qual Informà el ministre de d'altres
del Dret Penal i abans de passar afegint que aquesta afirmació era Torre ~atlles, va tenir la dissort de
crlten personaliss!m.
caure duna oastida, I es produí !eçla de como, es veu base per a ul- la Guerra, gener~! Maurin. Se~ons
El senyo_r ~LANC, de la Comissió endavant vol fer una advertència: completament anodina
1
El senyor HUBICHE, de la Ceda
teriors discussions, no hi ha dubte el projecte r epetit, el. M!nlsten de interromp per a dir que tots els d Obres Públiques, .es queixa q~e la que l'home polftic, en general, pesAbans de la creació. del Tribunal s!ons de pronòstic reservat, de les
dels
des
autontzat
serà
Guerra
la
!que seria convenient la convocatòsocialistes són uns i tots són !gual- major part dels diputats no & assa- seeix la més petita quantitat possible de Garanties, el Senat era l'organls- r quals hagué d'ésser assistit al dis'iia d 'altres converses entre diverses anys 1935 al 1940, a rebaixar pro- ment responsables.
benten dels problemes plantejats de coneixements polltics. A Espa- me encarregat de substanciar els I pensar! dei districte.
P<>tències, incloent Alemanya, molt gresslvam~nt l'edat d'incorporació al
ELS ROBATORIS D ' AHIR
nya és recent el cas. A un dels pocs processos contra els ministres. Aquell ;
que arriben al Parlament.
fins
ARENAS·
MARTINEZ
senyor
El
interessada. en el problema de la se- servei m!btar als 20 anys, en comptes No, senyor Hublche, no es pot gC:.
Dolors Concepció Giandina ha deEl MINISTRE D'OBRES POBLI· estadistes que hi hagut se ha vol- organisme ha. estat substituït pel
dels 21, com es fa ara, 1 a augmentar neralitzar a!xf. També a la Ceda hi QUES
&uretat I en el Locarno de l'Est.
manifesta que en encarregar- gut apartar perquè era inteH.igent i Tribunal de Garanties, i mentre l•O nunclat al J utjat d'instrucció de
el nombre de m!lltars de carrera, tot
es cre~ un altre or ganisme, el Tri- guàrdia que Magdalena Gros Ritlha els seus distints per exemple se del Ministeri es trobà amb una honrat.
EL PRESIDENT DEL CON· organitzant els efectius militars din- els més socials cristians i els menys &èrie d'organismes especials els quals
Estudia l'evolució del Dret Penal bunal de Garanties serà el que el mallol 1l ba sostret al seu domicUJ
1928.
del
llei
la
de
quadres
els
tre
HA
SELL DE LA LLIGA
del carrer d'AngU, 9, diversos objecjutgi.
ha estudiat detingudament. Jo dula a Alemanya i Itàlia.
socials cristians.
CONVOCAT REUNJO PER A
tes valorats en unes 580 pessetes.
Diu que ha caigut la teoria del
Un DIPUTAT: Però ni un sol un prejudici sobre el Gabinet d'As·
ROOSEVELT PREPARA U·
·
PRIMERS D'ABRIL
- Al carrer de Mallorca 213 uns
cés i Extraradis de Maò.rid, preju- lliure arbitri, en la qual afirmen les ----------~*----------cristià. (Rialles 1 rumors>.
NA NOTA ENERGICA
dlnebra, 22. - S'anuncia que el I
individus robaren a Daniel Marin
El senyor DE PABLO BLANCO, d!ci que ba quedat eswït. Aquest penes Beccària, ja consignada en el
Washington, 22. - Oficialment no president
.President del Consell de la Lliga de
Tollos un rellotge d'or, valorat en
la Comissió, defensa organisme el creà el senyor Prleto; seu opuscle, que hi ha altres slsteN,aclons Mr. Tewfi.k Aras, ministre s'ha adoptat cap dec!sló sobre el que breument de
500 pessetes.
el dictamen sense gran però és tal la seva flexibilitat d'or- mes d'evitar les causes, i que és
dAfers de Turquia, ha convocat e,~- hom considera violació per Alemanya
El perjudicat presentà la corresels
ofegar
que
pràctic
més
molt
protemp.s
tinc
sl
que
ganització,
entusiasme.
t lalment la reunió d 'aquest per als del Tractat de Versalles, encara que
ponent denúncia al Jutjat d'instrucEl senyor MARTINEZ ARENAS curaré dur-lo als altres d'obr~ pú- símptomes. La constitució de la Rebrimers dies d'abril, per tal d'estudiar 1 s'assegura que el President Roos_l!velt
de guàrdia.
ció
El d !in u t
'bli d ¡ 23 d ·
i manté els seus punts de bliques
nota trancesa de protesta contra farà aviat una. enèrF(ica declar:"e!ó rectifica,
e q en
• e~a: «
EstinÍ.a ju3t que s'emprin aquests pu ca e
vista sobre l'assumpte. Protesta con- A Emllla Herbert, a· ·s descoes mesures unilaterals d'Alemanya. que contindrà, probab'ement alguns tr
té dret a la pena, pel que té sens
vulgui
1 f t
n eguts li robaren, al car. : de Claprocessar ntilions a Madrid, on són necessà- dubte de correcció de la seva persaa e e que es
No ha estat fixada no obstant la comentaris sobre el desenrotllament
ris, una agulla, valorada en unes
TEATRE POLIORAMA
d
a un senyor pel sol fet de tenir ries les obres que es porten a cap. nalitab. I s'arribarà al fet que soexacta per a li celebració' de dels esdeveniments a Europa.
a_ata.
600 pessetes. L'aH.udida senyora preaquestes o altres idees. ~~ò no es No obstant ofereix introdUir totes
""' reunió.
1
hi
no
que
com
A!x[,
còd.ls.
els
m constitucional, ni CIVllit.zat, ni les economies que siguin precises al bren
ba una llei que digui quant temps Estrena de «La Rambla de ~~~Ï!t ~e ~¡~~f~.nent denúncia fll
humà
1
Extraradi de ba d'estar un pacient enguixat, tamVON RIBBENTROPP NO
En ·vista que no s'arriba a un Gabinet d'Accessos
Roctrfguez López deuun- a Fèlix
S'HA MOGUT D'ALEMA·
poc no es legislarà quan lU!gi d'apl!- les floristes» ' de Josep Mar1'a c,là
acord, respecte al dictamen soH!ci- Madrid.
la policia que 11 fou sostret
NYA
El senyor VIDAL I GUARDIOLA car-se una pena, i aleshores actuarà
tant el processament <lel senyor
I 1 automòbll, que deixà al carrer de
Sagarra
de
Berlin, 22. - De font oficiosa es
la lliure activitat del penalista, com
Anastasi de Gràcia, el president po- rectifica.
València davant la casa número 152
~&sment categòricament la noticia
A continuació rectifica el senyor actua la ll!ure activitat del metge.
Amb assistència d'un nombrós 1 Aduest automòbil ostenta la mr.trí~
h culada per l'estranger que el pleEs refereix a una esmena presen- selecte públic, anit tingué lloc l'es- cúla 12.552-B.
PEREZ MADRIGAL.
·
~Potenciar! de Hitler per als assump
Addis Abeba, 22. - L'emperador
El senyor TOLEDO també rectl- tada a les Corts Constituents per trena d'aquesta darrera producció
Aquest senyor acusa, com a auwr
<ty,s relacionats amb el desarmament d'Abissinia ha ordenat a tots els go- mentre que altres financers pronosti- fica, 1 diu que es volen fer aques- tal d'empeltar a la Constitució que de
Vilius
del robatori. un tal Llorenç
Sagarra.
tingués el propò- vernadors de les seves províncies quen que les esmentades mesures són tes coses quan hi ba a E3panya. ml- la justicia fos gratuita. S'aixecaren
81~nd' eRibbentropp,
MORT i>E R uÑ
HOME
«La Rambla. de les floristes» és
traslladar-se a Londres.
l'anomenat
destruir
a
radicals-soclaels
encaminades
es1
defensar-la
llocs
a.
seus
per
als
reintegrin
comunicacions.
es
que
sense
pobles
de
lers
TREN
pinzeencertada.
d'una
manera
la
a
S afegeix que Von Ríbbentropp e_s tiguin previnguts a tota eventual!· bloc or.
l els socialistes. El partit so- llada de color força. ambientada. Per
llstes
en
escoles
ba
hi
Madrid
mateix
Al
un tren d 1 lf
tarda
la
a
Ahir
~ de fa deu dies acompanyant el tat que pugui presentar-se amb mo00665 que no reuneixen cap condi- c!allsta, a indicacions meves, va ro- sobre del lleu conflicte sentimental nia del Nord atropellà a la e a•U d'Al rer» en els seus viatges pel Sud tiu
del conflicte que Abissin1a man- El Senat francès dóna un vot ció higiènica. Entén que fóra mlllor mandre assegut fins que arribà Lar- que en la comèdia es desenvolupa, del carrer Meridiana un bom~ru. a
emanya 1 que uni ha emprès el
invertir aquest diner en obres de go Caballero 1 els indicà que s'aixe- sura sempre la melOdia del diàleg r ectament vestit el qual mori a ~~or
~a~ge a Londres ni pensa empren- té amb Itàlia.
e 1».
A pe;ar d'això, no es té cap no- de confiança al Govern en menys sumptuositat i major profit. quessin. Solament vàrem quedar en versificat. Un diàleg vivaç, exornat te. El mort no ha estat encara id acEl senyor SALAZAR ALONSO oposició tres o quatre diputats i ens amb poètiques imatges.
tificat. - .Moments després e enUN DIPUTAT FRANCES ticia. que hagi estat ordenada la morelació a Algèria
rectifica 1 diu al senyor De Toledo vàrem oposar, perquè una sltuacló
DEMANA MESURES Ml· bilitzaoió de les tropes etiòpiques.
Potser l'obra no és gaire teatral, sentà el jutge i ordenà el t:afif:t
implantarpot
no
socialista
tipus
INTERNACIO·
LI TA RIS
però cal constatar la. senzilla flui- del cadàver al dipòsit judicial
Paris, 22. - El Senat francès, que que co~dera que ,s'ba avançat molt de
Ginebra, 22. - El Secretariat de ha dedicat algunes sessions al de- en la qüestió de 1 ensenyança. Cada se en un règim burgès 1 aleshores desa dels seus versos.
·
NALS CONTRA ALEMA·
les
que
fé;em
solament
nosal~res
d'aquesnombre
el
menor
és
que
vegada
manifesta
Nacions
de
Lliga
NYA. LAVAL DIU QUE LA la
«La Rambla <te les floristes» ob- - - - - bat sobre la situació d'Algèria, ha
POLJTICA FRANCESA NO s'ha r~>but una nota d'Itàlia, redac- acabat avui la. d!scu3sió d'aquest tes escoles en males condlcions per- Constituents. que no eren com les tingué una. molt exceHent interpreVA CONTRA NINGU
tada en termes molt conciliatoris, afer 1 ba aprovat per unanimitat què es van traslladant als moderns actuals, no bo votessin, pel fet de tació. Al final de tots els actes, autufarls, 22. - A la Cambra s'ha ra- en la qual el Govern de Roma ex- una moció de confiança al Govern Grups escolars que es construeixen. deixar-se convèncer quan la. raó els tors 1 intèrprets foren molt aplaudits.
assistia
l'a cat, avui, per 505 vots contra 9, pressa la possibilitat de sotmetre perquè continuï desenrotllant a AlAcaba la discussió de totalitat.
En una. propera edició donarem
ta cord franco-italià, signat a Roma les seves disputes amb Abissínla a gèria. tina política de fennesa 1
Nosaltres vàrem voler portar a les com cal una. més detallada recenstó.
SI
Es passa a discutir l'articulat. H1
,
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senyors
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~oc
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que
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la
de
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Aza.
senyor
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vot
un
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1 val.
equanimitat, remeiant ràpidament
està
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de
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en
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A
italo-ablssini del 1928.
Es acceptat el vot particular en de mort, i no fou admesa, però arrila crlsl econòmica que afecta aqueassenyalat el festival de teatre caUnLa sessió d'avui s'ba destacat per
de
Penal
Codi
del
reforma
la
bà
realites
solament
que
diu
que
allò
francesa.
lla regió de l'Africa
El festival benèfic de «Ger- talà organitzat amb un fi benèfic per
ei dViolent discurs que ha pronunciat
El Senat escoltà amb anterioritat zin les obres dels projeCltes aprovats. l'any 32 i desaparegué. 1 és que les
la Penya Cultural i Esbarjo.
LA LLUITA DE L'OR
rere1Putat Franklin Bouillon, el qual,
Arranquen,
caprici.
a
fan
es
no
llels
vot
un
defensa
BADIA
senyor
El
manor Catalana», al Princi- Tot !a preveure, que aquesta nit
Regnier,
M.
l'Interior,
de
ministre
el
ad rmt-se a les mesures unilaterals
Washington, 22. - El secretar! del que recentment ha efectuat un llarg particular.
culde
norma
la
de
sempre
dimanen,
es reunirà al local del carrer de Merna~Ptades per Alemanya, ha dema- Tresor. Mr. Morgenthan, ha declarat
pal Palace
caders, un nombrós i selecte audito ti
El senyor MARIAL con;mmeix un tura del pals on s'apliquen, i és
llle que es prenguessin immediata- que els Estats Units posseeixen tot viatge per Algèria, el qual ha inforen va que establim penes si les norde «Mide n~ acords militars amb els aliats l'or que tingués necessitat d'utUitzar mat que la seva impressió és que torn en la discussió de 1 article.
organitzat per «Germa- per tal d'assistir aenl'estrena
festival
El
tres actes der
comèdia
ha fe~ança, contra Alemanya, que indicant a més que es proposen nÓ es pot tenir oonfiança en els indí- El MINISTRE D'OBRES POBLI- mes de conducta les r ebutgen, i sl nor Catalana» al Principal Palace ratges»,
estan als codis ! no s'apliquen són constituf un èxit magnf.flc dels ar- novell autor senyor Martínez carbotents cas ornis dels tractats eXIS- efectuar més esforços per a l'acumu- genes 1 en llur lleialtat. Referint-se QUES 11 contesta.
El senyor MARIAL rectifica ! un espanta ocells. A Espanya no tistes que s'oferiren a participar-hi nell, de .la qual es tenen les millors
d'Al • 1 ha afegit que el rearmament lació de l'esmentat metall. Ha dit al moviment panlslàmlc, diu que
taci¿~anya és, realment, una decla- tambe que s'lU!n venut 32.000 unzes els seus dirigents han posat a pro- agraeix les explicacions que se 11 'J1?Stà abolida la pena de mort a la 1 un èxit econòmic falaguer per la r eferènc1es.
Per la demanda de localitats rebu~ llei, però ho està a les normes de gran quantitat de públic que, desitlltzat. e guerra a tot el món civl- al Banc de Mèxic i 10.000 al de Gua- va llur lleialtat amb fets.
han donat.
els organitzadors esperen obtenir
Es posa a votació l'article primer. la cultura.
Per tal de remeiar la crisi a Altemala.
jós de contribuir a la seva finalitat da,
brillant resultat, i a fi de poder
un
que
le~· BouUlon ha dit, també,
El senyor MANGRANE, abans de
gèria, el Govern estudia amb el
'
hi acudi
•
•
•
Ça 1relac10ns d'amistat entre Franatendre ~b la deguda regularització
Nova York, 22. - Comentant les Banc d'Algèria l'organització de començar la votació, protesta que
el
en
distincions
fer
de
hem
No
8èrte ~nglaterra consistien en una declaracions del secretari del Tresor concessió d'auxilis 1 crèdits a favor DO es posi a. discussió l'assumpte El Sr Santalo'
tota soHic!tud de noves lnvitacio' s
. q<.~e fa referència als artistes, per ens
comuniquen que des de les qua:
de tal e mal entesos, i ba qualificat Mr. Morgenthan, sobre les reserve8 dels ind!genes en atur forçós.
an àrres
' a
•
dels alcohols, que és urgent 1 de
veritable
amb
actuaren
tots
com
tal
d'An 1· 1 entre els majors, el desig d 'or d'Amèrica i a l¡unes vendes efectre de la tarda quedarà establert a
El minl.stre acabà el seu informe molta importància.
entusiasme.
evident
1
encert
motonau
la
En
22.
Palmes,
Les
Sala Capsir un servei destinat exPren:u~terra de voler que Alemanya tuades, alguns membres de Wall dient que serien posades en pràcEl senyor CASANUEVA, que preEntre la concurrència que emple- la
clusivament a aquest objecte, on poComo HPart el?- la Conferència de Stret les interpreten com un desig twa totes les me6Ul"eS necessàries sideix, 11 dlu que en l'ordre del dia «Villa Madrid» arribà l'ex-ministre nava
re,
Teat
del
plaça.
la
de
local
el
qualülcat de cec el Go- de cooperació per a. la restauració perquè l'autoritat de França sigui que se li lliurat, no figura el dels senyor Santaló, el qual es proposa hom notà la presència de destacades den dirigir-se tots aquells simpatit~em de
ndre.s,
zants 1 amics que desitgin assistir a
de l'estabUitat monetària Ulundlal, re~ec~ a AlgèrüL
alcohols 1 per això prega al senyor realitzar un viatge oer aquestes mes. personalitats catalane¡¡,
la vetllada.
Q

A KANSAS S'HA PERDUT
LA COLLITA DE BLAT I
HAN D'ESSER SUSPESOS
ELS SERVEIS DE FERRO-I
CARRIL

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

Madrid, 22. - A les quatre 1 cinc
minuts de la tarda comença Ja sessió de la Cambra amb gran desanimació.
Les tribunes estan buïdes. Pres!deix el senyor Alba i al banc blau,
els ministres d'Estat 1 Obres Públiques.
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Cap a un front
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UNA CONFERENCIA DEL SENYOR JIMENEZ ASUA SOBRE
«POUTICA I DRET PENAL»
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DISSABTE, U

Di MARÇ

DEL

Les Arts

''LA PORTORRIQUENA''

*

Les vostres bèrnies estan sempre

Cafès torrats
de collita prò pla

en constant perUl sl no són ben
reUngudes. Els aparells que fa.brlca el tècnic l especialista. PERE
SIMON us donaran el màxlm de
garantia, l són, al mateix temps,
els més econòmics. Preus: 6, 10
15, 20. 25, 80, 40 l 50 pessetes

UN CONJUNT DE PIN•
TURA CATALANA
Realment notable el conjunt de
pintura catalana que presenta avui
la Sala Parés.
Amb aquesta exposició, per a la
qual es va vendre una lmportant
coHeccló de plntura catalana, els
compradors t robaran una ocasló excepcionalment favorable.

EL REGULADOR
carme, 51. Tel. 12743. Barcelona

CCasa fundada el 1890)

YBA RRA y Cm a S. en C.
Plaça Bon succés, i Xuclà. 25 - Telèton 20112

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

Especialltats - ce.auses a
mida - Adam 1 model RA·
GLAN <patentada)
MITGES «FERRO»
<de garantia)

PREUS BARATI SSIMS

Línia Mediterrània • Brasil - Plata

d'AïiI

LA MUSICA·

MOTO-NAUS CORREUS ESPANYOLES

Servei ràpid

Sortides

fixes

cada 21

dies

Cap a Santos, Montevideo y Buenos Aires
amb la magnifica motonau

«CABO SANTO TOME»

Galeries Laietanes
Corts, 613
P. éasas AbaN:a
Pintura
Aureli Tolosa
»
Maria Muntadaa
»
Ton Roslch
»
Exposició de pintures de di verses
signatures de fama. procedent de
collecció particular
Fins el d ia fi d'abril

ADMETRA PASSATGERS I MERCADERIES
També lliurem coneixements directes en combinació amb les Companyies ARGENTINA DE NAVEGACIO MIHANOVICH 1 SOCIETAT
ANONIMA IMPORTADORA I EXPORTADORA DE LA PATAGONIA cap als ports ROSARIO SANTA FE, ASUNCION I BAHIA, aixf
com cap a PUERTO MADRYN, COMODORO, RIVADAYIA, PUERTO
DESEADO, SAN .JULIAN, SANTA CRUZ I RIO GALLEGOS, amb
trasbord a BUENOS AIRES
La càrrega s'admet flns la vigllia del dia de sortida al tinglado
núm. 1 del Moll de Balears, telèfon 18274.
Consignataris:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. EN C.
VIA LAIETANA, 7
TELEFON 22057
•MADRID · Pa.eeelg de la Casteuann. 14. - BAR.CELO~A: VIa L&letana. 2
•
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADI I· CANARI ES
Bortldea setmanala ela CllSSabtes, a les 1:.1. Efectuaran el &ervel lea motonaus
·
«CIUDAD DE SEVILLA » I •V ILLA DE MADRID»
J LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Bortldea cada dia (llevat •18 diumenges¡ de Barcelona
Palma, a lea
•
UI nores. per lea motonaus
u
• CIUDAD DE BARCELONA» I • CIUDAD DE PALMA»
t sERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA BARCELO NA · MAO I BARCELONA · EIVISSA
(..LNlA COMERCiAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDl·
Les dues primeres ratlles
pesseta
l'l!:RRANIA NORD D'AFRICA I CANARlES. - Sortides QUinl.enals de Bar·
))
cetona ela '<11jous
LINlA COMERCIAL BILBAO· CAOIZ ·CAN ARlES, AMB
Cada
ratlla
de
més
••••••
0'30
ESCALA A TOTS 1!:LS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. -· Sortides Quln·
lzena18 de Bilbao ela diJOUS LINl.l\ RAPWA REGULAR ENTRE ESPANYA
i TERRI'l'ORIS DE LA OUll'.EA ESPANYOLA (FERNANOO POO). - Bor·
CORREDOR, vins i olis
CASETA PER VENDRE.
a domiclll es solUclta. Es- MagwUc galliner, sol tot
'etldes el <11a 17 de cada mes, amb escales a Valéncla, Alacant (facultativa), HOSTES
criure LA ROMANITAT el dia, aigua rlc¡ulsslma
cart.a¡ena <racultatlval. Càdiz, Las Palmas. santa Cruz de l'ener1te, R1o
(preu únic: 10.000 pes·
núm. 201.
olc1e oro (facultativa), Monròvla o Freetown (facultativa), Santa Iaabel de i PENSIONS
setes). Tra.cte directe.
• Fernando Poo. Ba~a (facultstlva), Kogo I Rlo Benlta (facultativa) pela vapora
XALET mOdern, espa· No vull corredors. Raó:
aPLUS ULTRA» I uLEGAZPI»
PENSIO ANDREU, per lòs jard1 I norta. a 1!6 Oral. Manso, 47 (CORNELINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
estada, viatgers, abona- minuta Plaça Catalunya. LLA) Bar Mundl.
Sortides de Barcelona els dilluns 1 diJous. a tes ~O bores
ments 1 coberts, bany 1 Venc immillorables con·
uCIUDAD DE VALENCIA»
• Preu a ooberta: 8'00 peasotes. Bitllets d'anada 1 torna~a a oreua redultl tel. Duo de la VIctòria, dlclona. Dirigir-se a LA
VIAT.IANT
s·oreretx
HUMANITAT núm. 153
6, p.
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA · CAN1 ABRICA
per a Catalunya, ram
amb eacaJa a tots els porta de la Peninsula Sortides de Barcelona ela dlmecree
de
tel:r.lts
1
génerea
de
LLOGARIA dos pisos punt Amb bones relaLI.NIA REGULAR ENTRE BARCELONA · ALACANT · OUAN
MELn.r,A
una mateixa casa, mo- ciona clientela.
V1LLA ALHUCEMAS · CEtTfA l VICE-VIi:RSA
HOSTES desitjo tot en
Escrlu·
Sortides de Barcelona cada diumenge, a 1es 8 bores; d'Aiaca'?t ela dlmarts, ! estar 0 sols dormir. 'cam- derna I céntrica fins a re a LA HUMANITAT
d'Oran els dlmecres. d'Oran cap a Alacant eiS dlmarta, I d Alacant cap a po Sagrado, 2li 1er. la. 90 ptea. Escriure a LA num 150
HUMANITAT
núm. 159.
Barcelona, ela dimecres
'
_
30 PESSETES actmano.,
BOTIGA RELLOTGER
VENC AUTO d'ocasiO trupasso
Jove tot estar. València,
bon preu. Frea'76, Ser. la. prop Roca- 10 HP. bOn estat I COD• aer,
127 • A.
dlelons 1mmlllorablee. •
Cort.
Escriure a LA BOMANI·
PENSIO VENC, plena, TAT núm. 161.
OFERTES
bona ¡an¡a, ~000 ptea.
VUadomat, 104. R.: Por·
MODES, contecc10 acu. i DEMANDES
terla.
rada de vestlta I abrics
MOSSO O COBRADOR,
per a senyora I nena. • desitJa
cococaciO 45 anya
Preus
moderata.
RocaHABITACIO SENYORE· Cort. 154.
1
bones reterencles. Es.
PRISMATICS - BINOCLES · CINEMES
pral., la.
TA, sols dormir. Bonavl&crlure
a LA HUMANI·
PEL·LICULES
PATHE · BABY
MAQUINES
ta. 20, 1er. 2a,
TAT núm. 534.
FONOGRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.
TRASPASSO QUIOSC
PENSI O: Pelal, 11, 3er. al carrer Aribau. Raó:
MODISTA s'ofereix a
RELLOTGES · OBJtCTES DE PLATA
2na.. Oran confort. Bany, Valéncla, 183 botiga.
casa 1 a domicili. Preus
telèfon.
econOmies. Rocafort. 164
ANGEL MARTI. raller pral l.a
PELAI, 14, 4art., habi- d'enquadernació (Martl· - - - - - - - - tació per a dos amics tot nez de la Rosa, 17. T&SENYORETA taqutme.
estar, asc., tel., bany.
lê!on 75352 · Barcelona). canQgl'ata amb conetxementa d'o!lclna dominant
1 castellà, e'o!eretx.
PENYES I AGRUPA· català
HABITACIO sola dorEscriure a LA HUMANJ.
mir, preu econòm1c. Men ClONS disposen de 8&- TAT núm. 162.
cretarla, saló teatre a
d1zabal. 10, ler. 2Da.
preu redult. Raó: de 3 a
PER A TREBALLAR
8, Carretes, 33.
Carrer de Sant Pau, 6
provincia Glrona desitJo
DIVERSOS
company_
~mb cotxe LA
<prop Rambles> Tel. 14237
DESPATX complet venc
COMPRO màQuina foa preu molt redutt per togràfica per a placa 6 l HUMANITAT.
traslladar-me a !ora. Es- 1/2 per 9 I acceesorl8. Ee
FALTA APRENENTA,
criure a LA HUMANl· crture preu I marca a LA treball !àcU. Pere Sera!i.
TAT núm. 635.
HUl4ANITAT núm. 79.
7, 1er. 1ra. (Gràcia).

ANUNCIS PER PARAULES
1'00

APAREL LS
FOTOGRAFICS

JO ~tS - BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

FRANCESC GALl
La gran cotització moral del seu
nom 1 l'interès constant del seu art,
faran que avul slg-.tl la Sala Parés
un punt de reunió i de comentari
al voltant de la figura sobresortint
del gran pintor. Cal recordar que
per a molts serà aquesta la primera
exposlcló de Francesc Gall.

ISales

SE'\'II..~L~

HISENDES DE SANT FELIPE I LIMON, PUERTO RICO

teas

B AR C E L O NA

Per a vestir amb elegància
per pocs diners

CASA BASTIDA
Pa~Hei=: tl~

Gràcia, 18

Els nostres aparadors us ho demostraran amb nombrosos mamquins de cera, amb vestits de teles de gran gust i bona qualitat 1 estils de la més perfecta distinció, a uns preus incompetibles.
Els nostres articles 1 els nostres preus sempre han r espost a la
mateixa 1dealltat: facilitar LA MAXIMA ELEGANCIA AL MES BON
PREU, amb vestits, camises, pijames. barrets, corbates i gèneres de
punt.
Vestltl a 1&, 25, 40, 50 1 60 Ptes. • Pantalons a 4'85, 7, s, 10 1 15 Ptes.
camises zèfir a 4'95 I 7'85 ptes., I de seda a 12 1 15 ptes.
Pijames a 5'95, 7'95, 12 I 15 ptes.
Si l'elegància b.a estat en altres temps només pr1vilegi dels afa.
vorits per la sort, la Casa BASTIDA b.a creat una fórmula que la ra
accessible a totes les classes socials.
8 EC C I O A M I DAr
SECCIO DE VESTITS DE NEN per a totes les edats 1 de totes les
formes, amb teles de gran gust, estU anglès, a mida, des de 40
pessetes.
SECCIO DE VESTITS D'HOME. düerents formes i teles de gran
fantasia, estil anglès, a mlda, des de 50 pessetes.
SECCIO DE VESTITS ESPORT, en tots els estils, gèneres de gran
fantasia, estU anglès, a mida, des de 60 pessetes.
BECCIO DE VESTITS D'ETIQUETA: Smokings, Fracs, Jaqués, des
de 100 pessetes.

Tenim una secció ultra ràpida en Ja qual podem confeccionar
tota mena d'encàrrecs en quatre bores. com també una secció de gran
luxe, on e.s confeccionen tota. mena de vestits amb bons folros 1 acurada confeccló, amb un 50 per 100 menys que els n06tres competl·
don.
Considerem l'estalvi la cosa més essencial; obsequiem els n06tres
clienta amb segells d'Estalvi de la Catxa de Pensions per a la vellesa 1 altres presents, en proporció amb l'lmoort de la compra.
NOTA. Els que de fóra ftl¡uln aervtr-se de 1& noetra ca¡;¡¡.- pOden esc.rture, adjuntant O'GO peuetes en se¡ella, l rebran fl.gw1na.
ststem~ especial per a prendre les mides, amb lea lnstruccions per a rebre l'encàrrec abana dels clnc dies.

mostres

¡ Wl

SYRA

Majèstic Hotel d'Anglaterra: Discòfils Associació • Pro
Música - Casal del Metge : 250.è Aniversari de J. S. Bach
Haendel i Scarlatti, a «Audicions Intimes» - Palau de BenesArts: Festival Berlioz per la Banda Municipal - Palau de
la Música Catalana : Recital Brailowsky als «Concerts Da~
niel» - Associació de Música Antiga : Els Quintets del
P. Soler, a la Basílica de la Mercè

una nova Associació Pro Milsioa.¡ «Simfonia fantàstica:., que amb tot
titulada aDiscò!iis», ha lnaugurat, 1 no ésser una de les obres lllés
sota els millors auguris, les seves conegudèS pel nostre públic no del
tasques a la sala de l'Hotel Majes- xà. d'interessar, especialment Per ~
tic. Aquesta nova enti~at, de la qual seva vàlua constructiva. de la qul\l
formen part com ammadors i dl· era . mestre incomparable Hèctor
rlgents les més destacades persona- B<-rhoz. La Banda Munic-ipal exe.
utats de la nostra música, es pro- cutà l'obra. amb la perfecció en ella
posa amb lloable iniciativa i mag- acostumada i el mestre J Lamo~4
runc' encert, düondre i donar a co- dc Grignon l'aconduí amb' la lli
nèixer les grans obres musicals edl- trivola ciència que 11 ha donat
tades per les més importants pro- ta fama i autontat; rou ovaciona¡
ductores de plaques fonogràfiques la en finalitzar el concert 1 es Veié
majoria de les quals no són a l'abast obligat a fer dive s sortldes a l'e&del públic per ésser editades a l'es- trada per tal dc correspondre 1\1
tranger i que tampoc no pod_en ~s- públic e-ntushsta.
L'entitat aUn1ó d'Empleats de ser oïdes fàcilment en audic1ó VIS·
• • •
l'Escorxador de Barcelona» ba orga- cuda per les dificultats de preparaUn dels més famo..c:os pianistes,
nitza per a avui, dissabte, dla 23, ció que per sl ma~ix representen. que més interessen el món musical,
nit, un grandiós ball de gala a proEn aquesta sess1ó ~augural•. olrem és indubtablement Alexandre Brat
flt de la seva Caixa de Jubilació 1 la aCmquena Sunforua» de Sibelius, lowsky. Certament aquest a~
Invalidesa. La milsica anirà a càr· 1 junt amb cllverses obres de Haendel del Plano ac.Jnsegueix triomfar IUilb
rec de les orquestres «Prlce Jazz» 1 1 de Vivaldl, a les quals acompanyà armes de bona llei, com ho demo$o
«Jaume Planas 1 professors•.
un encertat comentari del mestre trà el passat diumenge en les dl·
L'esmentat ball, que promet obte- Gerhard en audició al piano.
vcr~es obres de Chopin
en e: mag.
n1r el màxim de concurrència 1 d'è·
La concurrèncla, molt nombrosa, n!hc «Carnaval». op. 9. de Schu.
xit donat el fi benèfic d'aquest, tin· que assisti a. la festa, sor_U ~lta.ment mann. Brallowsky llOSSN:ix una sedrà lloc al Gran Price; la sala es- satisfeta d'aquesta. audictó 1 tingué rerutat extraordinària, una sensibt·
tarà fonnosament adornada per l'A- paraules d'elogi per als organitzadors litat 1 un temperament artfstio tan
juntament, del qual s'espera b1 as- 1dlrigents de la nova Associació IDis· perfectes, qu<! sense e<;forç produeix
sistlrà una alta representació.
còfils» que amb tant d'èxit ha Inau· l~s més :l"erav~lloses int~rpreta..
-La Cooperativa Popular «La Flor gurat Íes seves tasques d'alta difusió c1ons 1 aconsegne1x arreu uns èxits
de Maig» fa avinent que des del muslcal 1 artistlca.
triomfals. Vcgi's, sinó, l'obtintrut al
t
• • •
Palau de Ja. Música Cntalana mé~
proppassa mes d e ¡ener, va per
IA.udiclons Intimes»,
d'Associació que ple,
atapeït, que no cont'm·gu
compte d'ella l'administració de la
mmemor"
.
... a. pen~s le3 manifestaci'·llS
d'entu.
seva propietat «Granja La Flor de de Música «Da. Carnera»,
ri d 1co naiXença
v
Maig» de Cerdanyola.
el 250è. aniversa
e a.
.
SJasme r¡uc arrencà del públic oïdor
de J. S. Bach, G. F. Haendel 1 J)o. Alexandre Brailowsky. Oirem en
- Avui a la nit, tindrà lloc al menico Scarlattl amb un bell. con- aquest esdeve'1imf
p. 1 nfstic «PoTeatre Escola (Consell de Cent, ert al qual, ultra el nostre en;ment lonesall, op 44; «<mpromptU», en la
núm. 264) el grandiós festival que viollnista Eduard Toldrà, feu la bemoll, op. 29; «Mazurka». en Sl
el Club Metro Goldwyn Mayer cele- seva presentació l'exceHent clave~!- bemoll; «Ba!ada», en rol 1<1eno~
bra a honor 1 benefici del qui fou nista Alice Ehlers, procedent de Vle· op. 23; «Nocturn». «Scherzo» en ~
jugador del seu equip de futbol, Jo- na, deixebla de~ famós mestre Les· menor, op. 20 ; aVals», en la bemoll,
sep Alós, gre=ent lesionat en un chetltzky i de 1 excelsa Wanda Lan- op. 34, i «Andante spianatto 1 Podels últims partits que celebrà en dowska.
lonesa», op. 22 wte'> e.Jes de Chodit Club.
Allce Ehlers n~ desmenti el gros pin, ultra una part en Ja qual ens
1
Els artistes dels estudis M. G. M. prestigi que haVIa tprec~~t t ~~~a. o!erl l'audició in\<'gral del ~cama·
col:l.aboren a tan simpàtica. festa in· presentació a la nos ra CIU a:
- val», op. 9, de Sch~ann. Tal fou
terpretant la comè<üa de Benaven- mant plenament que, .era una fde Jes el gros entusiasme que opera el fa.
te lLa propia. estimación».
artistes que a més d e~er pro un a- mós pianista. d:tmunt el públic inJ.
Com a fi de festa, l'orquestra Ra· ment coneixedora de 1 obra d;~ ~· ponen que acudi a oir-lo, que habassa and His Boys delectarà. els Bach 1 dels clàssics del se~ínis~s gué d'afegtr encnra cinc obr23 fOr!\
concurrents amb els millors balla.- és també una de les. elaomina a- , de programa .. i enca_ra h! seriem sl
bles del seu repertori
que amífbi Um~~~~ó
executà el bon cntert no >na~ tes i~lpusat,
A la tarda, i també a bonor seu, quest d e I
·
. .
d com era natural.
grandiós partit· de futbol entre els tmpecablement «Tres exerctclS~ Je
Cal felicitar els er~~
' -s dels
primers equips d'Unió Laborista i Scarlattl, i les famoses ~bre~
a» Concerts Dante! pel gros è~ú' aco~
Metro Goldwyn Ma.yer, al camp del S. Bach <rf=la cr~~~~~r~n ~·u- seguit amb la presentació d'aquest
Catalunya de Les Corts, a les 8'45 i o:Concer b », qteunt la seva fina gran art!stR del plano.
de la tarda.
na manera en pa
• • •
sensibilitat i fort te~p~am~ntin't!~
Reg!stra.rem, finalment, l'audició
.
dels «Quintets» per a orgue 1 corda,
1I com la seguretat d alio qu
pretava. Amb el nostre exc.eHe~l~- , del P. Antoni Soler (1729-1783>, que
llnlsta. Eduard Toldrà, Allcel
e s l'Associació de Música Antiga ofen
LES SARDANES
ens oferi una «Sonata» en
menjor diumenge al vespre al cor de la BaAl Foment de la Sardana de Bar- de Haendel; una ~ltra en a ma or : sllica de la Mercè. En aquesta ~
celona (Pi, 11), tindrà lloc demà, del matelx autor, 1 unatoteal~:S enqu!~ sió, el «Quartet Ibèric», integrat pels
s
professor-s senyors Ferran Guerin,
diumenge, la sisena ballada-concert, major de Bach, en
la qual serà dedicada al mestre Joa- s'acredità també com a fidel acom- Josep Doocel, violins; Gracià Tarra·
panyant,
com
bo
havia
fet
ia
com
a
gó,
viola. i Ferran Pérez Prió, vio:on·
qulm Serra. La cobla Albert Mnrtf
.
cel, amb el concurs de l'organista
executarà IEn Ciutat», «Mar blavat, solista.
Eduard Toldrà refe~à •a. seva Mossèn Josep Muset, interpretà els
cEvocaclóll, aGlossa del ball de gt1
tanes del Penadès», «Cant de joia», justa fama de sin~r _intèrpret, fou «Quintets» en Do major. i en Sol
lLa noia alegre que no sap plorau un colla.borador d Altce Ehlers que menor- precedits d'una breu contei «Els gegants de Vilanova» totes amb les seves ponderades facultats rència. sobre la vida de l'autor a cAr·
originals de l'esmentat mestre' Serra. 1 gran comprensió del seu programa, rec del mestre Robert Gerhard. Els
contribui a l'èxit absolut de la, vet- quartetistes esmentats, concertistes
• • •
llada, de la qual els au~1tors d ~.u· tots elis de la més alta qualitat ar-Els «Amics de la Sardana» or- diclons Intimes~ en ~C!r~ll'en posse1ts tlstica, obtingueren una brillant!ssl•
ganitzen per a demà al mati, a la de la major satlsfacc!O 1 entusiasme. ma. interpretació de les obres del
Plaça del Sol, a càrrec de la cobla
• •
gran clàssic català a la qual el mes·
Ba~celona • Albert Marti, sota. el
TarunateLx bé podem dir qu~ els tre Muset aportà les seves qualitats
segUent programa: «Atlàntida», Sa- èxits més ressonants s'aconsegueiXen de gran organista.. El públic que emderra; Montnegre (estrena), Mer· als concerts de la nostra Banda Mu- plena de gom a gom el cor de l'EScader; «Donzella. i Galan», Munné; I nicipal. No altra cosa demostren els glésia de la Mercè, escoltà amb el
«Ninetes Gracienques», Vallmajó; I plens enormes del Palau de Belles degut respecte i recolliment tot el
«Festa majonera», Bou; «Floraines», Arts cada mati de diume~ge l les programa, que fou un nou . enceri
Vicenç.
ovacions continuades de que són ob- 1 de l'Assoclacló de M(lSica Antiga, elS
• • •
jecte amb l'iHustre mestre J. Lamote dirigents de la qual, junt amb els
El proper diamenge, dia 24 a les de Grlgnon, tots els professors de senyors Guerin, Doncel, Tarragó,
deu de la nit, tindrà lloc a Í'Orfeó la Banda. No és per menys, certa- Pérez Prió l Muset, foren molts !e·
Gracienc (Astúries, 83, telèf. 72096>, ment si a la insuperable interpre- llcitats en finalitzar el concert ail:l
una audlcló de sardanes a càrrec de tació' de les obres, afegim també com Robert Gerhard, per la se\1
la Cobla Barcelona (oficial de la Ge- aquella temptació de programes que erudita. oració, documentada aJilb
rall tat)·
ja és norma. 1 consuetud a les audi- minucioses dades, algunes d'e!es PAn!O'
clons simfòniques de la nostra famo· porslonades per Mossèn Higlllleà.,}
1sa. corporació musical i aixi com· glès, qne fou un lnteressant P~ .....,
I prenent-bo· el gros públic, incendi- 1 bul a tan selecte audició, ventable
, clonal per convenciment, no deixa esdevE'niment musical.
ES
lloc per a ocupar ni espai per omCamil OLIVER
plir per tal d'assaborir i d'admirar
1
aquell estol d'artistes que sota. el
EL CONSERVATORI 0
guiatge eminentíssim del seu gran
MUSICA o:: LEIP~IG
mestre J. Lamote de Grignon, ofeLeipzic, 22. - Amb mottu d~ 1a
reix cada. diumenge en sessió gratui- publicació del preosupost de l'Al~
ta aquelles grans obres mestres que tament de Lelpzic s'ha an.unc~ll·
solament són assequibles a aquells oflclalment que aQuesta. mUD1C1P en
que disposen de mitjans econòmics tat té el propòsit de transronnar re
suficients a certes expansions entre una institució del Reich el cèl~~x
""
les quals es compten les de ca- Conservatoii de Música que gan
VEN OA I Cli N ICA ràcter artístic i musical.
de fama mundiaL
.
a1
A la darrera audició, la Banda
La bUbveució conc~<:Uda , pera a
u ENCENELJOH.S
interpretà obres de Berlloz exclusi· present any pel Mumc1p1 s ell'V
vament, figurant a la primera part la. suma de 24.000 marcs.
«Carnaval romà», obertura, 1 la
DE LA
•
csuite» de lLa damnació de Fausb,
LES AUDICIONSLANA Oli
·
la. marxa. hongaresa de la qual és
SOCIETAT CATA
Hosplta.,
42 • Tel. 136SJ d'efectes fulminants. A la darrera
CONCERTS
. diumen·
part, el mestre Lamote de Grignon
En el concert que dema, atl ce~lliilllili•m¡¡¡,¡•••e::::....:~¡¡;¡a . ens ofen en primera audició la ge, dla 24 ~ les onze del 'de con·
lebra la. Soc1etat Catalana
~
certs es presentarà al públic de aocelOIÍa el planlsta. giroru Jaumeesttl·
ca, el qual ha cursat els seus arts.
dis a la Schola Cantòrum de diS·
on obtingué les més preade"
.
tincions.
ngu·
En l'interessant progrn~a òniesJ:'•
ren les obres: «Est'.1~1s sun1lbéniZ:
Schumann; «El Alb:ucln»..
ora·
«Jocs d'aigua», Ravel: «Nlt a de
nada», Debussy; «St. Fra.nce~neSJ•
Paula caminant sobre es
DB MOBLES, E'lANOS, H.AUIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CQ.
w¡~uesta audició tmdrà llOC •e. 1
Sala
Ribns, Rambla catalunP•
SlR, MALETES, DISCOS, etc.

Diputació, 262 relèfon 18710
ART 1 ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Lluls M. Güell
Pintures
.Josep Pratmarsó
Retrats
Flns el dia 5 d'abril
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CASA SUBIROS

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

!

1

l

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES,

relèfon &0422

4J4

BARCELONA

RECITAL DE PIA~~
A l'Escola Municipal de ~~ zt
(Bruc, 110), demà, diumed1!i·u~c un
a les onze del mati, tm
¡·aJUIJl"
recltal de piano a càrrec ~e
na Margarida Alfonso Orfila. re.Jil"
La primera part del prog-riatti.
constarà d'obres de Bach, ~t tin"'
Llszt 1 Chopin; la segona ~er dedrà un especial interès ~
atal&•
cUcada a múslca pian~tH:a ;egad&
na. S'executarà per prunera arielS
cEls quatre estadisJ, . ~~ Msg-~11 curs
Orfila, premiats en I t'I· t"''l
Concepció Rabell.

~ lo ·humanitat

DISSABTE, 23 DE MARÇ DEL 1935
ció foren contl'a Esperança Condal
1 Daniel FUlàn. ela quals ea conformaren amb la pena de dos mesos
1 un dia de presó que els demanà
el fiscal.
AUDIENCIA
Aousaoló retirada. - El fiscal va
retirar l'acusació contra Jaume SoPRIMERA SECCIO
AbUSOS deshonestos. - Es va veure ler Figueres per manca de P,rovea.
Estafa. - Davant el Tribuna'! d'a' 11 uesta secció, a porta tancada,
fi qcausa contra Josep Pellicer, acudel delicte d'abusos deshonestos. ~~~.::::i J~P~~f~ d~~!~
es con.fo.rmà amb la pena de tres
saEl Jurat va apreciar que no exis- 1mesos
que 11 demanà el fiscal.
.
tfll dellcte 1 dictà, per tant, un
QUARTA SECCIO
tlaredicte d'inculpabilitat, per la qual
suspensions. - Tots els judicis av~usa la Sala absolgué el processat.
nunciats en aquesta Secció foren suse
SEGONA SECCIO
estafada frustrada. - Jull Nieto, pesos per causes diverses.
~ius GUell i Joan Morales lntenNOTICIARI
pel procediment dit de l'enVIsita al fiscal del Tribunal de
ta~ent, tlmar una quantitat a wi Cassació.
- Ahir al mati, el sots~~dividu resident a l'estranger.
del Ministeri de Finances,
.~La presumpta victtma. \'ingué de secretari
Pasqual
Abad
Cascajares, el qual es
restranger a Barcelona 1 celebrà una troba a Barcelona,
v1B1tà el fiscal
entrevista amb els avui processats. del
Tribunal de Cassació de CataLa policia intervin¡ué en l'afer 1 lunya.
d tingué els tlmadors en el precls
X:oment que l'estranger els lllurava
eiS diners.
La prova fou favorable per a JoseP Nleto 1 el .fiscal retirà l'acusació
e mantenia contra ell, l la segui
rostenlnt contra els altres dos, per
alS quals demanà la pena de tres
mesos de presó.
suspensió. - Angel Prieto. el qual
CAMISERS
h!J,vla de comparèixer davant el Trlbunfll d'aquesta secció, no ho féu,
r Ja qual cosa fou suspesa. la vista
Rebudes les novetats
la causa que havia de celebrar-se
i el president ordenà la seva detenen camises i corbates
ció puix que estava en lllbertat proviS'lonal.
Portaferrlsa, 24 1 28
TERCERA SECCIO
Fontanella, 16
Processats que es conformen amb
les peticions fiscals. - Les tres cau-I
ses que es celebraren en aquesta Sec-

La· Justícia

un:

Federació Catalana de Socletats
de Teatre Amateur
·

div~ida.

El Consell directiu de la «Feden¡.cló Catalana de Societats de Teatre
Ams.teur», d'acord amb l'apartat d)
de l'article primer dels vigents Estatuts 1 una vegada aprovat per l'Assemblea de directors i representants
e~ Reglament pel qual s'ha de regir la competició d'enguany, convoca les companyies federades al IV
Concurs de Teatre Català Amateur,
per al qual s'estableixen tres secclons:
Agrupament <!An. - Integrat per
les companyies posseïdores dels titols d'«ExceBènc1.a» I <!Primera Categoria».
L'obra Imposada per aquesta categoria és: «La festa del carrer»,
original d'Enric Lluellea.
A més a més, aquests elencs hauran de representar una altra obra
de lliure elecció l la seva extensió
q-ueda Umltada a un acte.
La segona categoria la integraran

ELS ESPORTS

sutlletl setmanal de I'Oflolna
•
de Turisme
DADES DEL DIA 21 DE MARÇ
LA MOLINAa 40 cms. al Xalet l 80 a les pistes. Neu primavera.
NURIA: 95 cms. Dos centfmetres àe neu nova.
ENVALIRA (Andorra)a 235
centfmetre~

RASOS i'E GUERA: 90 centimetres al Refugi 1 130 a les
pistes. Neva.
PORT DE LA BOtlAIGUA
(Vall d'Aran) 1 330 cros.
CAMPRODOM (pistes dt Molló): No hi ha neu a la pista.
Està nevant a muntanya.
Serveis per als pròx1ms dies 24 1
25 a les pistes de
LA MOLINA I NURIA
El diumenge, dia. 24, circularan els
trens especials a La Molina 1 Núria, I el dilluns circularà l'especial
de retorn dea de La Molina.
RASOS DE PEQUERA
Degut a la gran quantitat de neu
que hi ha entre Berga 1 Castellar
del Riu, 1 per tal d'evitar la marxa
de nit durant aquest trajecte, el servel dels dissabtes a la tarda que sol'tla de Barcelona a les tres per a
pernoctar al Refugi, sortirà avui.
dissabte, a les cinc, per a pernoctar a Berga 1 continuar el dia
següent a primera hora dea de Berga amb autocar fins on pennet1 la
neu.
El diumenge, dia 24, sortirà, a dos
quarts de ctne del mat[, un auto-car
directe fins on permeti la neu en
el canú de Castellar del Riu.
Preguem la inscrtpcló amb la major antl<"•p>tc!ó possible, per tal de
facilitar la bonn org:m!Lzactó d'aquests serveis.
ENVALIRA (Andorra)
Avui, dissabte, a lea tres de la
tarda, sortirà un autocar per a pernoctar a Encamp. El dia següent ea
continuarà el viatge amb auto-eruga fins el Refugi d'Envallra. El retom serà el dilluns al vespre. Els
preus del Refugi seran especials reduïts per als que utilitzin aquest servet.
MONTSENY
Diumenge a les s1s del mati sortiran autocars cap a Santa Fe i el
BrulL El retorn podrà fer-se el matelnstx ~umenge o dilluns, segons ll'S
cnpcions.

11 CAMPIOf~AT UNIVERSITARI
D'ESQUI ORGANITZAT PEL
B. U. C.

DUES GRANS PRODUCCIONS

EN UN MATEIX PROGRAMA!

Convocatòria per al ~[(ft[I~ ~~f ~~[MA
amb
IV Concurs de TeaWILLY FORST
comèdia musical
tre Català Amateur 1 la

re

lA NEU, A CATALUNYA

buïdes de la següent forma: Dia 24.
la prova de mig-fons (8-10 qullòm&tres), 1 el dla 25, les proves de descens l «slalom».
Els organitzadors no han reparat
en sacrlflcls, ja que han aconseguit
com a primer premi. una copa cedida
pel Rector de la Universitat, l onze
més per als dotze prlmers corredors
classificats, 1 es concedirà, a més,
una medalla a tot corredor que acabi les curses a les quals estigui Inscrit.
Felicitem el B. U. C. per la seva
Iniciativa i esperem que obtingui un
falaguer èxit en aquesta modalitat
de la seva activitat poliesportiva.

•

Sancions a jugadors

CONTIGO A LA
ESTRATOSFERA
PROXIM DILLUNS, AL

METRO POL

Una sessió d'entrenament en vistes a
l'homenatge a
Gironès
Ahir tingué lloc una sessió d'entrenament a · la qual assistiren la
totalitat dels jugadors que han de
prendre part, en el gran partit que
es celebrarà dilluns vinent a Les
Corts, en homenatge al nostre gran
campió Gironès i a profit de la Mutual Esportiva de Catalunya, tan necessitada avui del suport de tots els
esportius..
Tant és l'entusiasme dels veterans
1 dels que no ho són encara de poder-se tomar a ajuntar formant l'equip dels vells triomfs blau-grana,
per tal d'homenatjar un home com
Gironès, mereixedor com cap altre
del que es faci a favor seu 1 apol'tar el seu concurs a la Mutual, que
serà molt <illicil que la potentisslma
selecció catfllana que ha de representar el grup B 1 en la qual figuren
una sèrie d'elements ja a punt per
a. despuntar en els equips de categoria surti airosa de la seva. comparació amb un equip d'una experiència tan extraordinària i un tecnicisme sense parió, com el que han de
palesar forçasoment el conjunt de jugadors que l'any 1928 defensaven el
F. c. Barcelona.

El Campionat de Lliga •• La
jornada del diumenge
PRIMERA DIVISIO
Barcelona - Espanyol, Vallana.
València - Donòstla, Comorera.
Madrid - Atlètic de Bilbao, Arriba&
Betis - Oviedo, Jàuregul.
Racing - Sevilla, Iturralde.
SEGONA DIVISIO
Sabadell - Múrcia, EUzari.
Osa.suna. - Celta, Castarlenas.
Hèrcules - Valladolid, Ollva.

el B. U. C., ajudat per
1esEnguany
associacions de cada Facultat,
~ organitzat el II Campionat Es- El Campionat de Catalunya
ep~artesd'esqui, que tindran lloc a les
de Basquetbol
del de La Molina els dies 24 i 25
mes que som.
PRIMERA CATEGORIA
Partits per a demà, diumenge:
Aquests Campionats han tingut
U. c. Joves - Intendència.
~et formidable acolilda entre els esants, ja que hi ha un nombre
Sté. Patrie - Laietà, E. C.
considerable d 'inscrits, en t r e els
F. c. Badalona - Juniors, A. C.
quals l;U ha noms d'esquiadors de
nuro E. C. - C. D. Espanyol.
~tegona. tals com la inscripció de
SEGONA CATEGORIA
unscola de Tècnica, que presenta
Primer Grup
B equip format per Oriol, Canals,
C. C. L'Hospitalet - Unió Manrese~~· Francis; Batxillerat, que pre- sana.
n
Carrasco; Medicina, inscrita
TERCERA CATEGORIA
e~bq lUlls bon lot de corredors, entre U. E. Rubi - A. C. Mollet.
Mi ua podem esmentar: Ollvella,
Ateneu B. c. - C. D. Garcia.
Dr!~t;r, Llnotti, S r.nsalvador, etc.;
F. c. Martinenc - S. E. Comtal.
n • amb Planells 1 Xandri; EngiOll.mpic - Prat de la Riba.
c Yers, amb un bon equip de desrens format per Usandizaga, Ba.- Agrupació
de Basquetbol
l:~a, J!artlncz; Farmàcia, amb sono~ UDyol, etc., fins a 45 inscrits,
de
Catalunya
aferris que fan preveure una lluita
Allgues Blaves - Sabadell.
titol dsada per a la possessió del
e campió universatarL
:Martinenca - Badaloni.
Aquests Campionats estaran inteRenaixement - Montserrat.
grats per les segUents proves, dlstriDescansa B. P. Montgat.

-1

GASOLINA
1
NEUMATICS
OLIS
I ACCESSORIS
El millor servei a

Station, S. A.

TELONS CURTS
Desapareixerà «Nostre Teatre», de
València? Ho diem davant una informació que ens arriba de la ciutat del Túria en la qual es diu que
els empresaris d'aquell teatre, casa
pairal de la dramàtica valenciana,
l'han ofert a Maria Femanda Ladron de Guevara, 1 que, si aquesta
accepta, estan disposats a canviarU el nom 1 donar-U el de «Teatro
Cas~Uano», canviar el decorat l
vestir els acomodadors d'etiqueta ...
La sort per al teatre valencià és
que sembla que la. Ladron de Quevara no ha acceptat l'oferiment...
Però ja. és un detall que l'empresari estigui .disposat a donar el teatre al primer galan o dama de Madrid que el vulguin ... Tan malament
va el teatre valencià?

INAUGURACIO DEL
CURS DEL 1935

A riure tothom al

SALO CATALUNYA

El Tren de les 8.47

A Madrid s'anuncia l'estrena de
«Cocktall de besoS», 1 es parla que
hi actuaran com a primeres figures
femenines les tres cvedettes» d'empenta. Conxita Piquer, Conxita Leonardo 1 Conxita Rey ... No ens negareu que sl amb una Conxita d'aquestes n'hi ha prou per a acontentar l'espectador més exigent, què
passarà amb tres? Segurament un
èxit bomba, sinó per a l'obra, per
a les tres intèrprets principals...

•••

A Lola Membrives li ha estat concedida una condecoració pel Govern
de la República. Aquesta adjudicació la trobem justa, ja que no pot
oblidar-se que la Membrives ha passejat teatre hispà per les quatre
narts del món, 1 això sempre és d'a.;rair, sobretot en aquesta època
l'intensa cris1.

•••

BOXA
a:ASSOCIACIO AMICS DEL
La tercera J'ornada dels
TEATRE - TEATRE Es·
COLA>>
Campronats de Catalunya . Demà, diumenge, a dos quarts de
cinc de la tarda, tindrà lloc l'onAmateur
:zena sessió de teetre català de la
1
Correspon celebrar-la avui, dlssabte, a la popular ~;ala de l'Iris Park,
1 en aquesta han d'efectuar-se les ellmtna.tòries dels Inscrits en la divisió
dels plomes.

present temporada. La companyia
amateur de l'Associació Amics del
Teatre representarà el vigorós poema en trea actes 1 en vers del poeta
Josep M.• de Sagarra, «Fidelitat».
La direcció a càrrec del senyor

Freddie Miller novament a I!!Fr!!a!!n!!ces!!c!!!!!!!!!!!!G!!ra!!u!!'l!!Ba.!!!!!!!!'!nus!!
·
I'Oiympia

TEATRE ClftCOL 8ARCfLOHES
AVUI

EL
MES
GRAN
ESDEVE·
NI MENT
DE
L'ANY
Joia musical del mestre Serrana

lA

DOlOROSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!.

SERA ACARAT EL PROPER D~
MECRES A L'ITALIA QUADRIN!
Dimecres pròxim veurem Miller a
l'obra davant l'italià Lutgl Quadrin!,
ex..ca.mpió d'Europa de la categoria,
el qual tan emocionants batalles lliurà al nostre Gironès 1 que actualment segueix essent dels més temuts
boxadors en la seva divisió.

NATACIO
El Concurs Femení i Infantil
del C. N. Barcelona

RADIO
*

UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdto Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DISSABTE
'7,15: Primera edició de eLa Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat, a
càrrec de la Federació de Gimnàstica.
8,20: Segona edició de eLa Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris de la Catedral.
11: senyals
horaris. - Servei
Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.

El c. N. Barcelona desitjós de
procurar als seus nedadors una preparació adequada davant les properes competicions de caràcter oficial 1 àdhuc internacional, ha cregut oportú organitzar un Concurs
reservat per les senyoretes pertanyents a la seva Secció Femenina 1
per als nedadors Inscrits a la Secció Infantil, que vindrà a constituir
una continuació del Concurs d'Hivern finalltzat el passat diumenge.
MIGDIA
La primera sessió d'aquest Con12: Senyals horaris. - Secció
curs preparatori tindrà lloc el proper diumenge a la piscina de l'Es- Femenina. - Música selecta en
cullera a dos quarts d'onze del mat[, diSCOS.
1 correspondrà actuar als equips A
EMISSIO DE SOBRETAULA
1 B de les dues categories, la compo13: Senyals horaris. - Prograsició dels quals es donarà a conèima
de discos variats.
xer oport'..mament.
13,35: Fragments del primer acte de «Tú., gitano i yo, gitana», prr
ATLETISME
la companyia. Montiam-Roses. Secció Cinematogràfica.
- Emissió cte
Un matx interclub entre l'Iris les14:dues«LadeParaula».
la tarda. - Informartó
de Barcelona. - Actualitats trn.de Mataró i el C. A. Martinenc trals
i musicals.
El pròxim diumenge es celebrarà
14,30: «Butlleti Oficial» de la
al camp del Club Atlètic Martinenc
Generalitat
Catalunya. - Sumnrl
un festival d'atletisme entre els e- del número de
publlcat avui. - «El ret
quips de la Societat Iris, de Mataró, del
dia», per Joan Alavedra. - Coni el Club Atlètic Martinenc. Les pro- tinuació de les Actualitats. - Borves a disputar seran les següents: sa de Treball de «E A J -1»,
80 metres llisos, disc, 800 metres
15 : «La Paraula». - Emissió de
pes, soo metres lllsos, alçada, S 000 les t res de la tarda. - Directament
metres llisos 1 4 x 100 relleus.
des de Madnd. - Mlnlsteris. - Resum de la «Gaceta». - Sessió Radiobenèfica.
- Discos escollits.
CICLISME

Les properes curses
del S. C. C.

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon J 1550 i JJ559

A l'Acadèmia
de Jurisprudència

les companyies classillcades a aquesta categoria. 1 les que concursin per
primera vegada.
L'obra imposada per a aquesta categoria és el primer acte de «La
mitja taronja» de Josep M.• Ar- \
nau.
A més a més, aquests elencs hauran de representar una altra obra - - _._.__....,_....,.__._ _
de lliure elecció l la seva extensió
Ahir rebérem a la. nostra 1 edacqueda llmltada a un acte.
Agrupament <IB». - Dedicat ex- cló l'agradable vlslta. de dos artisclusivament als elencs integrats per tes argentins. Es tracta, el lector
actors amateurs 1 actrius professio- deu suposar-ho ja, de Tania, anonals. L'obra Imposada és el prlmer menada l'actriu del tango, 1 Discéacte de «El gra de mesc», de Jo- polo, autor de «Ylra, y1ra» 1 «Esta
sep Feliu 1 Codina. Igualment hau- noche me emborracho». entre altres
ran d'inscriure i representar una al- composicions criolles de gran èxit.
tra obra de lliure elecció, l'exten- Els dos notables artistes vingueren
sió de la qual quedarà limitada a a saludar-nos 1 a dir-nos que properament tindrem ocasió d'aplauun acte.
Agrupament «C». - Dedicat ex- dir-los en un cèntric teatre de la
clusivament a lea companyies que nostra ciutat.
actuen amb homes sols. L'obra lmposada per a aquests elencs és el
prlmer acte de «La creu del Sud», de
Ramon Vinyes. A més a més, aquests
elencs hauran d'inscriure 1 representar una altra obra de lliure elecció <escrita expressament per a representar homes sols), l'extensió de
amb
la qual queda llmitada a un acte.
Les seccions «B» l «C» quedaran ALADY • ACUAVIVA • SANTPERE
sense efecte sl no s'inscriuen un mien
nim de tres companyies.

El Comitè de Competició de la
Federació Catalana de Basquetbol
ha imposat les següents sancions a
conseqüència dels fets ocorreguts en
el partit Patrte - nuro del dla. 17 del
corrent mes.
Els jugadors E. Hospitaleche 1
Font, del Patrie, desqualificats quinze 1 vult dies, respectivament. Els
Les sessions
cojugadors Nogueres, Arenes l Cor- mençaran
el diade21 classificació
d'abril.
dón, quinze dies ela dos primers 1 Queda des d'aquest moment obertres mesos el darrer.
ta la inscripció (reservada únicament a les companyies federades) la
qual quedarà definitivament clausurada el dia 15 d'abril.
El secretari de la Federació, senyor Claudi Femàndez 1 Castanyer
G. E. Joventut Catalana
(VIladomat, '74) tindrà cura de lliuEl O. E. Joventut Catalana efecrar als representants d'elencs fetuarà els propers dies 24 1 25 una
derats que ho solilcltin. el Reglasortida de pràctiques d'esqui a Puigment del Concurs, les corresponents
llançada.
fulles d'inscripció 1 les targes d'Identitat per als concursants, així
com
també Informarà a tots aquells
FUTBOL
representants de companyies que
vulguin Ingressar-les a la Federació.
Barcelona~ 15 de març del 1935. El Consell airectiu de la «Federació
Catalana de Societats de Teatre
Amateun.
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Diumenge es celebraran les proves socials de 50 quilòmetres amb
les quals comença l'Sport Ciclista
Català la seva temporada de curse. L'itinerari escollit és el que h1
ha entre Pedralbes 1 Garraf 1 retorn. Es donarà la sortida a dos
quarts de nou del mati en el quilòmetre 6 de l'esmentada carretera.

TARDA
16: «La Paraula». - Emissió de
lea q-uatre de la tarda. - Informació general. - Programa de discos.
17,30: «El quart d'hora d'especialitats». - Conferència a càrrec de
l'Acadèmla d'Higiene de Catalunya.
- continuació del programa de dis-

coe.

18: Senyals horaris. - Programa
del Radlotent. - Discos a petició de
senyors subscriptors de RADIO
BARCELONA. - Rondalle.s. contes,

· consells útils, etc. - Continuació
del Programa del Radlotent.
19,15: «La Paraula». - Emissió
d'un quart de vult de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrid 1 provlncies. - Continuació del Programa del Radlolent.
19,45: Cotitzacions de monedes.
NIT
20: eLa Paraula». - Noticiari
esportiu. - Programa de discos selectes.
20,30: Resum de Premsa. - Noticiari comentat, per J. Navarro Costabella.
20,45: Noticiari des de la redacció de «La Publlcitab.
20,55: Cotitzacions de mercaderies. valors I cotons.
21: Senyals
horaris. - Servel
Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
21,05: Emissió a càrrec del bariton Eduard Brlto. - Programa de
discos.
22: «La Paraula». - Emissió de
les deu de la nit. - Directament
des de Madrid. - Resum de les informacions radiades durant el dia.
21,15: Concert en commemoració
del 250 aniversari del naixement de
Joan Sebastià Ba.sch, a càrrec de
Concepció Badia d'Agust[, sopran;
Concepció Ca.llao de Sànchez Parra,
contralt; Elisabet Coema.ns de Pérez Farràs, violi; Rosaura Coma,
plano; Jull Jarque, violi; Esteve
Gratacòs, flauta; Domènec Sànchez
Parra, baix I Gran Orquestra de RaDIO BARCELONA. Direcció,
mestre Josep CUmellas R1bó. (Aquest
concert s'havia anunciat per a la
nit del passat dia 21, però, degut
a una a varia. ocorreguda a l'emissora del Tibida, calgué suspendre'l,
l novament fou assenyalat per a
aVUi.). - S'executarà el següent
programa: Concert núm. 2 en M1
major per a violi i orquestra (violi
solista, Jull Jarque). a) Allegro; b)
Adagio; e) Allegro assa!; Arla en
Do per a Instruments d'arc; Arles
de la Passió, segons Sant Mateu
(orgue, Concepció Compte); «Plora
sang, oh cor aimatl», senyora Badia; «Pietat, senyon, senyora Callao; «Purificat, oh cor meub, recitatiu i ària, senyor Sànchez Parra;
«En mon sl voldria dar-vOS», recitatiu 1 ària, senyora Badia; «Sl del
meu plor la rosada», recitatiu 1
ària, senyora Callao; Concert en Re
major per a piano, nauta, violi 1
orquestra.. a> Allegro; b) Affettuosso, e) Allegro. Rosaura Coma, plano; Esteve Gratacòe, flauta; Elisabet Coemans de Pérez Fa.rràs, violi

IMPOSICIO DE MEDALLES D'A•
CADEMICS DE MERIT
Dijous, a dos quarts de vuit del
vespre va tenir lloc a l'Acadèmia de
Jurisprudència la sesió Inaugural
del curs del 1935. L'acte va revestir
una gran solemnitat pel doble motiu
de coincidir amb la imposició a diversos membres de l'Acadèmia de
les medalles d'acadèmics d'honor.
Va presidir la sessió el senyor
Amadeu Hurtado el qual tenia a la
seva dreta el president del Tribunal
de Cassació de Catalunya, senyor
Gubem 1 al senyor Ramon d'Abadal.
A l'esquerra tenia els senyors De
Prat i Maluquer 1 Viladot. En llocs
preferents hi havia els senyors Maspons i Anglasell, Roig 1 Bergadà,
Duran i Ventosa, Coll i Rodés 1
d'altres.
Una vegada obert l'acte el secretari senyor Colom llegeix la memòria de les actitvitats desenrotllades
durant l'exercici darrer. Amb paraules sentides anomena els membres traspassats durant l'any i per
a tots té mots d'elogi. D'una manera especial parla de la mort de Jaume Carner i té per a ell frases del
major respecte. Acaba anotant l'acord de nomenar Acadèmics de mèrits, la qual cosa, com hem dit en començar serà realitzat seguidament.
Immediatament pren la varauta
el Sr. Hurtado l fa un gran elogi
de tots els acadèmics que han merescut l'atorgacló de les Medalles de
Mèrit. Fa una atenció especial als
acadèmics que han hagut de dirigir
afers públlcs i els qui han estat al
front de càrrecs de gran prestigi,
com els senyors Gubem, Abadal,
Maluquer i Viladot I d'altres. En
acabar el seu parlament el senyor
Hurtado es molt aplaudit.
Seguidament s'imposa la. medalla
d'Acadèmic de Mèrit per l'ordre
següent als senyors: Gubem, Aba·
dal, Roig 1 Bergadà, Borrel 1 Sol,
Coll 1 Rodés, Maspons i AnglaseU, Mart! i Miralles, Duran i Ventosa, Maluquer i Viladot i Hurtado.
A continuació s'aixeca el senyor
Abadal per a regraciar en nom de
tots els homenatjats la distinció de
la qual se'ls ha fet objecte. Diu que
es posa a disposició de la Junta de
l'Acadèmia de Jurisprudència per
a fer de Catalunya un fogar de
cultura de les ciències del Dret.
Finalment fa ús de la paraula
el senyor Burta.do per a llegir el
seu discurs que porta per tema:
«La crls1 del Dret».
Parla de la llibertat legislativa
sobre dret civil, que la llei del 2 de
gener deixa en suspens. Aq,uesta
sort breu de les llibertats leg1Slatltives de Catalunya. ha vingut a demostrar-nos moltes coses.
Fa esment del conflicte ocorregut amb motiu de l'aprovació de
la Llei de Contractes de Conreus
el 12 d'abril, primerament, i el 12
de juny una altra vegada.
Explica la seva intervenció en
l'afer en la seva defensa davant el
Tribunal de Cassació de Catalunya.
No tou aquella llei, tant sols, la
condemnada a mort; ho foren també les facultats legislatives sobre
dret civil, reconegudes a l'Estatut.
Diu que s'ataca al Parlament de
Catalunya precisament per les ;;eves virtuts. Parla de la guerra 1 de
la. persistència de la crisi. econòmica
mundial. Fa esment de les revolucions 1 de la sltuaaió anàrquica
d'Europa i diu que cal que les masses entrin a l'Acadèmia per tal d'evitar l'enderrocament del Dret.
El senyor Hurtado en acabar el
seu parlament fou vivament aplaudit i tot seguit va cloure's la sessió

A continuació Carles Riba féu ~
lectura comentada d'una aelecc1
dels poemes agrupats per temes:
paisatge l'amor, la mort, la joia,
(exaltació de la consciència d'ésser),
espectacles, etc.
Cada lect"...tra anà precedida d'UI}
petit comentari explicatiu, en el q~~
l'origen anecdòtic del poeta -record de paillatge, mot colpidor co-;
llit en una lectura, fet circumstancial- s'allava a la justificació sl¡•
nlficatlva -!Uosòflca- del p~
La conferència acabà amb la leq:
tura de l'estança 34 del segon ru!
bre, «Versos meus d'altre temps»,
en el qual el jo actual del poeta
s'emmiralla en allò que fou I ja no
és («ànima», en dlrla Valery), i que
constitueix un altre jo més f"ugaç l
pur, que s'esvaeix abans de I)Odet
comprendre'n l'enigma.
El conferenciant, que havia es!!
seguit amb una atenció sosttngu
durant la seva llarga dissertació, f
molt aplaudit i felicitat pel n~
brosisstm públic que emplenava I&
sala d'actes del Casal del Mestre.

UNIVERSITAT
Nous batltlllers. - El Rectorat ha
expedit els titols següents:
Institut Salmeron, de BarceloDa¡J
Berta Bayon Etchegoyen, Manuel
Girona Almirall 1 Corne Rofes Forn.
Instit;.¡t de Badalona: Josep M.'
Torra Pórtulas.
Institut de Terrassa: Angel SàQ.
chez Rodriguez i Joan Busquet Rusiñol.
Institut d~: Manres1· Eorlc Oil~
eta Lahoz.

Institut de Figueres: Eudald MQ.
sagué.
Institut de Reus: Ramot. Urgellès
Morell.
Instit-ut de Tarrag·ma: Manuel M.!
dt· la Co"l'\a Balles:-.eros I Manuel
Tena Ma.-.e11.
Institut dc Palma de Mallorca:
Josep L. rv aiJ Canl\\a.

CURSETS
El doctor Bosch Gimpera. - Per
raó de l'absència forçada del doctor
P. Bosch Gimpera, ha estat s11Spèa
el curset monogràfic sobre «Lea
transformacions de la democràcia
atenesa» que es professa al Seminari d'Estudis Politlcs de la Universitat. Oportunament s'avisarà la continuació de les sessions.
Aixi mateix, s'Iniciarà pròximament el curset sobre «L'Individu l
l'Estat en la Consti~ucló Politlca
romB.illi» pertanyent al cicle d Història de les Idees polftiques, a càrrco
del doctor Joaquim Balcells.

CONFERENCIES
Deganat de Mestres. - seguint el
cicle, ja començat, sobre«Llteratlll'$
catalana contemporània», organitza•
per aquesta entitat, Urqulnaona, ..
principal, aV'ul, a les 6 de la tar~
el senyor Josep M. López Picó donarà la seva anunciada conferència. El
dissertant farà unes lectures I una
comentaris de la seva obra llteràrla.

NOTICIARI

Avis. - «L'Associació d'Ex-alum·
nes de l'Escola Municipal Mon~
sori.Jt fa avinent a tots els ex-alumnes 1 companys en general, de la
conveniència d'assistir al festival
que tindrà lloc el proper dilluns, dia
25, al «Casal de Barcelona Vella»,
carrer de Bellafila, 3, pral.
Associació de graduats I alumnes
socials. - Demà, diumenge, dia 2~
a les onze del mati, tindrà lloo }4
segona. visita collectlva del cicle e~
ganltzat per l'Associació de a~
d,t&ts 1 Alumnes de l'Escola Social.
Aquesta serà realitzada a la Fed..
ractó de Societats de Socors Mu•
tus de Catalunya, carrer de Lluria.
7. Els que hi concorrin són preo
gats de reunir-se punt-ualment •
l 'estatge de l'esmentada institució,
l'assistència a tots e]j'
Cicle de conferències públi· Es recomana
car es tracta de la correspo.
ques al Deganat de Mestres, socis,
nent a l'assignatura de Mutuall&o
me, doctrina molt arrelada a Cade Barcelona
talunya i d'Un gran contingut aoEl proppassat dissabte, a les sis clal.
de la tarda, el senyor Carles Riba
donà al saló d'actes del Casal del
Mestre, la segona conferència del cicle que aquesta entitat ha organitzat sobre «Literatura catalana contemporània».
El conferenciant començà la seva
exposició fixant els conceptes clàssic l modem <en l'accepció més àmplia de la paraula) de poesia, basant-los en el caracter clos o expressiu, respectivament, de la forma de
Per acord tel Consell d'Admlnl'"
pensament i dels mitjans poètics.
Tot seguit situà la seva obra dintre tracló d'aquesta S->cletat I en comoo
d'aquest concepte expressiu d'un mo- pllment de l'article 21 dels Estatuta,;
ment i un estat, aliat a un sentit es convoca als senyora aoolonlstea a·
fllosòflc de la vida, i explicà el la Junta General Ordinària anual,
«perque», el «quan» 1 el <~com» de quo tindrà lloc al domlolll aocla~
la creació poètica. Un sentit musi- Ronda Universitat, 25, el dllluna.
cal del llenguatge, una evocació o dia 25 del corrent mes, a Iee quat,.
una Impressió generadora d'un es- de la tarda.
Per a assistir a la Junta serà ,..
tat, poden ésser el motor primer
d'Una creació, que, tot Just nascuda oessària la possessió de deu Aoolont,'
i sota el signe vigilant e la raó trO: I els Accionast'ls podran, d'acord amD
barà una justa expressió formal' -de l'article 22 dels Estatuts, reunl~ 1
pensament 1 mètrica- sense la 9.ual confiar la representació de Iu sevei'
podria perdre's en una facilitat Accions, com a mlnlm deu, a un
fluent i esdevenir Innòcua o vana (és d'entre ells.
Barcelona, I de maro del 1935.
per això que l'autor no ha volgut
recollir en els seus llibres algunes
El President del Consell
composicions seves en vers lliure,
d'Admlnlstraoió.
aparegudes esparçament).

*

ANUNCIS OFICIALS

*

[~II~Rinl lli~[RIAI ~.

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

A.

COMPANYIA ESPANYOLA
24: «La Paraula». - Emissió de D'ELECTRICITAT I GAS LEBON
les dotze de la nit. - Darreres In·
Des del 31 de març corrent, ela
formacions.
Bancs indicats a continuació pagaFI DE L'EMISSIO
ran, amb deducció dels impostos 1&gals, els cupons núms. 40 i 32 de
Obligacions 6 per 100, emissions
EAJ-39
Ràdio Badalona les
1925 i 1927, respectivament, 1 el cuAvui, dissabte. - A les 12: Ober- pó núm. 9 dels Bons de Tresoreria
t~a; senyals horaris; música en 6 per 100 lliures d'fmpostos.
discos. A lea 2: Música selecta. A
A Barcelona: Societat Anònim~
les 2,30: Fi de l'emissió. A les '7· Amús-Gar1 Banca Amús, Banca
Obertura; senyals horaris; mústcà Marsans, Banc Urqutjo Catalàn, 1
simfònica. A les 6: Música lleugera Sindicat de Banquers.
A les 9: Noticies locals. A les 9 30:
A Madrid:
Ba.nc Internacional
Concurs d'orquestrines locals A' les d'Indústria 1 Comerç.
10,15: Noticies de Premsa des de
A València: Senyor Josep Fel'Madrid. A les 10,30: cJaZZJ. A les rero.
10,45: Pi de l'emissió.
Barcelona, 23 de març del 1935.

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Venda directa al vestíbul

HOTEL DE VENTAS
Cal~at••• Mobles...

etc.
SEMPRE OCASIONS

CARRER PELAI, 8
Telè~on 14370

a París la conferència ita Io- frÇJ nco- anglesa
PER AlS AMICS EMPRESONATS

Sota l'estat
La nostra subscripció de guerra
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
D. Pinell ........... .
D. Cubells ......... ........ .
M. Cuartero ................. .
T. Piconà ...... ........... .
R. Doménech .. . ... .. ...... .
M. Vidal ............... ..... .
S. Barriga ................. .
Enric Cu.vedo . .. ... .. . . .... .
Enric Ventura. ... ........... .
Mag! Gual ................. .
Enric Fuertes .. . .. . ... . .. . ..
Miquel Subirats ...... .. ....

Ptes.

1'-

LA CAUS A PELS FETS DE
SANT CUG A T

Ahir al matí el comandant jutge
Suma anterior ... ... 63.392'60
1'Marcel Galo!ré . . . .. . .. . .. .
1'0'25 senyor Artur Galàn va realitzar dlBelada .................... .
0'50
0'50 verses proves de plenari en relació
Francesc Carat! . . . .. . . .. . ..
0'50 a. la causa que s'instrueix pels fets
1'Montserrat Carat!. .......... .
1'0'50 de Sant Cugat del Vallès. Els proDolors Munné . .. .. . ... .. .
1' cessats són: Jaume, Grau Marcer,
Antònia Munné... . . . . . . . ..
1'Tomàs Grau Marcer, Vicenç GimCinc !errovlarls de Llansà .. .
5'1'P. Azaf1a ................ ..
1'0'25 ferrer Ribó, Fèlix Llunell Tondo,
Anna Badia .............. .
2'1' - Josep Llunell Tondo, Ricard Mas
Armlnyo ................. .
2'- J. v....................... ..
0'50 Colomer, jutge municipal; Roc Godó
B. J ........................ .
1'2'- x. x ........................
Estarrlola . . . . .. . .. .. . . .. .. .
5'- x.x....................... ..
0'50 Serra, alcalde; Tomàs Pla. Cumelles,
Tomàs Suf1ol . . . . . . .. . . . . ...
17'50 Josep Dom!nguez ........... .
2'- Gabriel Pahlssa Canals, Joan Creue'On grup de noies, admiraUn per la llibertat .. . .. . .. .
2'- res Galimany, Jaume Cusó Junyent
dores dels presos . . . . . . . ..
15'F. Ferrer ............... ..... .
1'- i Josep Camps Llobet, tots ells de
Matrimoni Campamà-ValleLluis Escat .. .. .... ... ... , ..
0'50 Sant Cugat.
Jos .................... .
2'- Francesc Casas ... ,.. . .. .. .
1'Actuen de defensors en aquesta
Frelxa Roca . . . . . . . . . . . . . ..
5'- Alexlllldre Alé ......... , .... .
1'causa els lletrats senyors Iglesias,
JoaQ.u1m Buscató Canadell
J. Talnrt .. ............. .. .
1'(segona i tercera vegada) .
10'- Anton, Farré .. . ... ,.. .. . .. .
1'- Plnllla, Thió Rodés, La.porta, Pou 1
consol Batlle de Busca.tó, i
Josep Reboredo ... ... ... . ..
0'25 Sabater 1 el comandant senyor Anel seu !i llet Qu1met ... . ..
5'- Un esquerrà...... .......... ..
0'50
2'50 Agusti Hernàndez........... .
Rosa Mont!ort . .. . . . . .. . ..
1'- toni Amat.
l ' - J. Saraf1a'ln ... ... ... .. ... .
Mercè Glmónez . .. . .. . . . . ..
1'LA D ESAP ARICIO D 'OS·
1 Un esquerrà .............. .
Pare i fUla catlllans I mare
1 '2'50 Josefa Castelló .. . .. . ... . ..
ara¡;onesa ............. . .
JECTES D EL C. A. D. C. I .
0'50
Els germanets Josep i PaJoan Travé ...... .........
0'50
El comandant jutge senyor Urruquita Romo.gosa. . . . . .. . ..
2'- Sera![ Amorós .. . .. . .. . .. . . ..
0'50
5'- Gregori 'Monllor .. . .. . ... .. .
J.PSC!Ina Slllvà .. . ........... .
0'50 tia, durant el matí d'ahir, continuà
Miquel Bla¡! . . . . .. .. . . . . . ..
5'- Un esquerrà .. . ... ... ... .. .
0'35 instruint diligències en la causa que
J . P. C ......... ............ .
5'- M. Asensi .. . .. . .. . , .. .. . . ..
2'- hom segueix per la desaparició d'obMarlan Llunor .............. .
Dos germanets, Mart! i Car1'- jectes del c. A. D. c. I.
me Gutiérrez . . . . . . . .. . ..
0'50
l ' - Lluls Albert .............. .
U,na catalana, a. la memòA. Farré ..................
1'CAUSA CONTRA UN AD·
2'- Teresa Llabaria ... . .. ... .. .
ria de Macià . . . . . . . . . . ..
1'VOCAT
Ricard Vallespir .. , •.. .. . .. .
Enric Colom, a la memòria
1'de l'AVI ........... . ..... .
0'50
1'50 Carme Hernàndez ........... .
El tinent coronel jutge senyor Mar0'25 tínez Colomer ha elevat a. causa. la
Ix. x ......................
Un grup d'esQuerrans trans.
diligència Instruïda per suplantació
Una. mare i una fllla, de
portlstes de l'Escorxador:
,
Port de la. Selva. ...... .. .
s·- de signatura. contra un lletrat del
PJ Bové ................... ..
2.
Un amic dels presos .. . .. .
1'OoHegi d'Advocats de Barcelona.
Manuel Sorolla . .. . .. . .. . ..
5 , - Cinc
amics (quota setma.
Miquel Doménech . . . . .. .. .
02'05
50
5'nal) .................... .
Joan Montblanch ........... .
SE NT ENCIA APROVADA
Francesc Reyes ...... .... ..
2'oaqulm Barvo . .. ... .. . . ..
1,
Castells i nena LliL'Auditor de la. Divisió ha aprofique! Gonzàlez ........... .
02,,30 Tomàs
berta.t Ragués .. . .. . .. . .. .
4'vat la. sentència. recaiguda. en Conntoni Pi caso .. . .. . .. . ... .. .
, - Un de la Torrassa ........ .
1'25 sell de guerra. contra. el tinent seJosep Mart! . . . ... .. . .. . .. .
1.
Grup
d'EsQuerra
Plaça
PaGregori Pallàs .............. .
1
nyor AbUl Bragada pel delicte de
1.lau (F. Duran) ........ .
20',Toa.qulm Blanch ... ... .. . , ..
sedició, 1 que fou condemnat a un
, - Joa.qu1m Planes, a la memòSerafi Canylsà .. . .. . .. . . ..
1
1.ria.
de l'Avi ... .......... ..
any de presó.
toni Gonzàlez ... . ..... , ..
,
Joan
Morral
..
.
.
..
..
.
...
..
.
u!s Sentis ............. ..
0 ,25 Joa.qu1m Roms (segona ve~
nmon Doménech .. . .. . ....
L A CAUSA PELS F ETS DE
1, da) ... ... .............. ,
2'osep Surroca. . .. .. . . .. .. . .. .
2.
SOLSONA
E.
H
.
Moncada
(fd.
fd.)
...
5'Antoni Meyà . . . ... .. . .. . ...
1
Garcés . .. •.. .. . ... . ..
6'El comandant jutge senyor Enric
Enric Escape . . . .. . .. . .. . , ..
0 ,,50 Josep
M. B. V.................. .
3'- Bibiano ha. elevat a plenari la. causa.
Tomàs Senabre ... ... ... .. .
2,
1'Esteve Va.llvé ............. ..
Jaume Poch .............. .
2 ,50 Gabriel
número 648, Instruïda amb motiu
Serra ... .. ......... .
6'J osep Blanch ...... ,. ...... .
1
dels fets ocorreguts el passat octu~aust! Fusalba. .............. .
1. - Ramon Paasolas (segona vebre
a. Solsona.. Els processats en a2'-~
¡ada) ................. .
J. Heras .. ................
1'questa causa. són: Francesc Vladlu,
LA VALL DE SANTA CREU:
J. O. M ................ ..... .
2'- diputat al Parlament català, Pere
Fa.m!Ua Poronella ........... .
5'- Familia Jordi Roca .. . .. . .. .
e·Morelles, jutge municipal, Màrius
l'e Roig., ............... .
0'50 Pere Blanch, i la seva néta ...
5'Coromines. Lluís Sorriba., Elles Baosep Barneda .. . .. . .. . . .. .. .
0'50 Francesc CabruJa, Girona
art! Roig ................ ..
0'50
( l.a i 2.a vegada) .. . .. . .. .
10'- lasch, Llu[s Ventoldrà 1 Joan Llearles Barneda ... .. . .. . . ..
16'- nas. La causa. passa al secretari ofi0'50 E. R. de Catalunya d'Al!orJa.
Un esquerrà .. . .. . .. . . .. .. .
0'50 Grup de dependents C. V....
22'10 cial senyor Siscart 1 es veurà en
Francesc Buxeda .......... ..
0'25 un azatusta català .. . .. . .. .
l'lO consell de guerra d'oficials generals.
.toscp Buxeda .. . ... ... . ..
0'25 Grup d'amlca. reunits (segoJosep Corcoll .. . ... .. . ... .. .
0'50
na
vegada)
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
19'20
Mart! Corcoll.. . .. . .. . .. . .. .
0'50 J Q ..................... .
0'80
FR ANCESC
EN
Josep Buxeda Barneda .... ..
VI ADIU,
0'50 Maria. PuJadó Crua! ........ .
2'50
LLI BERTAT
Miquel Cullell .. . .. . . .. .. .
0'60 Josep Vià PuJadó .......... ..
2'50
Pere Pol ......... ...... .. .
El mateix jutge ba decretat la 1110'50 Puerto .. . .. . .. . .. . ... .. ... .
10'Jaume Mercader .. . . .. . ..
0'50 Dos federals (se¡ona vegada )
bertat provisional, amb fiança de
2'Alexandre Soler . .. .. . .. . . ..
1'- 5.0oe pessetes, del diputat al Parla0'251 S G .................... ..
Joan Pol ............ ........ .
0'50 Josefa Buxeda. ...... , ....... .
0'50 ment cutalà senyor Francesc Viadiu,
Qu1m Pol ................ ..
0'50 Joan Prat .. . .. . . .. . .. , .. •..
1'- processat pels fets de Solsona.
J aume Carles Pol ......... .. .
0'50 Joan Pous .. . ... .. ....... .. •
1'Antoni Cervera .. . .. . . .. .. .
0'50 Nena. Marta. Pous ........... .
1'Pelai Fa ................ ..
0'50 Rogell Tormo .. . .. . . .. ... .. .
1'L A CAUSA CONTRA U NS
:tucard Buxeda ... .. . .. . .. .
0'50 Un grup d'amics del Ca!é
A TRA CADOR S
Amadeu Roig .. . .. ....... . ..
l'Espanyol ................. .
13'Teodor Paronella. .. . .. . .. . .. .
Ahir a. la tarda foren traslladats
1'- A la memòria d'Emill Galés.
25'Un comunista .............. .
1'- Fa.m!lla Galés ......... ..... .
5'- des de la Preó Model al despatx del
.toan Feliu ................. .
1'- Unes esQuerranes (Quota setjutge comandant senyor Bibiano els
Josep M. Fa .............. .
0'50
mana!)
.................
.
3'quatre detinguts darrerament quan
Alfons Carles ............ , ..
0'50 cPenya Di!fcils», del CataluMiquel Roig .. . .. . .. . .. . .. .
planejaven un atracament a Valèn0'50
nya. (10 setmana) ........ .
56'Pere Roig carles .. . .. . .. . . ..
cia. El jutge estigué ampliant del ' - Un alumne de l'Escola Lluis
Dolors Pol .. . .. . .. . .. . .. . .. .
0'25
Vives ................... ..
2 'claracions als esmentats individus.
Quirze Carles .............':'.
1'- Una. !amUia. d'esquerra ..... .
~·:E:In!lla Roig . .. .. . .. . .. . , ..
0'25 Joan Bonet ............... .. .
2'LA CAUSA DE SANT PERE
Joan Gebrat .. . ... ... .. . .. .
0'50 Marta Torner, tercera vegada
2'DE RIBES
J. M . C ..................... .
5'Un grup d'esquerrans de la
Dolors Miracle .. . .. . .. . . ..
Ha passat a la fiscalia, per al seu
1'50
Bodega eLa Parra• d'RosPere Zaragoza .. . .. . .. . .. .
2'- estudi 1 qualificació, la. causa insta.francs:
Dolors Zaragoza .. . . .. .. . . ..
1'- truïda. pel tinent coronel jutge seJ. Vidal ......... , ... .. ..... .
1'Nitus i Xata de les cTres
nyor Martlnez Peñalver contra Pere
1'Torres (cinquena vegada) .
J . Pino ............... ..... .
6'Marti Junyent 1 vuit més, acusats
A. Isnert ............... .. .
1'- T. B. O ............. .. . ... . ..
10'J . Mestres ................. .
l ' - B. Mar in .. . .. . . .. .. . .. . . ..
d'homicidi en la. persona de Josep
s·A. Mestres ............ ..... .
0'50 T. Montserrat .............. .
1'- Oriol Bruguera, d'aquella. població.
R. Mestres ......... ........ .
0'50
S. Sanabre ................ ..
0'50
Suma I se~u e l x ... ,., 63.904'16
E . Canari ...... ,.......... .
MOVI MENT D E CAUSES
0'50
P. Amau ................. .
1'Ahir
a
la
nit l'Auditor rebé els inV. Pallarès ... ... .........
1'UN PREC
R. Ar¡enté ................ ..
1'Frederic Esco!et, empresonat al Cas- formadors, als quals manifestà que
A. Torres ............... . ..
1'- tell de Santa. Caterina (Càdlz) , per s'havia inhibit a favor de l'AudiènD. Mur ............ ........ .
0'50 ésser collecclonlsta de segells de cor- cia. de Tarragona contra. Josep CataM. Escrlch ............... .. .
0'50 reu agrairà dels simpatitzants que 11 làn. Manifestà que havia. sobresegut
A. Teixidó ................ ..
1'- trametin els que puguin recollir en- les causes contra Laureà Domènech
B. Mollnet ............... .. .
1' - tre llurs amistats.
1 Ramon Bargana, igual que la número 321 d'aquest any. Afegí que
s'elevaven a plenari les causes conCàrrec que encara exercei:c el se- tra Joan Santiago, Jaume Vila 1
nyor Antont Montaner...
Ramon Fita, i que passaven a senyalament per a. vista 1 fall les cau•••
No sabem que hagi estat tramès ses instruïdes contra. Alfred Garcia,
cap telegrama de felicitació al Sr. Mateu Ramfrez 1 Evarist Puj ol. AcaAnguera de Sojo per la seva darre- bà dient que s'arxivaven les causes
números 880, 110, 949, 435, 352 1 619
ra intervenció parlamentaria..
de l'any passat 1 294., 229, 236, 230
•••
1 41 d'enguany.
-Has vist com es defensa?

¡:=
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•••

en tema.s sexuales».

Un comentari de «La Veu»

•••
El sen11or Ventosa i Calvell ja es
v eu minl.!tre una altra vegada.
I també s'hi veu - una vegada
més- el senyor Rahola.
¿Com el r esoldrem, aquest cont ltcte?

•

M ossèn Montagut, el capellà de
l'ex-Palau Retal, h a visitat ~l senyor
P ic.
Ens ht juguem quelcom que demana la r eposició.
I qui sap si la hi donaran.
Coses més estran11es es veuen .

la processó de Corpus i el Carnaval
M anuel Brunet, en un dels seus articles a La Veu, demana que l'Ajuntament presti ajut a la celebració de la proce!só de Corpus dei:cant
la Banda Municpal, els gegants
editant uns cartells d e propaganda
turística. l ja, a continuació, aque ··
t a compar ació, que ens guardarem
prou de qualificar d'irrever ent , perquê quan ell l a ta, ja deu saber p. ·
què:

•••
la secretaria de l'Auditoria, es deia
que s'elevaven a. plenari les causes
contra Pere Canet 1 Joan Ruiz 1
era sobreseguda la causa contra Josep Sigüenza.
CONSELLS DE
PER A AVUI

GUERRA

Avui, a les quatre de la. tarda,
tindrà lloc a la sala biblioteca d'aquesta Comandància. M1litar el Consell de guerra. de plaça per a veure
i fallar la. causa instruïda pel comandant d'Infanteria senyor J ull Mest res Marti contra el paisà J osep Fornàs Esteve pel suposat delicte de
rebeHió militar .
Actuarà de defensor l'advocat
nyor Enric Galofré Haoffner. se-

•••
A les deu del maU, i a la. sala de
Consells de l'edifici de Dependències
Mllltars, tindrà lloc el consell de
guerra. de plaça que ha de veure 1
fallar la causa Instruïda pel comandant d'Infanteria j utge instructor
senyor Enric Bibiana López de Carrtón contra Maria Pérez Rodríguez,
pel suposat delicte d'lnsult a la força armada.
Actuarà de defensor el tinent Màxim Giménez La.brador, del regiment
d'Infanteria 34.

Mossèn Roldan, capellà guanyador del llegat Kaiser, ja ha pr es
possessió de l'herència.
REQUISITORIA
«Certament, l'Estat és la.ic, serà
Suposem que s'haurà acomplert a-Vicenç Juan de Soto, Capità de
quella clàusula del t estador que diu dit al senyor Pic per totes les per.
«que serà prefer it el que per manca sones que tinguin Interès a evi tar c avalleria, Jutge instructor eventual
de l'Auditoria de Guerra d'aquesta.
de fortuna s'hagi vtst r ebutjat en
les seves intencions matrimonials». la nostra. gloriosa processó del Oor- Divisió Or gànica commina el qui fou
pus. Però el senyor Pic podrà con- propietar i d'un revòlver sistema.
t~::;tnr que l'Estat t ampoc no és carnavalesc, la. qual cosa no va impedir que el senyor Pic decidis subvcnC'ionar el carnaval en una forma
molt m és esplèndida. que el concUN
que probable:nent es demana per
Corpus.»

Trobem que el 1enJIOT Brunet té
tota la r aó. Si el ! enll(>r Pic va szd>.
Ja hi ha qui treballa perquè el vencionar el Carnaval, tamb4 pot fer
~mn delegat de l' Estat al Port un eatorç per la proceasó àel Corpus.
l'ranc.

•••

ELS F RANCESOS DESCON•
FIEN D ' ANGLATERRA
Paris, 22. - Augmenta el pessimis·

me en els cercles politics francesos
arran dels veritables mòbils del pròxim viatge de Simon a Berlin.
De bona. font, i, a més, britànica,
s'afirma. que Simon tractarà a Berlin del rearmament naval alemany.
Això fa tèmer a França que Anglaterra. i Alemanya puguin arribar
a un acord arran de la. proporció
de les seves forces navals a. la mar
del Nord.
No cal dir que aquesta qüestió
ha provocat gran alarma en els cercles pollttcs francesos.

LA
PRE M SA
A NGLESA
ARA TROBA QU E FRAN·
ÇA NO H A VIA D 'ACUD I R
A L A SO CI ETAT DE NA·
ClONS
Londres, 22. - El «Times» escriu,

«Smith», de canó llarg, tot ell niquelat, amb conxes negres, de 9 milllmetres, cinc trets, marcat a. la conxa amb les inicials H . O. C., enllaçades, i a. la. cula ta amb els númer os 673 1 754 1 el segur.
La susdita arma. fou trobada abandonada el dia. 9 d'octubre al passeig
de Verdaguer el dia 9 d'octubre al
passeig de Verdaguer del poble d'Igualada, pel vei Salvador Torras 1
sa.ntacana.
El propietari haurà de comparèixer en aquest Jut jat, instaHat a la
~ma de Cavalleria del Regiment
ntlmero 10, en el termini de vuit dies.

me natural que va produir a. tot el
món la. declara.cló sobtada de Hitler denunciant unilateralm.ent les
clàusules militars del Tractat de
Versalles.
Tothom va ésser víctima., qui més
qui menys, del miralleig natural que
prod.wa una decisió de tal enverga.
dura i en un tema tan delicat 1
paorós. L'emoció produïda. era comparable només a la d'aquells dies
del mes d'agost del 1914 1 a. la que
segui a la declaració dels r evolucionari!; russos que no pagarien els
deutes del govern tza.rlsta. El terror
a una nova guerra explica. tots els
nerviosismes 1 totes les exageracions.
En aquests moments, dins de la mateixa. constel:lació de temors, no pas
sense fonament, passem uns dies
més temperats tancats dins un pa.
rèntesi que no sabem què el clourà,
si les entrevistes de Simon 1 Eden
a Berlin, Moscou i Va.rsòvia o bé
la reunió extraordinària del Consell
de la Societat de Nacions.
En relació a e.quest afer no és n1
mica aventurat de dir que Hitler,
amb el seu gest, no ha fet més que
posar les cartes de cara enlaire. Si
no semblés un sacrilegi diriem que
ha vingut a aclarir la situació desfent una. cortina de fum que tapava un perill que coneixia tothom,
però del qual, d'acord amb la teoria
dels estruços, tots procuraven no
parlar: el de l'armament. I, en dir
armament, no ens podem referir únicament a Alemanya, ~inó a tots
els països un per un. Si la veritat
no fos aquesta, si els governs de les
potències que es troben ara enfront
d'Alemanya. poguessin assegur ar que
no coneixien amb tota certesa l'armament que ha evidenciat ara Alemanya, llavors hauríem de dir que
cometien un crim de lesa humanitat augmentant la ~eva potenctalitat militar sense tenir la j ustl:fl.cació
de: més fa el vel. Per a nosaltres,
tampoc aquestA teoria no és bona,
però cal reconèixer que precisament
sobre ella es bas'l 't>. po11t1ca internacional d'armaments.
Davant la. situació creada a. Europa per aquest gest de Hitler, no
està de més considerar els factors
que puguin haver impellit el Reichfübrer a adoptar-la. Si ens atenem
simplement a les declaracions fetes
pel capità del Reich, hem d'acceptar que foren una conseqüència lògica del vot de confiança que la
cambra france.•n. acord!\ a Flandin
en relació a l'aurrment dels temps
de servei en files. La justl:fl.cacló no
pot ès3er més que np.<
cu. Ai·:ò
és ben evident. Cal cercar-ne una.
altra de lògica. A.
ticgurament
que la trobarlem en l'estat de cose.<;
a l'interior del Reich. Hem r epetit
una i altra vegada, en aquests nostres comentaris, i bo dèiem en el
que vàrem fer en conèixer la decisió u.; ••
que aquest, quan dirigeix els seus trets a l'exterior, en
realitat tira a l'interior.
Hitler, a part la. situació d'inferioritat personal que té en relació
amb l'altre dictador feixista. d 'Eur opa, Mussollnl, es troba amb un altre
ha.ndica.p que no ha. sofert el seu
precursor en el feixisme. Alemanya
no és un pafs que es prestés a aventures interiors de grans reformes que no afectessin l'entranya
del sistema capitall~ta. El t"ührer
no podia trobar la sortida de les
obres públiques en gr an escala, ni
tampoc la. de l'elevació del pals a
un nivell superior dins l'economia
capitalista. Alemanya no oferta cap
sortida d'aquestes. La seva economia era superior a totes les dels
altres pot>,
t·on"u~. i. fins en comunicacions i ·--ba:ntzació de les
grans ciutats, ben poca cosa pom .. o. •·- que representes una vàlvula d'expansió per a la dem.a.gògia
1E
ct
:ua u
nar a esmussar demagògia nazi
en l'enregimentament 1 la disciplin a ciutadana , que tan bona plata.
forma. varen ésser en l'anàrquica 1
endarrerida I tàlia que trobà Mus·
solini. Per a'!s at('man .~s la " ftiD!i·
na 1 enregimentació era precisa.
ment la regla, al contr<::.; que a I·
tàlia, on era l'e::cepció i P1c' ~ es

ges 1 diversos inconvenients indubtables. Es convindrà que el retorn
a G inebra d'Alemanya és una de
les més imporLants finalitats de la
polltica internacional. Doncs bé, res
no podria impedir millor aquest retorn que una. acusació del Consell
contra Alemanya. L'esmentat organisme hauria de limitar-se a la declaració que Alemanya ha violat el
Tractat de Versalles (que tot el món
ho sap). La qüestió capital és saber
sl Alemanya ha estat tractada, durant els tretze anys darrers, amb
tota equitat requerida i sl el Tractat de Versalles ha estat equitatiu
en totes les seves parts. Cap tribunal arb1tral no pot donar resposta a
aquesta pregunta..
L'acusació d 'Alemanya pel Consell
de la Societat de Nacions, solament
podria tenir un resultat: des del
punt de vista alemany, donaria a la

ció d'Europa després <te la ges
lemanya, 1 referint·se a tot ~ d'A.
es diu a Paris i Londres ~ que
temptativa Alemanya de d80 re la
responsabilitat a. França pe~,.r la
ment de servei militar, i a A aug.
terra per l'augment de des ngia.
el pressu~ost per a augrfe~:; en
guerra, cliu que Itàlla no
de
sorpresa pels esdevenimentses. ~eu
pot admetre la unilateralitat de\. no
te alemany. Itàlia opina que h~
d'alleugerir-se les condicions
Tractat de pau i fer honor a
transaccions efectuades amb els ~
tres signants; però opina també •
en les qüest1ons militars ba que
proced1r-se per acord de tots 1~
opina que l'honor per als sÏgnan
d'un pacte consisteix, no en Pren~
acords per la seva part, Sinó a fer
valer les seves raons comunes Per
modificar-lo l si pot ésser millorar~

dd

en el seu article de fons, que el viatge del senyor Eden a Paris és una.
prudent decisió, mentre que la crida de França a la Societat de Nacions ha d 'estimar-se com una decisió poc ponderada. Pot assegurarse que el senyor Eden farà tot el
possible per a calmar els ministres
francesos i italians reunits a. Paris
1 explicarà de nou als senyors La.val
1 Suvich la. polltica. anglesa.. En cas
de necessitat, repetirà les raons que
han portat a. Anglaterra a enviar
els seus ministres a Berlin. L'èxit
del sistema collectiu, generalment
desitjat, depèn, en gran part, de la
qüestió de si Alemanya està disposada a participar en tal sistema.
La crida francesa a la Societat de
Nacions presenta escassos a.vantat-

I

Ens contenim i 1W tem el comenH a ressuscitat el senyo:r Jau11U!
B artrina. N o el recordeu? Es aquell tari.
alcalde de G irona quan la dictadura. En caure aquesta el bon sen11or -----------*~----------havia de~aparegut ...
1 ara rebrota ckmant una confer ència a Der ech a de Catalufía.
A.vtat tornaran a ésser-hi tots.

•••

Alguns diaris de la nostra. ciutat,
en les seves edicJons d'ahir, publiquen una informació procedent de
Madrid en relació amb l'anuncJada
aparicdó del nou diari «El Poble»,
l'anunci del qual, a. la. secció corresponent, hem publicat diverses vegades.
D'aquesta informació, destaquem
algunes de les declaracions del diputat senyor Trabal, el qual, preguntat pel periodista. sobre les relacJons entre «El Poble» 1 LA HUMANITAT, ha. dit:
-El nostre periòdic es publicarà
al vespre 1 LA HUMANITAT és,
com sabeu, periòdic del ma.tí. Amb
els nostres esforços l'únic que tractarem de fer és cobrir l'enorme buit
que troben en la. premsa diària de
Catalunya els ciutadans afins o afiliats a una polltica d'esquerra, els
quals a la nit es veuen privats de
llegir un periòdic que sustenti llurs
opinions polltlques, proporcionantlos al mateix temps una. informació
literària i gràfica. completes.
Sobre les directives polltiques del
nou diari, digué el senyor Trabal:
- Els qui han tingut la iniciativa
de publicar «El Poble», 1 entre ells
el qui us parla, mal no han renegat del partit polltic la disciplina
del qual acataren, les doctrines del
qual hem contribuXt a elaborar des
de la. seva fundació 1 el credo polltic del qual hem propagat per tot
Catalunya. en centenars de mítings
1 conferències. Pel demés, 1 en allò
que m 'afecta personalment la pregunta., reiteradament he manifestat
en ple Parlament que la meva adhesió a. l'Esquerra. és absoluta, 1 pel
que es refereix a la. meve. amistat
amb el senyor Companys, ningú no
té dret a. pooe.r-la en dubte.

Ha. minvat una mica el nerviosis- ser considerada com una troballa.

• •

El senvor Polo j a rep f elicitacions.
Però el cas és que també les r ep
el senvor Esquerdo.
I el senvor Sedó.
I el.! quatre e:z;.r egidors radicals...
I hom diu que de radicals Mm.is
n 'hi haurà cinc/

Unes manifestacions
dJinterès

Les raons de Hitler

En la nota facilitada al migdia. a

kenrat el Iun~

premsa de tot arreu publica informacions elevant al mite l'ar.
mament d'Alemanya --- «Pravda», de Moscou, diu que Rússia
pot equipar un exèrcit de deu milions d'homes

I

Sembla que Rovo Víllanova, en- I cal El que he vl.!t és com aternit per aquell missatge de la Vall tacat
4' Ar an, ha decidit convertiT-se en -El volien enfonsar /
defensor de l es coses de Catalunya.
- I per a contemplar-lo han de
I ara va àe ministeri en ministeri
posar-se de puntetes/
gestionant solucions favorables ...
•
Una manera com una altra de
Un metge diu en un dia.rt catòlic
perdre el temps, senyor R.o¡¡o.
que el pare L cwuru és «especialista

••

ft(U~a el~ altre~ f~aver

eió del nou dlan S'han desvetllat certs rezels entre França i Anglaterra ... La

" El Poble"

*

1'-

Sobre l' ap~ri: ~lemanya

Tampoc no podia. esmerçar-se la
força combativa de les formacions
nazis utilitzant el sofisme que orien tant l'economh vers
'lJOr
centralització 1 concentració es co~
pila una. millora social. Alemanya
precisament havia estat la precursora de1 sistema 1 aquestes grans
organitzaCions socials precisament
eren les que l'any 14 havien
.pè.s
Europa. a. una catàstrofe 1 ara era
la. causa que tot el pes de les clàu~ules del Tractat de Versalles pesés damunt del poble treballador 1
la classe mitjana. Les indústries
pesades eren una potència massa.
poderosa perquè oap govern pogués
atrevir-se a imposar-los les càrregues. A més, ca.l recordar que la
força popular de Hitler ha estat
sempre la r evisió dels Tractats que
tant prometien els governs democràtics que s'havien succeït a Alemanya sense que haguessin pogut
oferir mai mé3 que promeses I ben
poques res.litats.
Hitler, doncs, mancat d'un programa efectiu a l'interior -la desfeta dels marxistes i dels jueus només tenia un valor demagògic quant
als problemes exteriors dels quals
sel's feia. responsables, responsabili·
tats que venien avalades per la.
massa pa.trtòtica a conseqüència dels
fracassos del socialistes 1 demècra·
tes- no pot sostenir-se més que
amb victòries espectaculars a l'exterior. I per cert que no es pot ne.
gar que li hagi mancat audàcia 1
perspicàcia -per part seva o dels
seus consellers- per a escollir els
moments en què les audàcies es po.
guessin convertir en victòries.
La denúncia de les clàusules Dll·
litars del Tractat de Versa.lles, f~
ta en qualsevol moment no oportunament escollit, hauria sorprès el
mateix poble alemany i hauria po.
gut debilitar el seu medi interior,
però Hitler, en trobar·se primer amb
la publicació del Llibre blanc anglès
1 després amb la resoluctó del Govern F landm, veu l'ocasió m11lor que
mai hagués pogut tenir 1 esquinça
el vel que tapava només que a mitges la situació de l'exèrcit alemany.
Hitler contestava. l'agressió del
Llibre blanc 1 l'amenaça de França amb una defensa que als alemanys patriotes no els pot semblar
més que natural i reforçava enor·
mement la seva situació.
I ara, què pot passar? L'acwtud
de reflexió d'Anglaterra, en definitiva, és la menys alarmi3ta i la que
està més d'acord amb la. realitat.
Hl.tler, ell mateix, es considera nmb
prou autoritat davant del seu pals
1 en pla d'igualtat amb els altres
per a parlar de de~armomcnt s1 voleu. Naturalment que de desarmament no en vol paúar mn~u seriosament i els resultats seran un reconeixement a. Alemanya de mantenir el que ja té, de crear la seva
flota que no té -Anglaterra ja ho
insinua- 1 d 'equipar l'exèrcit aeri.
Es ben evident que d'un semblant
criteri sobre els desarmaments no
en pot venir la pau, però tampoc
no es pot dir que n'ha<:rt de- venir
forçosament la. guerra ara mateix.
Aquesta no vindrà n1 a causa dels
uns n1 dels altres fins que un pals
qualsevol, a Europa. o a l'Orient, es
consideri prou fort per a imposarse o bé quan un pafs dels potents
no pugui més amb el pes feixuc
de les armes.

___________*___________
El sumari contra els senyors
Azaña i Bello

El Fiscal de la República l'ha tramès al
Suprem
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Els a lemanys t'entrenen divanf la posalbllltat d'una nova guerra. Heus
aol un empl~t tramvlarl que ama ga ela llums del aeu ootxe en un•
hora determinada oom a entrenament oontra els a tacs aeris a Berlin
(Foto Keystone)
Societat de Nacions un caràcter ne- El fet alemany -acaba dient- fa
tament bòstil. Per aquestes raons, la que la situació sigui molt delicada.
decisió de França és, en extrem. de- Desitgem que la. invocació a la pau,
plorable.
repetida pel Pare Sant en ~. seva
• ••
aHocució en la festa de Pasqua, si·
Londres, 22. - El «Dally Herald» gu1 acoll!da per la. misericòrdia de
diu que la. decisió francesa de r~ D~.
E
córrer davant la. Societat de Nacions,
SEGONS UN DIARI D
fa. la situació més compl!cada 1 preBUENOS AIRES, LA PAU
cària que ho era en un principi. No
S' ASSEGURARA
Sl
ES
hi ha res que oposar a una. crida
P ER M ET A LEMANYA QUE
de la Societat de Nacions; però,
S' AR MI CO M VULGUI
pràcticament, la crida francesa desBuenos Aires, 22. - El periòdic
trueix tota esperança de veure Ale- «La Razón»
publica, sota el títol
manya. tornar a ocupar el seu lloc «Alemanya s'arma»,
un article en el
a l'assemblea de Ginebra. Es inevi- qual diu especialment
que Alemanya
table que en el Consell de la. Socie- ha denunciat el Tractat de Versalles
tat de Nacions es pronunciïn dis- perquè les altres potències han obh·
cursos 1 es proposin mesures que dat els seus compr omisos d'~sse~·
necessàriament augmentaran les dis- rar la pau europea. La situació d
tàncies entre Berlin i Ginebra. Fe- lemanya
no podia to eliçment, la reunió de Ginebra no rar-se per -afegeixtemps. Itàlia augm_:
podrà tenir lloc abans de la tornada ta els seusmés
armaments. França¡
del senyor Eden de Moscou 1 Var0
sòvia, 1 entretant podrà tal vegada gla.terra 1 Rússia fan igua · se
tots
els
Estats
tenen
dret
a.
~a.te
aclarir-se la situació fins el punt
no el té ningú. Si es perme doque la reunió no sigui necessària omanya
que s'armi, la pau interna~
o es pugui celebrar en condicions nal queda
assegurada. Sl Fra ,
completament diferents.
Bèlgica, Itàlia 1 Rússia volen V:~
UN ACORD GENER AL PO: blement la pau, han de per a!llb
OR lA EV I TAR QUE AL E- Alemanya que s'armi d'acord...,.;~tó
MAN Y A HAGUES ~ANAR les necessitats de la seva ~"'"""
A LA SOCIETAT DE NA· geogràfica.

t"

ClONS

Paris, 22. - L'«Excelslor» interpreta la crida francesa a la. Societat de
Nacions com un procediment de deslliurança 1, a ésser possible, d'acord,
sota el patronatge de l'organisme
ginebri. Aquest procedin1ent no té
el caràcter d'urgència. Si en les converses amb el senyor Simon el Govern del Reich declara que està disposat a acceptar un sistema d'ajut
mutu, un acord general consecutiu
a un debat lliure per tal de permetre
al Govern francès retirar purament
I simple la seva. crida a Ginebra.
No obstant -afegeix el periòdicAlemanya no pot retornar a. la. Societat de Nacions més que en ple
domlnl de drets iguals. Sl torna serà rebuda amb tots els honors deguts
a una gran potència.
DEL
LA
CONFERENCIA
RETORN T I NDRA LLOC A
COMO
Roma, 22. - De font ben informa-

da s'r.ssegura que l'anunciada conferèncla franco-italo-britànica per a
estudiar la situació creada per la
declaració alemanya del dia 16, es
reunirà a Como (Itàlia).
S'afegeix que, amb tota probabilitat, assistirà a la conferència el cap
del Govern italià Benet Mussolini.
NO ANIRA CONT RA NIN·
GU, DIU Sl MON
Londres. 22. - Es diu acf que la
conferència franco - i talo - britànica

EL
GENERAL
MAU~I~
DIU QUE ALE MANYA :~T·
AR MAR
MES DE
EL
CENTS M IL
H~~~~· DE
SETA NTA PER
MATE·
FABRIQUES FAN
ES
R I AL D E GUERRAQU IINIE
CONSTRUE I XEN
AVIONS DIARIS
elllll·

Paris 22. - Les dades que ?Jau·
nistre de la Guerra, gcener~~a deiS
rin, facilità ahir a la aro se!JSS·
Diputats, són veritablement
clonals
calcula
El ministre de la Guerra assote!·
que les forces d'Alemanya es i dexen la xifra de 720.000 h0 ies !à·
clara que el 70 per 100 e acti\'i'
briques del Reich t.rebaUen
ment per a fins bèH1cs.
rod·Jeitt
Afirma que Alema~ya P que ~
1
diàriament, quinze avwns, i)Ul pn·
les darreries d'aquesta matetar alllb
mavera el Reich podrà comP d'éSSet
1.500 avions, susceptibles
emprats en temps de guerramani!e.i"
El general Maurm ha arribéS &
tat, a més, que, cas 9u.e ue ¡\11'
esclatar una ~uerra, ltniut aqFran~
glaterra podna pres a n raviactU.
consistiria. espec~lJ?e~\ ~ontribUir'~
I mentre que Russ•a fectius i alll
, amb els seus crescutst erial, pr<?Ciu~
el seu abundant ma re anitzac•ó
de la seva actual 0 g
dustrial.
so·
UNA
I NFOR M AGI~ffjTS

:f

BRE
E LS
ARMAtol O ,.s
D' ALE M ANY A. C QU ILO'
Qu E T 1REN A 1'2u
METR ES
«LC peut

f

es celebrarà a Como, ciutat del nord
d'Itàlia.
Paris, 22. - El diari ubllcar un&
Parlant arran d 'aquesta con!erèn- Journal» ha començat a P srnb eiS
cia, sir John Simon ha dit enèrgi- sèrie d'art1ctes relacwnats ts d·~e
cament: .«Es precis que ningú no suposats armamen~ secre al ~c:c~
es supos1 que aquesta conferència manya. Comença d1ent qu;ous r~
Madrid, 22. - El Fiscal de Ja Re- va dirigida contra algú, perquè no han estat creats quat~e i que 'ji!•
pública ha tramès al Suprem el és aixi, sinó tot el contrari.»
ments d'artilleria pesa aons de I~
1
trumari incoat contra els senyors
estat subst1Lmts els can ·JllS al ~
Azaña 1 B ello, perquè en ell es
EL VATICA CONSIDERA ' tilleria de campanya ~~ibre de
completin les diligències sumarials
DELICADA LA SITUACIO de menys pesats, de1
''
que fa bastant temps tenia soHiciCiutat del Vaticà, 22. - «L'Ossera la pàl;' 1a
tades.
vatore R.~>manm>, comentant la situa- 1
(Passa

