EL TEMPS. - A Catalunya, a les regions costeres, es registren
alguns núvols, dominant, però, en tot el pals el bon temps amb
cel serè.
Els vents solament tenen alguna Importància a les costes del
NE., on són moderats del sector N.
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LA SITUACIO POLITICA

oder

El Sr.
Guió del moment
11

L' ESPERIT DE COOPERACIO" DE VENTOSA
Assenyalem la importància polltica, en ordre als propòsit.s tàctics
de cLiiga. Catalana», del discurs que el senyor Ventosa pronuncià abans
d'ahir en un míting celebrat a Badalona. Per cert que, a desgrat de la
¡ran propaganda realitzada, sabem que el local on se celebrava l'acte
s'emplenà nl molt menys. Alxi i tot, com diem, el discurs de l'ex0
~tre de l'últim govern de la monarquia revestí certa. transcendència per tal com precisà alguns aspectes importants de la posició del
partit .en relació amb els problemes politlcs del moment, a. Catalunya.
En la mesura de les nostres possibilitats hem vingut posant de relleu
aquest.s dies davant l'opinió pública el sobtat 1 expressiu canvi de front
de cLilga Catalana», de la. qual Ventosa. JA anuncià, en l'acte de dlulllenge, les possibUitats de coHaboració a la. Generalitat. cSi es tracta
d'\lllllo mena de pas del Mar Roig, on a. l'altra banda. hi hagi la. terra
promesa - dl¡ué - aleshores hi podrem col:laborar». Molt forçada la
comparació bibllca, però molt expressiu el «podrem col:laborar». Aquell
rrenesi del senyor Cambó de les últimes setmanes s'ha esfumat. S'està
liquidant amb articles de cordialitat des de «El Debate» l amb prometences inequlvoques i amables del senyor Ventosa i Calvell, més dúctil i
realista que el lider.
Perfectament. Tot plegat molt digne de «Lliga Catalana» 1 molt
diDtre la seva història de sempre. Declaracions de catalanisme intran1¡gent, gestos ferrenys, punys enlaire... 1 després, marxa enrera, suavitat. optimisme 1 coRaboració.

Lleg iu cada dia LA HUMANITAT
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•
senyor Pic i JOAN LLUHI A BARCELONA
les multes als
Passarà uns dies al seu domicili,
•
•
prop1etar1s
al costat de la seva muller
De totes les mesures del senyor
Ple l Pon, segurament que la que
més sorprèn 1 més contraria els interessos de Barcelona serà la que
ha pres de condonar les multes referents a Sanitat, que han estat lmposades als propietariS. Només una
altra que hem conegut avui per haven vingut un lector a denunciar-la
a. la nostra redacció, ens ha sorprès
tant. Ens ha comunicat el nostre
lector que el senyor Ple ha via perdonat una milita a. un lleter que
venia llet en males condicions. No
és fàcU que un fet aixl hagi ocorregut massa sovint. Aquest ram de
la. llet, precisament, pel caràcter que
té havia estat sempre considerat
gairebé com a sagrat 1 mal no es
perdonaven les multes. Al nostre entendre, la persona que ocupi l'Alcaldia, tant si és per elecció com si és
per delegació de l'autoritat governativa, el primer deure que ha d'Imposar
se és el de vetllar per la salut dels ciu
tadans i per tant el darrer que pot
fer és enternlr-se amb persones poc
escrupoloses que mercadegen indignament amb la vida dels seus consemblants.

Diumenge, 9 del mati. Una hora
extraordinària per al repòrter. Sol
i son, i la possibilitat d'arribar tard
al Baixador del Passeig de Gràcia,
on avui, podrà ter-se una informaciÓ agradable i cordial. La de l'arribada d'un estimat, molt estimat amic.
Un taxi. En a!Tibar al Bai.tador,
el taxista ens ta present:
-¿S'ha fixat q~ avut amoa En
Lluht?...
Ha trl.!t segurament l4 capçalera

sobre aquest aspecte el Sr. Ventosa constnú tota la primera part
cie la seva peroració. Una de les afirmacions de Ventosa, segons lle- Llegiu LA HUMANITAT
Però, preguntem nosaltres: ¿Es
Jim al cFull» ha estat aquesta: cEls homes de la Lliga... acudiren al
què els interessos dels propietaprtmer Parlament català però no trobaren en els partits governamen- ris
urbans de Barcelona són més
tals cap esperit de cooperació...»
respectables que els dels llogaque, sl no paguen tributs per
ters
del
desertors
.Aixl, tal com sona, per increible que sembli. Un dels
Parlament autonòmic fa davant del pals una. afirmació com la que béns immobles en paguen d'altra.
mena, entre ells un pel dret d'haqueda transcrita, l per aquest fet val la pena de recollir-la i destacar-la. bitar un pis que no els és donat
No és un orador qualsevol; es tracta del senyor Ventosa, diputat al Par- de franc? Al nostre modest judici,
lament de Catalunya i evidentment director politlc de la minoria. El no. No podem estar d'acord amb el
digué ahir el senyor Ple als
desertor més qualificat, doncs, surt ara a acusar que no trobaren en que
periodistes en replicar una pregunels partits governamentals cap esperit de cooperació. Ens faltava saber ta que sobre aquesta qüestió vital
això. Ens faltava veure com els diputats catalans que abandonaren el li féu un repòrter. No és igual
Parlament autònom ara intenten formular acusacions. Si no trobar «es- condonar una multa per haver aixecat un pam més un edifici, per haperit de cooperació» significa que els governants de Catalunya no ac- ver
deixat de posar unes llamborel
raó
la
tota
té
això
amb
ah!
Lliga,
la.
de
ceptaven els punts de viata
des o per haver deixat de demanar
.enyor Ventosa. NI els acceptaven ni els pod!en acceptar ni pensen ac- permls per a realitzar unes obres,
condonar multes per tenir els
ceptar-los mal. Era una majoria democràtica, que portava a la. pràctica que
dipòsits de l'aig-ua en mal estat;
un programa d'esquerres, d'acord amb el compromís contret davant l'o- per no tenir aigua; per tenir un
pinió catalana 1 el cos electoral. Ha.uria passat exactament el mateix pls, on viu una familia obrera que
11 la majoria parlamentària hagués estat de la. Lliga, però donava la no té lloc on esplaiar-se, en males
de salubritat; per tenir
cuualitat que aquesta era representada al Parlament autònom per una condicions
un celobert ple d'escombraries o uns
lnfima minoria. Però aquesta minoria podia intervenir, discutir, · dell- conductes residuals rebentats o senbel"l!.r, influir, al saló de sessions, a les Comissions, etc. Podia ésser digna se sifons.
El fet és més remarcable si es té
QllOSI.c\6. ¿No és aquest el joc parlamentari d'una democràcia? ¿Es que
en compte que generalment aqueshi. ha una altra posició e!lcaç i respectuosa amb el cos electoral?
tes multes són posades a propietaVa fer-ho la. minoria. parlamentària de la Lliga? No. N1 Ventosa ni ris de cases modestes, ja propenses
a tota mena d'infeccions, per veningú podran dir en veritat el contrari.
lles o mal construïdes. En aquestes
¿Es que els diputats de «Lliga Catalana» no eren escoltats amb res- cases hi habiten naturalment, no
represeva
la
que
el
amb
pecte, atesos amb correcció, tractats d'acord
aquells senyors que s'acostumen a
eentacló exigia? ¿Es que no podien manifestar el seu criteri a les Co- motejar ells mateixos de classes visl no aquelles classes vives de
missions parlamentàries? ¿Es que es posaren mal dificultats a la trami- ves,
debò.
tació dels seus vots particulars, esmenes, propostes, mocions, etc? Ni
El senyor Pic, portat per la. seva
Ventosa n1 ningú podran contestar en veritat el contrari.
eufòria, va arribar a dir, ahir, que
I quina fou l'actitud de la minoria catalana de la Lliga? Intervenir, si es donava facilitats als propietaris en altres coses també calia
criticar, dlscutir, actuar, salvar la. seva responsabilitat, exposar el seu donar-les
en aquesta. Completament
punt de vista, com e3 fa en règim democràtic? Esser oposició en el sentit en desacord, senyor alcalde goverFou natiu. En el ram del sanejament de
constructiu, eficaç, patriòtic, digne? No fou aquesta l'actitud.
habitacions de Barcelona, fins
aquesta altra: abandonar el Parlament; desertar dels seus escons; f al- les
per al prestigi dels mateixos prohaels
que
representació
la
diputats
seus
als
imposava
que
tu al deure
pietariS, cap concessió. Cal tenir en
"fia donat el cos electoral; la funció parlamentària de la Cambra cata- compte que per desgràcia, ja resullana; portar problemes catalans al Parlament espanyol; lnsolidaritzar- ten prou complicats els tràmits burocràtics perquè es pugui adduir que
le, no amb un partit o una Ideologia majoritària, sinó amb els òrgans
necessiten un nou termini per a
Tltals del sistema democràtic a l'autonomia de Catalunya!
pagar una multa que els ve impodiu
ara
qui
Ventosa,
senyor
el
sada al cap de mesos. Posar un diI és el cap politlc d'aquella minoria,
pels mitlngs que no trobaren esperit de cooperació! Però, quin concepte pòsit que tingui la capacitat suficient per a l'aigua que requereix
té el senyor Ventosa de la serietat dels seus auditoris 1 del patriotisme una familia, no es un problema ind'una força polltlca, quan pot fer afirmacions com aquestes? ¿Quin soluble. Més, quan la major part de
lentit de dignitat, de patriotisme, de responsabilitat és aquest que li les vegades aquest dipòsit ha estat
posat de mala fe per a estalviar-se
permet al senyor Ventosa perdre tan fàcilment la memòria?
unes pessetes. Netejar uns dipòsits
Sentit de cooperació... La conveniència. i la passió politlca, encara bruts no és cap cosa de l'altre món.
que qui pagava les culpes de la.. deserció fou Catalunya, no li deixaren Repintar una escala bruta no és
veure aleshores a Ventosa el que no li interessava de veure. Ara, avui tampoc cap despesa que no pugui
fer un propietari d'una casa de
Il. Avui ja es poden fer prometences de coHaboracló, es poden fer !ra- veïns. Posar un sifó a una comuna.
Bes blbllques, es pot parlar de terres de promissió.
o a un clavegueró no significa cap
De totes maneres, Catalunya, en aquestes hores silencioses, dlscer· capital. I en canvi qualsevol negligència en una d'aquestes coses pot
neix perfectament en les conductes 1 en els propòsits de tots.
ésser motiu d'una infecció que costi la v1da a un ciutadà, i, fins 1 tot,
aquest ciutadà. pot infectar els membres de la. Cambra de la Propietat
EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR
([Je conviuen en la mateixa ciutat.
No és ni mica compaginable la
pruïja del senyor Ple a fer grans
festes «populan> per a entretenir el
pobles, amb aquesta decisió de deixar-lo abandonat a les urpes de gent
poc escrupolosa. Podrien deixar-se
de fer moltes cavalcades 1 moixigangues, àdhuc la processó de Corpus
1 en canvi ésser inexorable amb
aquesta mena de propietaris. Estem
segurs que això està més d'acord
amb el veritable esperi~ cristià que
passejar una custòdia pels carrers
de la ciutat un dia determinat.

No va ocupar-se - segons

manifestà el cop del Governde les sentències de mort
S. ~

E. pronuncià un discurs

sobre

política

Madrid, 25. - A tres quarts 1 cinc

internacional

-5'ha tractat de les sentències de

~lnuts de dues de la tarda acabà mort?
-No, en absolut.
Pa Const!U de ministres celebrat al

-Com que diguéreu que informaria el miniStre de Justicla...
-PreciSament vaig dir el contrari; que no parlaria per a res.
El ministre de la Governació al
qual els periodistes demanaren una
referència del succés ocorregut
aquest mati pels voltants de la Presó
Model, dlgué que en sortir uns guàrdies d'aquella presó foren agredits
per uns desconeguts que segons
sembla tenien premeditada l'agressió, i resultaren tres d'aquells fe·
rits, algun de gravetat.
les
Vaig a adoptar - afegi mesures conduents per tal d'evitar
la repetició d'aquests fets que van
prenent caràcter crònic.
El ministre de Comunicacions maDiputats catalans
nifestà que a part de la nota oficiosa, no hi havia res més que allò
dit pel senyor Lerroux, o sia, el
discurs de S. E. sobre polltica inn~rtn an~ciàvem en una. de les ternacional.
a:libe~t Cd1ctous anteriors, ha estat
al Par· PrOVlSIOnalment, el diputat
Fran .ament de Catalunya, senyor
d'oet~b V!ad 1u. Droces.sat pels fets
Ahir re: a Solsona. -- rcure 1 tm.,uérem la sati~faccló de
<lacctó. a seva visi~ a .!_a nostra reL'atn·
Uc!tac tc V!adiu va rebre moltes fel& ncst~~· entre lea quals reiterem

de lndu que havia començat després
os quarts d'onze del mati.
El cap del Govern manifestà a la.
:~ltda als periodistes que en el con~ hi havia hagut despatx ordi~ del qual donaria compte el sequetart del Consell senyor Jalón, i
llre . en e: Consell celebrat sota la
P:tdêncm del cap de l'Estat, havia
e ~unclat S. E. un interessant disr~s sobre politica internacional. I
mes.
~!~~~ el senyor Lerroux, a pregun<lètc un periodista, que no havia
c011 rmmnt si demà es celebraria.
tldi;ell, encara que no ho tenim de-

---------*_____________

FRANCESC YIADIU, AlliBERAT

· gué abans que la pregunta hagués
sorgit dels nostres Uavts. Estic detingut -somriu- t compreneu que
en aquestes circumstàncies no puc
dir res
-El vostre viatge a Barce...o¡¡u!
-He vingut perquè la meva es¡.osa està a punt d' infantar i. estiC
agraït a la gentilesa del Tnbunal
de Garanties que m'ha autoritzat a
traslladar-me.
- I la vostra salut?
-Com podeu veure, estic molt mi-

«Encara --- digué als
periodistes --- que no
I o m a r d o- sigui més que quatre
0 cinc anys ...»
na tà la seva
, ·1 El DISCURS DE S. E. AL
f
0
e n e r e n e a CONSELL DE MINISTRES
el dia 31, diu- DURATRES QUARTS D'HORA
'Catalunya i la recons·
trucció de la Repú blica~~

1

En règim de presó atenuada

menge

Madrid, 25. - Minuts després de
les cinc de la tarda arribà a la. Presidència el cap del Govern, 1 en sollicitar els informadors una ampliació del Consell de ministres que facilità a la sortida del celebrat avui,
digué:
-Realment, res no te <l'ampliable, com no sigui que us donés el
Definitivament, i tal com havíem text integre del discurs pronunciat
anunciat, el proper diumenge, dia. pel Cap d'Estat.
-Ha estat molt llarg 1
31, l'iHustre escriptor l gran republi-Uns tres quarts d'hora, aprmucà, Gabriel Alomar. donarà la seva madament.
-¿Hi haura úonsell ae Ministres
conferència sobre el tema:
demà?
-No no ne resolt eucara. Ara puCATALUNYA I LA RECONSTRU C·
jaré al I,Deu despatx i ho veurem.
CIO DE LA REPUBLICA
-¿Celebrareu vós alguna entrevisL'acte tindrà lloc al local «Gran ta polltlca?
-Probablement, pero, és clar, no
Price» de la nostra ciutat, al mati.
amb el President de la República.
Oportana.ment publicarem detalls
Aquesta tarda vindran a veure'm,
d'hora, organització, etc.
perquè els he citats, els senyors MelL'alta personalitat del conferen- quíades Alvarez 1 el senyor Martíciant i l'interès del tema, que aug- nez de Velasco.
-Amb · el senyor Gil Robles, ¿ja
menten les actuals circumstàncies vàreu conferenciar?
politlques, faran que el gran local
-Si; ja hi be conferenciat.
-Aleshores, amb ell. ¿ja està. tot
on se celebrarà l'acte sigul segurament insuficient per a encabir la arranjat??,
-No h1 havia pas cap discrepàn·
gernació que hl assistirà.
ela, i, per tant, res no s'havia d'arranjar.
-L'objecte d'aquestes entrevistes,
¿és per a tractar principalment de
les resolucions del Suprem en matèria de penes de mort?
-suposo que un dels motius serà
aquest a què us referiu, l altres
assumptes que hl ha pendents. Estambé aquesta tarda la visita
Visites pero
de la Confederació Patronal i almoltes que s'han anunciat.
Madrid, 25. - Avul han visitat a tres
Un informador li preguntà. d'una
la Presó Model l'ex-President de la faisó
concreta :
Generalitat, senyor Companys, el ma-Aleshores, la cosa. s'estira perquè
trimoni Jou Jaume Bonet, Marial vós
conforme amb el senyor
esteu
i Francesc Madrid.
Gil Robles i segurament ho estareu
dintre de poc amb els senyors Martínez de Velasco 1 Melquíades Al1 es perllongarà aquesta sit les hores es passen el millor que varez
tuació
,
es pot.
-Efectivament, no crec que h1
-Un diari... .
crisi en uns quants mesos i,
-Si ta he vist que un diari del hagi
mati diu que vaig fer unes manifes- potser, en uns quants anys. Si jo
tacions a la sortida de Madrid, cosa atengués la meva. conveniència, la
que és inexacta. I molt us agraria que crisi es produiria tot seguit, però
les desmentíssiu i diguéssiu que jo jo no he de plantejli'r-la sense dei110 he dit res en sortir de Madrid xar arranjades diverses qüestions que
ni res penso dir tampoc durant la estan pendents o sigui deixar liquidades davant el President de la Remeva estada a Barcelona.
-¿No sabeu quan tindrà Uoc la pública i del país aquestes qüestions
a què em ref~reixo. Però com que
vista?
-Ja us he dit que no puc dir res miro el meu país i observo la sien aquest sentit. Els nostres advo- tuació en què es troba. i el desert
cats parlen per nosaltres en aquests que hi ha al meu voltànt, no tinc
moments ' nosalttes, serenament, es- més remei que continuar al Poder
encara que no slgul més que quaL'arribada de Lluhl
perem el veredicte de la justícia.
(Foto. Puig Farran)
-Digueu -ha acabat dient el se- tre o cinc anys. Això semblarà jacnyor Lluhi- q~ trameto a tots els tància en mi 1 a molts els semblarà
de LA HUMANITAT a la nostra llorat. La meva estada a la Clínica nostres amics una salutació, que és malament, però a. la majoria crec que
els semblarà bé, per la. qual cosa als
butxaca. Avui LA HUMANITAT és m'ha estat beneficiosa i m'he miUo- l'unte q~ puc fer ara...
Impossible d'acaparar Lluhí ni primers he de llmitar-me a. dir-los
una bandera. El conductor, mentre rat torça.
-¿I els vostres compan11s de Go- cinc minuts. Tothom el reclama; que perdonin
cobra, encara ens indica:
tothom parla; tothom l'estira. Tenen
Tot seguit, el sepyor Lerroux pujà
-Trobo que ha estat poc anuncia- vern?
-Estan bé, tot el bé q~ es pot ra6. La llar és bona avui, en aquest al seu despatx.
da l'arribada. La gent no ho sap.

I
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estar a la presó, on sempre s'hi mati de diumenge. Després de tants
Calia dir-ho amb temps ...
Li hem dit les nostres raons La està malament. Tots estan animats mesos/ En la incertesa del demà! ...
situació del processat, el moment actual, la presó atenuada, etc.
Sembla que l'hem convençtlt. Per
tota contesta installa el vehicle a la
parada propera i se'n ve cap a l'interior del Baixador, a treure bitllet
d'andana...
Molt moviment; vigilància, autoritats, uniformes, comissions, grups,
Ens vingué davant dels t¿lls, ta pocs dtes, l'article de presenconverses, gairebé totes en castellà ...
Què passa? Ah! També arribà el se- tació o de programa d'una publicació catalana de l'any 1841: El
nyor Salazar Alonso. Arribada típi- Pare Arcàngel.
cament radical.
Aquella publicació era, o volia ésser, un periódic humorístic.
Entre els grups en distingim un
que no és com els altres. Familiars Hom el presenta sovint com el primer periódic catald escrit en la
de Lluhí amics, Tarradelles, Casa- llengua vernacla. Peró no va ésser ben bé un periódic, ni fotL
neUes e>Úero, periodistes ... Tots amb clas:,ificàt oficialment en aquesta categoria, perquè no tingué pecara de· son, però amb expressió viriodicitat. Era un full o fulletó que sortia de tant en tant, sense
va d'illusió.
El tren arriba. Lluhi ens busca data fixa. Hom en coneix tres nii.meros, publicats respectivament
amb la mirada, des de la finestrella. els dies 25 d'abril, 13 de matg t 20 de juny del 1841.
No ho entenia prou bé. L'acompaEn els qui l'escrivien hi havia un sentiment catalanesc i un
nyen el seu secretari senyor Gubern
que havia anat a rebre'l a sant Vi- esperit liberal. Peró Llurs mztjans literaris eren curts. I curts eren
cenç.
també els llurs mitjans econòmics. Aquell full té, en la història
salta del tren, àgil, el Uuht de del renaixement catald, més tmportdncia per la intenció que per
sempre. Potser més emmorenit. Boina. I una cosa d'emoció a la veu, lu realttzació.
que dissimula amb els seus «hola,
hola/ ...»
Per què parlem ara, en aquest lloc, d'un tal tema? Doncs en
Abraçades cordials, encaixades, salutacions... Poques paraules. El ~est parlem per un detall molt curiós que avut és, en certa manera,
t la mirada deien més que les pa- un detall d'actualitat.
raules. Fina.lment i passats els priAquella publicació, en efecte, no pogué esdevenir oficialment
mers moments, st.
un periòdic per culpa de les disposicions legals que aleshores es-La salut? ¿Els companlls de Mataven vigents en matèria periodística. La llet, en aquella data de
drid? ...
Llegiu
Enrenou de preguntes. Tothom vol l'any 1841, exigia, per a la publicactó d'un periòdic, un dipósit
saber, vol dir, vol demanar. Hem de de 1.500 duros. I els fundadors del full catald no pogueren reunir
Esperem que el senyor Portela, cridar.
Desfilen autoritats, unifor- aquesta suma.
q ~ en definitiva ocupa el càrrec de 7!Les,
comissions, grups. El senyor
conseller de Sanitat de la Genera- Salazar,
En l'article aHudit, el seu autor ta parlar així l'imaginari frare:
el sen11or Pic, el senyor...
litat, farà els possibles per a influir
Lerroux», «Viva el caudillo». c... y com també ma pobresa capuchina no'm permet poder fer
prop del senyor Ple per tal de fer- «Viva
<<Viva Salazar Alonso». «Viva el Par- un diari ab sa imprenta, oflclnas y repartidors, per no tenir dili veure la gravetat de l'acord que tida
Radical!»...
ha pres.
ners per fer lo diposit de mil slnch cents duros, que mana la lley
Quan ja tot ha passat, ens disposem a dei.tar l'andana: Ha vingut que diuen de llibertat d'imprenta, vos escriuré en forma de roal nostre gtup un home. L'empleat manso o paperot suelto com lo present ... ~
A GIRONA
del vagó en què ha viatjat Lluht.
D'això ta ben prop d'un segle.
S'ha acomiadat afectuosament, ruI actualment hi ha presentat a les Corts de la República esdament. Fia pronunciat unes frases.
panyola un projecte de llei que exigeix també, corn un segle enNo ha acceptat cap gratificació...
rera, que aquells qui vulguin publicar un periòdic dipositin unct
La mateixa pregunta:
important quantitat.
Llegiu
Res de nou sota el sol.
- I els companys de Madrid?
Lluhí saluda a tots. Riu. Al carrer,
L'any 1841, la llei espanyola que regia en aquella data va des- Dissabte passat, foren detinguts i empresonats l'ex-diputat al mira, mira, el paisatge urbà, gaire- torbar la sortida regular d'un Jull que havia d'ésser el primer
Parlament català, senyor Laureà bé nou pel viatger. Barcelona. S'és periòdic escrit en llengua catalana.
Dalmau, 1 el secretari del Partit a casa, encara que sigui per uns dies
Si, enguany, el projecte de llei de Premsa anés endavant, els
d'Esquerra Republicana Nacional a í encara que el desti sigui incert i
seus eJectes nocius es tanen sentir especialment a Catalunya i daGirona, senyor Antoni Duran, el dolorós...
Es va aglomerant gent. Els fotó- munt dels periòdics de llengua vernacla. Es act on té més florida
qual fins ara. ha estat a França.
No cal dir que aquestes dues de- grafs tiren J?laques. Cal mar~ar. Més la Premsa comarcal, que fóra la més perjudicada per l'exigència
tencions estan relacionades amb els adéus. El vw.tger, amb els mtims i
l'acompa11yant puja al cotxe que el del dipòsit. 1 en la nostra Premsa comarcal predominen normalesdeveniments del 6 d'octubre.
portarà a casa per uns dies. A la ment els periòdics escrits en català. cosa que no succeeix dissorllar bona i quieta, amb la muller tadament a la Premsa de Barcelona.
amb els tnenuts, amb la prometença
Heus act una altra raó que cal afegir a les moltes raons que
d'un altre fill ...
com a liberals i com a catalans havem d'invocar contra UR. projecte
•••
restrictiu que vindria a escanyar, molt mes que a regular, la lliMés tard estiguérem al seu domt- bertat de la Premsa, aquesta llibertat que és un dels senyals del
cilí. Lluhi ens rep tot seguit. Al jar- modern r ègim de democràcia. Ht ha coses de l'any 1841 que no
dt -quin sol!- dos guàrdies de seguretat presten servei de vigUància. són própies de l'any 1935.
-Res de manifestacions -ens diA . ROVIRA I VIRGILI

LA

Res de nou sota el sol

• • •

HUMANITAT

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

DETENCIO DEl DIPUTAT Al
PARLAMENT DE CATALUNYA
SENYOR lAUREA DALMAU

Aquest número ha estat
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Una referència ael dis·
curs de S. E. sobre po·
lítica exterior
Madrid, 25. - En la reunió del Gabinet celebrada aquest IJUI.tl abans
del Consell presidit per S. E., no s'ha
tractat res d'interès. Tot ha quedat
pendent de la pròxima reunió ministerial.
En el Consell posterior, amb prou
feines sl hl ha hagut res més que
el discurs del President de la República sobre politlca exterior. Ha estat
una notable exposició, en la qual el
senyor Alcalà Zamora ha !et un estudi de la situació internacional, especialment, dels problemes plantejats a Europa. Ha assenyalat les característiques d'alguns tractats internacionals i s'ha deturat en el de Versalles, per tal de glossar la transcendència de l'actitud d'Alemanya en
relació amb aquell convent. Ha deduït conseqüències interessants en
relació amb el que, al seu judici, hauria d'ésser la posició d'Espanya i els
deures de la República en referència
a la politlca europea.
----------~*-----------

OFICIALMENT ES DESMENT
QUE AAUSTRIA HI HAGI COP
n'ESTAT
Viena, 25. - c;s desmenten oficialment les intormacions alarmistes
aparegudes en alg-uns diaris, que assegur-aven que a Austrla s'havia registrat un cop d'Estat.
Es tracta d'alguns periódlcs trancesos que han publicat informacions
assegurant que el princep stahren-·
berg s'havia fet amo del Poder i que
s'havia proclamat regent d'Austria,
bo I obligant a dimitir el President
Miklas.

----------*·---------Itàlia demana noves ·expli·
cacions a Abissínia

Hum coneix n:;us
Roma, 25.
detalls del recent mcident ocorregut
a Abi:ssinia per haver entrat 400 aoissinls armats dintre el territori Italià.
ü ,1 sots-brigadier Italià, acompanyat d'un sergent de tropes indígenes al servei d 'Itàlia, lntlmaren els
abissinis per tal que tornessin al seu
territori, a la qual cosa es negaren.
El sots-brigadier i el sergent obnren
aleshores el roc i maLaren un abisslm · 1 en fcnren diversos. Els altres
abiss!ms es rcfu~iaren ràpidament ~~
seu territ.ori.
Itb.lta ha cursat OllCJatnumt la Z.!\·a.
p10testa al uovern d"Alx!IS Abel a i
ha demanat una mdt•mntt:;>.ac;6 '::!:ls
danys causat.'! al sen terr.ton.

la humdnitdt
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Impressió

La Impressió general del Mercat
.fou de poc negoci, però de sosteniment general tant als rotllos de
( cò¡nptat com als de fl de . mes.
Els Deutes de l'Estat, no feren
més que repetir canvis, amb gran
manca d'operacions.
Molt encalmades, però sostingudes,
les Obllgacions de la Tresoreria de
la Generalitat, Diputacions, Provincials 1 Municipals. En el mateix sentit, o sia de poc negoci, però amb
tendència sostinguda, cotitzaren les
'terroviàrles 1 les industrials.
Als rotllos de fi de mes, un xic
de sosteniment general, tant d'accions ferroviàries com en les industrials. Les Chades, es van veure més
animades 1 milloraren uns cinc enters.
Les divises estrangeres, al Centre
Oficial de Contractació de Monedes,
ens donaren una forta depressió en
el canvi dels francs belgues en cotitzar 166 per 171 de la. darrera cotització.

Borsa de la tarda

~o·oo, 89'90; Rif, 54'65, 64'25; Explosius, 105'50 105'75, 105'65; Ford, 205,
204'60, 205; Colonial, 42'50; Felgueres, 35'50, 35'25; AlgUes, 172'15, 172;
Petrolets, 5'20; Ohade, 383, 386'60.

Els posseïdors de Bons del
Banc de Barcelona es re·
uneixen al Foment del Tre·
ball Nacional

Borsa oficial

Diumenge, ales onze del mati, tingué lloc una reunió dels cbonisteslt
del Banc de Barcelona per a. protestar de la. forma. que ells creuen de:r
considerada pels seus iliteressos, per
1'2cord pres pel Consell del Banc
Comercial de Barcelona de retirar
els esmentats «bons» d e la circulació en un terminl de dOB anys i pagar
per a cada «bom¡ un 1 per 100 1 el
5 per 100 d'interessos sobre l'esmentat 1 per 100 1 per a protestar dels
attopells de què foren victlmes en
una reunió general del dit Bnnc 1
l'expulsió de la dita reunió de tres
«bonlstl'sl que eren els que de!ensa.ven els interessos dels seus companys els quals creuen veure un espoliament en els seus interessos.
El senyor Nicet Batalla. que és en
aquests moments un dels orientadors
d'aquesta protesta, donà tota classe
de detalls respecte la. forma que ell
creia més adequada per a intensificar la campanya. 1 donà dades 1 xi·
fres 1 fé•.l constar ben clarament en
quines m&DS h311 calgut els interessos de l'estalvi català.. S'ha de
fer constar que l'assemblea des del

Nord, 53'50; Cbade, 383, opera.:
cions; Chade D, 76'00, paritat; Chade E, 76'00, paritat; Aigües, 172'00,
172'16; Filipines, 338, paper; Explosius, 105'65; Sevillana d'Electricitat,
78'00, paritat; Marroc 5 per 100,
89'00, operacions.

CANVIS DE MONEDES
Lliures
Francs
Dòlars
Lires
Marcs
Suïssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor, Praga
Cor. sueQues
Cor. noruegues
Cor. daneses

86'10
35'20
.8'35
48'%
7'35
7'37
60'80
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287'76 288'00
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1'975
31'80
32'20
80'60
30'80
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1'58
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Deutaa da l'Estat
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DIMARTS, H DE MARC

D!L 1ta¡

pr mer moment es posà de part del
senyor Batalla.
També feren ús de la paraula amb
observacions molt atinades els senyors Saura, Casamitjana, Bruguera. 1 Mas.
L'assemblea acordà nomenar una
conussló entre els assistents a l'acte
per a la qual foren nomenats els següents senyors: Joan Bruguera, Josep Casamitjana, Jacint Vlñas Muxi, Marià Tomàs, Enric Sagarra,
Joaquim Ros, Salvador Ventura.,
Eduard Vendrell, Antoni Matas, Ramon Solà, Josep Saura. 1 Nicet Ba·
talla.
També acordà per aclamació cursar un missatge a. 1'Excm. Preside'1t
de la Rep(lblica, del qunl donarr m
la. part tècnica. de l'esmentat escrit,
aquest diu:
«Perquè S. E. 1 el vostre govern no
puguin fer-se càrr~. cosa. ben di·
ffcil, de la magnitud 1 de l'increible
dels fets, anem a fer un resum ~trà
fic de l'acta aixecada. per Josep Es·
pinosa Notari de Barcelona.
En números 1 per al sol concepte
de Bons de realització:
Titulars assistents, 253.
Representen vots per U>25.929 que
a. raó de 50 pessetes vot representen
Bons en circulació 161.109.400 pessetes. A deduir la fixada 76.296.540.
Total pessetes, 84.812.950.
A la. reunió hl assistiren més de
130 persones, entre les quals hi havia
moltes senyores, les quals s'adheriren amb tot 1 per tot a les gestions
que porta. a. cap la comissió nomenada.
La reunió acabà prop de les dues
de la tarda amb molt d'entusiasme
(ntre els assistents a. l'acte.

__________________*______________

COMARQUES
*
LLEIDA

.

CONSELL DE GUERRA 11 ELECCIO
DE LA «PUBILLA 1935ll :: PAGA·
MENTS 11 AL TRES NOTICIES
Lleida, 26 <~r telèfon). - Aquesta. tarda s'ha celebrat un Consell
de guerra. contra Pere Boldú 1 un
germà seu, d'Arbeca, acusats d'excitació a. la rebelUó. Ha presidit el
tinent coronel López Pinya. 1 han
actuat de defensors l'advocat $enyor
Racull i un capità
Dels dos processats ha estat condemnat a sis mesos de presó Pere
Boldú, 1 ha. estat absolt el seu germà. Els defensors s'han basat en
uns opuscoles publicats l'any 1933,
102 25 les quals proves han resultat favorable~ per als acusats.
Ha est:lt celebrada l'Assemblea de funcionaris de ls. Generalitat, en la. qual ha. estat elegida la.
~egüent Junta. Directiva: President,
Josep Franco; vice-president, Josep
Vidal; secretari, Josep Grau; tresorer, Francesc Mir, 1 vocals: Alfons
Franco, David Felip, Pau Sierra. i
Josep M. Font6nals
Ha estat alliberada la dona
Casilda. La. Torre, que estava. detinguda per ordre de l'autoritat governativa.
aquesta
Demà és e:;perat a
ciutat, el general en cap de la quarta Dlvi~ió, Sànchez OCaña.
Dissabte a la tarda, se celefiHO brà amb gran brillantor el festival
organitzat per la penya «Enrera»,
per tal d'elegir la «Pubilla de Lleida. 1935», el qual titol recaigué a la
bellissima senyoreta Antònia Rodrf.
guez Roig, d~ disset anys.
L'enginyer en cap d'Obres
Públiques ha assenyalat per al proper dia 28, el pagament de les finques ocupades per Obres Públiques
a. Cíut8dilla 1 Guimerà amb motiu
de la C·:>nstruccló de la. carretera
d'Artesa a Montblanc 1 de Montblanc a Santa Coloma de Queralt.
L'esmentat pa~ament serà de nou
a onze del mati, a les respectives
Cases Consistorials.
A la població de Tarrega. ha.
produít molt bona impressió la subvenció de 3.000 pessetes que ha. estat atorgada a l'Escola d'Arts i Oficis de l'esmentada localltat.
A la vila de Viella (Vall d'A·
rnn), result.'\ lleument ferit Manuel
Estrada. Mora., o. conseqühcla de la
baralla. que s'entaulà entre altres
companys seus, Pere Vidal Laforja,
883- Ramon Estrada. Mora. i Artur Espanya López.
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Teatres

NOU
TEATRE
Cran Companyia llrlca de

DIJOUS, 28. Nit, ESTRENA DEFINITIV \MENT DE

REVUE - RADIO • RECLAM

.

I

1

l I•

50

Los Gavilanes·
Divendres vinent, estrena de
l'obra 11rlca:

La camagüeyana
de Riancho 1 el mestre E. Gue·
net.

VICTORIA
TEATRE
Gran Companyia Lfrlca

---GRAN TEATRE ESPANYOL

Homenatge a MA·
LOS CLAVE•
MARTIN:
LES • CAVALLERIA RUSTICANA·
LA DOLOROSA. Nltl.. lO: EL PO·
BRE VALBUENA • .l!òlÚt formidable: SOL DE LIBERTAD. Triomf
dc tota ta Companyia - Demà,
torcia: LA PRINCESA DEL DO·
LLAR • Nit, el ¡rllll èzlt: BOL
DE LIBERTAD,
To.rd~L4'30.

TILD~

Companyia del

NOSTRE TEATRE
DE VALENCIA
Av-.11, tarda, a les 6. Entrada
I butaca, 1 pta. Prtmer: DE LA
TERRA DEL GANCHO 1 RATO·
LINS DE CASA RICA. - N1t, a
les 10. Entrada I butaca, 2 ptea.
Prlnlo.!r: EL NOVIO DE LA REl·
NA I l'èXit monumental de riure:
ELS HEREUS DEL TIO PERE

TEATRE

A QUE TE MUIGUES NO ESPERE
ColoS$1.1 creació de COMETES •
::>ON DUES HORES CONTINUES
D~ RIALLA • TOTS SURTE.N DEL
TEATRE AMB LA RIALLA A LA

BOCA - Demà, tarda, e. les 6.
Entrada I butaca, 1 pta. Prlnler:
TAMBE ELS HOMENS PLOREN
RATOLINS DE CASA RICA.
1
Nit: DE LA TERtlA DEL GAN·
CHO i ELS HEREUS DEL TIO
PERE - Es despatxa e. tota elB
Centres de Localitats.

TEATRE POLIORAMA

CATALA

PR I NCI PAL PALACE
Tctlilfon 11882
Comoanyla V I L A • D A V I

o

1

Avui~. dlnlarts, tarda, a les 5'16:
D'AQUdTA AIGUA NO EN BEURE - Nit, a les 10'15: .JUGAR
A C.'\SATS 1 L'EX:rr SENSE PREMISS • THERY? CEDJ;NTS:
D'A·
Dem.\, tarda a les 5'16:
QUESTA AIGUA NO EN BEURE.
Nio, a les lO'ló: .JUGAR A CASATS 1 MISS • THERY?.

BARCELONA

TEATRE

Companyia de comèdies
MORA-ESPANTALEON-BARROSO

Temporada ollolal da
TEATRE CATALA

Avui, dlnlarts, tarda, a un
quart de sia l nlt, a un quart
d'onze:

Avui, dimarts, tarda, a les 4'15:

Ml PADRE
El rey negro

LO FERRER DE TALL
Nit, a 1es 10, el gran èxit de
.Josep Ma. Sanrra:

La rambla de les floristes

Teatre

Demà, c11mecrcs, ESTRENA de:

Còmic

PALAU DE LA REVISTA

AVUI, Larda, a les 6'15. Buta·
EL
aues, 1 pta. Repo,lció de
PAlS DE LOS TONTOS, per 01vido Rodrlguez, Sara Guasch, 12
vedettes.: la dansarina R. NAYA,
etc. 40 Cbmico-Girls - N1t, a lea
10'15. El gran éxlt:

Mucho cuidada con Lola
per Perlita Creco, Murlllo 1 tota
la Companyia. 50 belleses en escena. Gran presentació - Demà,
tarda. Butaques, 1 pta.: EL PAlS
DE LOS TONTOS - Nit: MU·
CliO CUIDADO CON LOLA.

APOL-LO
TEATRE
Telèfons 16948 • 121'25
Seleota Companyia de comèdies
MONTIAN · ROSES
Director: Emili Thulller
demà, tarda, e. lea 6 I
Avui
nit. a les 10'15. La butaca mb
cara 4 ptes. L'EXIT DE LA TEM·
l'ORADA:

TU GITANO
Y YO GITANA

Dima~. dia 2, DEFINITIVAMENT ESTRENA de la magni!tca
obra. en tres eplsod.1s 1 en vera:
ENTRE UNA MUJER Y UN
HOMBRE
de aEl Pastor Poota»

Teatre r.omea

TERRASSA

I I

Varietats

Demà, dimecres, t arda, DEBUT
d el formidable baríton, nou a
Barcelona, .Josep Ma. MUllar. amb
la popular sarsuela:

en la Qual prenen part
EMILIA ALIAQA
Neus Aliap, Germanes BallactaRICARD FUENTES
ros,
Pepe Aouaviva: la parella de ball
LOG 7
::>lMONE et CARDONA·
MENDEZ I Antolllta Otero. 50
G1rla, 60, 20 Boys, 20. 40 professors d'OrQuestra. del S1nd1cat Mu·
slcal de Catalunya • Decorats dels
senyors Castells, Valera I Camp.
saulinas, Montero, Amlchatis I
Marquez i Ricard Arenn. Gran
n1odlato M, da Cuadras - A BENEFICI DELS HOSPl'l'ALS • Di·
rector de l 'espectacle: J oaQuim
Montero • Animador: Xlfr6.

CISNEROS

GIRONA

J

•

LLUI8 CALVO

CISNEROS

JJi~JRUA'I'

!!!!

El

Tarda, a. lea 5'30:
Dissabte al mati, l'autoritat municipal procedf a efectuar una inseo84 os
g¡1BO130- pecció en una co.sa. d el carrer de
85La mU1or obra de teatre de .Jo.
/5
103
50
104
100Girona on se sospitava que s'hi
68 /5
sop Ma. Pemàn. Magna intelpre108 60
1L8 25
g2reLa
delictiva.
88~
matèria.
amagava
de la ttgura de Clsneroe,
tacló
/Ü125811cerca. confirmà les sospites, ja que
per RlCAR.D CALVO.
1141/15 88a les 10'16. FUNOlO Dli1
Nit,
pg_ 100d'embohi foren trobats 449 quilos
16584GALA A HONOR DE JOSEP MA.
I] tits, uns quants pernils 1 ma.ntega
//26
SS~ DO
~s 25
PEMAN:
lr2llllsense precinte de revisió del Muni&I /6
81 25
~1 2b
811cipi.
159811
1081211~68 15
Cll /O
159 quilos d'embotits es trobaven
101 au
2481 15\;
I conferència
en comp1et estat dc descomposició,
13 16
12:IISbU
1 la resta amb començaments de
LA FIGURA REPRESENTATIVA
9125
110 05652:>
DE CISNEROS
t8101- 1C.S 711 descomposició. Tot l'agafat era pro15 Josep Ma.
per l'Wustre poeta
11..11v5pietat del conegut comerciant local
6763Demà, a lea 6'30 1 a
Pem•n
100 DO
I~ Esteve Tura, que fa servir aquella
6/ ~les 10'16, el granc116e èxit:
114casa. de dipòsit. L'esmentat comerCJSNER08
/1 /5
72ciant és reincident en aquestes terboleses.
Hom espera el que ace~ l'asAnti&uea Diputacions
sessor de l'AJuntament per procedir
en conseqüència.
Barcelona, 9 mlllons ... 83 7175
6 milloru¡ •.. 78 bO
• ,
Ill Centre d'Esquerra, dintre
PREUS
PREUS
sèrie B .. .... ,4 1
pocs dies efectuarà un trasllat d'essèrie e...... ~ ~
,
NOTES DIVERSES
tatge, que pa¡:sarà, possiblement, al
6 'I• 1926... ll5I
FARIN!rS
DESPULLES
carr_er de la Barca, en un local
GBFa uns dies, quan un dels carros que
6 'I• 1930 ...
li
lli
tia
95- Aragó ...................... ..
més ample que l'actual.
:a 1511
ProvinciaLs.. 80 Segones , . .. .. .. .. . .. .... .. ..
»
recullen les escombraries abocà el
155
64
Cnstella (corrent) ..... .
:tO ~
Terceres ........ ... .. . .......
Mancomunitat 1914 ... 69 seu contingut al dipòsit conegut pel
¡Q
t1
..
(extra) ....
Id.
19 6(.
68 Quartes .....................
Mancomunitat 1920
Femer del Fava, el carreter quedà
95
80
¡1- Força ...................... ..
28
'Cuixa Orèdit Com. ...... 12 Nlim. 3 ................. .,..
6(1
64
sorprès en veure que queia un em21
Núm. 4 .....................
Local, corrent .......... ..
/0
6tl
Idem extra ............. ..
balum sangonós barrejat amb els rePreus en ptes. elB 60 qu11os.
6(1
6ó
.Juntu d'Obres Pübllquea
Regió ...................... ..
sidu 3 recollits.
GIRONA
A
SUNYER,
I
PI
CARLES
qu11os.
100
els
ptes.
en
Preus
15
~
·,¡;
Menuts pr1ma .... ........
L'home l'agafà 1 restà estupefacPort Barcelona 1908 ... i818
11 60
Segonet ... , . .. .. .. .. . ........
Aquest matí. hem te davant la. troballa d'una tovalloil3Girone., 26.
1 Barcelona, diverses
18 50
18
.
....
...
.
..
..
....
..
....
..
Segó
BLATS
6Cr
98
Rela
a
la. que guardava el cadàver d'un
J de Càdlz .......... ..
tingut el gust de saludar,
Preus en rals la quartera de 70 litres dacció del diari repub:icà cL'Auto- nou-nat.
6Ci
1 de Gijón Musel. .. 91..
......................
Aragó
936\.
60
1 da Sevllla a. D... .
Immediatament donà. avis a la
Castella ................... ..
nom.lsta», l'ex-miniStre de la RepúORDI, MORESC I CIVADES
e. E ... . 94I
»
60
Elttremad ura (corrent).
blica t ex-alcal<\e populnr de Bar- Comandància. Municipal i aquesta al
s. F .. .. 911
J
60
(crulxer).
Jdem
34
Olvada. Elttremadura • ..
Jutjat, el qunl acudi de seguida 1
celona, senyor Carle> Pi Sunyer.
50
84
1 de Tarragona .... .. 95 00
Mancha .................... .
Idcm Mancha ......... ~..
El senyor Pi Sunyer ha estat a ordenà el tra.~llat del cadàver al di6()
44
Navarra ••••••• •.•• ••••••••••
Moresc Plata, dlspon....
la. presó a. saludar els presos poU- pòsit judicial.
Penedés .................... .
40
I dem pals .......... ........
Valora amb nrantia de l'E.tat
tics.
ov
Sl
Urgell........................
Orc11 1 Ur¡ eU .. •.... .... ....
S'han fet milers de comentaris
Esca~ola, Andalusia "" 1 6ó
Hem parlat. breus moments de po- entorn la macabra troballa entre ela
Preus en ptes. els 100 Qu11os.
eo 1&
... , Q1 oma d'Emis. 6 'I•6 •¡.
lltica amb el senyor Pi Sunyer, 1 diversos llocs on es reuneixen ela
gs 511
lUdrogràttca Ebre
Li...t:U~MI NOSES
ens ho. dit que ara r.:s.rxa.ria a Ma- ciutadans, car es dóna. el cas que
ARROSSOS
45
~
Faves Andalusia ......,...,
drid 1 que després emprendrin una el carro esmentat és el que fa. la
11~
120
.
....................
Bomba
45
.,..
o
Enremadure.
Jdem
Valors que as c:otitun com efecte•
ta;ca. activa. a favor dels ideals re- recollldo. pels carrers més cèntrics
190
125
Idem Calaspo.r "" ..... ..
Idcm Mallorca .......... .,.
publica
publicans 1 esquerrtstes, que ell ve de la. ciutat.
61
80
Be11-lloo O. . ..............
44
Andalusia .... ..
Pavona
84
defensant nmb tant dr frrvor i en118
Le3 autoritats fan les investigaFlo1·et •••••••••••• , ••••••••••.
411
Idem Elttremadura ... ..
Banc Hlp. d'Esp.• 4 "I• g2JO
68
cions necessàries per tal de desco4050 tu~iasme.
Granja ...................... .
Veces Andalusia ........ .
» 6 'h 81»
li
60
64
.
.
......
.....................
Selecta
estrangeres
dem
I
Ens ha. dit també, el senyor Pl brir la mare 1 els que hagin inter» 6 'h 98 li(.
»
»
48
4/
42 60 Sunyer, que aesprés oe les confe- vingut en aquesta criminal acció.
Trencat ................... ..
Ers paia ................... ..
6 "I• 1011 61..
J
I
li
52
~u
4215(1 rències
hrtna d'arròs .••, •...••. .
~..."'
...
estra.ngers
Idcm
Ot
103
que donaran al aGran Pn- A l'edat de 54 anys ha mort
t 6 1/2 '/o 11l8 25
»
1
Ou!Ies ....................LO
44
116 GO
ge bO
li Crèdit LoCI\1 6 •¡,
cel, de Barcelona, els senyors Ga- el !erm lluil;ador republicà esquerrà
..
......
estrangers
PèsoLs
ll5
MONGETES
91 2~
91 611
I 6 1/2 'I•
t
I
Puig (d. e. p.).
Antoni
ell
d'Olwer,
Nicolau
1
Aloma.r
briel
.
.................
Idcm pals
liS u. castella (corrent) , ... ,.
gs oo
106
1 lnterprv. 6 "I•
,
10\11& en donaria una altra., que, segura11.0
LlentUles Andalusia L "
A l'acte del seu enterrament, que
16
~1
1
120
¡5
M
·¡.
6
Interprv.
li
»
ldem (selecta) .......... .
IlO
10C
Idem Salamanca -.....
ment, serà el diumenge, 14 d'abril fou civil, hi assistí una immensa
80
Ec;Lrangerea ........... ., ..
Crèdit Local 6 •1. 1932 102Dissabte passat va ingressar a gentada, entre ella la gran majo!1850
84
Bons Expos. lntemac ... ll~ 5(,
PALLA i ALFALS
.
...................
Mallorca
90
la. presó d'aquesta ciutat el conegut ria d'homes que foren conSOCLs seus
J.oca.1 6 'I• amt. per lots 1111Prat .....••• , •...•••••..•.••••
90
fabrica.nt de Sant Joan les Fonts, a la Fraternitat Republlcana 1 comValència ..._........_........ ..
O
u"""""~""'
Altnl.a
O
..,...
2.• ............
Altal.a 1.•
senyor Joon Estecb. Hom l'acusa panys de lluita política.
2 Gt.
Palla d'Draeu ........ ,...
Deutes I Obllpclons
d'haver tancat la. fàbrica infringint
Donem a la seva clli;sortada fa8 IS(.
Idem curta ..... ,...._.. ,....
4
CIGRONS
el ban del general Batet. Ahir, diu- milia el nostre més sentit condol.
JQ(/
V~
Preus en ptes. ela 40 Qu11oa.
Andalual.a ..................
Cèdules ArgentI nes ..... vfI -Di>
menge, vingueren a. Girona vuitan- Dimecres foren alliberats els
1!2
/~
,.................
»
Eznprèat. Ar¡ent1 6 '/• A n 1 _
ta obrers de l'esmentada fàbrica per nostres bons amics Jaume Figueres,
GARROFES
"'
~~
B •
»
li
11
154
63b
~:: :::::::::::::::
tal de declarar a. les autor itats com- ex..regl.dor d'aquesta ciutat i presi:
G8 e 96 /s
,
111
castelló, nean. .........._..
58
Empr austrlac 6 'I• A W petents que s1 es va tancar la fà- dent de la. Fraternitat Republicana.
28
Eivissa -....................
58
u1
..............,...
»
Empr. Aus•r1ac 6 '/• B ga 6l
brica, ho féu amb la seva conformi- i el jove Samuel Morera Ble.nco, f111
~ 6Ci
MaUorca ................. ;,,
............. .....
»
"
01..
.....................
6 •¡,,O >IV
f;mpr.· Austrlac
811 _ Marroo
tat, ja. que havien <!e practicar-s'hi de l'r:<-alcalde terrassenc del seu
81
Mata!era, negra .............
l~f>
I~
Mexicans ...................
Gov. Jmp. Marroc 5 /• 90
cognom.
obres.
:
Roja ...........................
152
•..
Paloua .......................
EIJlprst. Malzen 6 'I• A : : ~
Hom M la impress!ó que a.ntl se1.....
Ambdós estaven detlng11ts com a
Vt.uaroç, negra ........... .
188
Saue ...................... ...
B 1114 _
li
1
rà ~ú en llibertat el senyor Es- pre¡¡urnptes c:>mplicats en els fets
Preus en ral.a ela 42 qulloe.
Preus en ptes. ela 100 qullos.
C 66 _
li
•
·--~--------------;___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Céd. 7 '/• Oosta Rica.......
terch.
--· -..:tes d'oCt:.1bre p3ssat.
t!SbO

PUBLICS

pi

NOVETATS
TEATRE
Gran Companyia d'oPeretes I Re·
vist" de CELlA GAMEZ
Avui, dimarts, no bi he. .funció
per tal d'1ntens1t1car ela IBSalga
de:

Los

inseparables
l'estrena de la qual tindrà lloo
molt aviat.

Cinemes

Pub li-Cinema
Sessió continua. Seient UNA PESBETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS, VIATGES, etc.

Fa

nt as i o

Avu1, tarda., a lea 4. Nit, a les
10: REVISTA FEMINA • ORQUES
TA SENSACIONAL (còmica per la
LA CUMBRE DEL
pandllla) •
PATH!
MUNDO (Instructiva)
JOURNAL • SINFONIA METRO·
POLITANA (atracció) i l'emoe1onant mm documental:

MA LACA

(atacat pels cocodrils)

CINEMA
PAR I S
Avda. Pta Ansel, 11 I 13
Telllfon 14544
Sempre el proerama més atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVISTA PATHE-FEMENINA • EL
CLUB DE MEDIA NOCHE (Chve
Brook-George Raft) • Ela amors
de l'lmmortal SCHUBERT en la
més deliciosa de les produccions.
AL LLEGAR LA PRIMAVERA •
Dlumenae, matinal, 10'30 - Doa
Patx do localltata a taQuilla per
a la numerada de diumensa, tarda, a lea O.

eo

s e um

Avui , tarda, a les 4. Nit, a les
10: ENTRE DOS ACUAS (Còmica) • REVISTA PARAMOUNT •
BETTY EN EL PAlS DE LAS
TONTEOIAS (Dibuixos) 1

-

Espectacles per
a avui
TEATRES

Barcelona, - •rarc1a 1 nit: «Ml P!ll1r
Apolló. - Tarcia 1 n1t: ITu gita e¡
no
y yo ¡!tana».
Cbmio. - Tarda: «El Pals de loe to
tos». Nit: cMucho Culdado ea.
011
Lola».
Espanyol. - Tarda: «De la tel'll <I••
"'
1:!
ca&\
de
gancho» I cRntollns
Nit: cEl novlo de la reina, 1 ~:
hereus del tlo Pe1c1.
Nit: cEl mundo de ,_
Olympia. ..
luna»
Poliorama - Tarda: «Lo ferrer dt
tall. Nit: •La Rambla. de le8 Ilo.
•
rlsLes».
Prmc1pal Palace. - Tarda: «D'aQuea,
ta. aigua no en beuré». Nit: «Ju.
gnr a casats» t «Mlss. Thery?J
Romea. - Tarda 1 n1t: «Cisnêr
Victòria. - Tarda: ü.os clave!061'
cCavallena rustlcana» 1 eLa X:~
%'0$8.». N1 t: cEl .PObre Valbuena. 1
cSol de libertad».

CINEMES
Amèrica. - cEl beso de la muer~,
cLos ~erables», «Un drama en d
autobus»
Astoria. - eLa muerte de Vacada.
nes» 1 cEl hljo de Kong».
Avinguda - eLa muerte de vacaclo.
nes» 1 eLa bahia de los tlgresa.
Barcelona. - c.Dcsllces», cLòS Miserables», «Que cn.lnmldad».
Boso. - cWonder Ban, «Música y mu
jeres».
Bohèmia, - tEl mlBterloso Sr. Xt
cToda una mujeu I «Que ca1am1!
dad».
cReun1ón», cOn testa.
Droadway. mento original» i «Forasteres e:¡
Hondurau.
CaP•tol. - cEl es ella».
Coliseum. - eLa patrulla perdlcht.
Catalunya, - cMademo1selle Zazàt 1
cPatrlcio miró una estrella:t.
Cllombres e11
Cèntric Cinema. blan.co», cHoy o nunca» 1 cDe últ:·
n.a horn»,
Comèdia. - «El soltero 1nocentea 1
«Rosa. de media noehn,
cDiez d1aa mllionariat 1
Comtal, «La mUjer acusada».
Diana. - cCaballero& rústicost, rTI·
tanes del cielo», cEl rey de Ics tós.
toros».
Diorama. - cDcsllcos• 1 ciA dama del
Boulevard».
Esplai. - cRapto», cEl arrabal1 I tLa
muJerctta de un aran sedon.
E.xcelsior. - cA m1 me gusta asb 1
cSed de justtchu.
Fantàslo. - cMalacat.
Fèmma, - cEl arlstócratu.
Foc Nou. - «El beso de la muertet
•Los Mlserablen i cUn drama en ol
autobús».
Frèccll. - cLos Miserables»,
cuartlllaaJt 1 cLo que suelian \
mujeres».
Goya, - «Maria Lulsa de Austrlat,
cAsl ama la mujen 1 cSorrel •
h1Jo».
lntim. - cCanclón de cunat 1 c?or
que trabajar?».
&Los 1.\IIserablea», cSorrell •
Iris. llljo» 1 cTiena de promtstónt.
Kursaal, - cEl últJmo val.s de OboplnJt 1 cAsi ama la mujen.
eLa hermana San Sui·
Laietana. piclol, c.Wonder Ban 1 «La daml
de Chez-Mald.m».
Maièstio. - cEl peQuedo rey» I cHo.
ilyWood conqulstado•.
Marina. - cEl solitario», cEl J)e(l'lilfto rey» i c.Amo a este hombret.
Maryland. - eLa. !arn111a lo desclt.
Metropol. - cContJ¡o a la estrato;;!&-

cA.morJ

M~!:

- cDiez c11aa mlllonarte.t, ell
mundo es mlo» 1 cVaQuero belico-

Mi~~~l.

- c.Asi amo. la mujcn, tPor
la vida de su rival».
Monumental. - eLa doncella. <1e JJ05"
tilu, eLa última sonda» i eLa 01osa de la scl\'a.».
Mundial. - cUollywood conQutstadOJ
dgnomtnJ.al i ReviSta.
Nüria . - cEl últlnlo val.s de ChoPin» I cAsl ama la mujerJ.
Paris. - c.Al llegar la Prtmavers• I
cEl club de media noche».
Pedró. - cEl mtsterloso Sr. XJ. dtTad~
da una mu,Jen 1 cQue calam! •·
Patha Palaçe, - c.A m1 me g11Stll aalt
cPerdón y olvldo», cEl huésped núo1
- c\Vondcr
Prt~~Ïpal.
ca y mUjeres».

Ban 1 tMúsl·
,
Reportatges diiO'
Publi Cinema. tualitat
Rambles. - cEl h1Jo de Kongt, cAl•
Ro~:•• d~ r~~~c!ua de pastin• I
1
eLa última BeUcial.
Select Cinema. - cWonder Bau
«MUsica. y mu,lerea».
Smart. - tEl últlnlo val.a de ChO.
Pin» 1 cMUjeres olvidadal:t. ••IlO
Splèndid, - «Fra Dlavolot, cAtl....
Boteb 1 «El loco av1ador•. ul !elOI
Talia. - «La hermana San S P,
1 cEl rey de los CII.IIlPOS ElLseOS 'ueTriomf. - cEl aolltarlo», cEl ~
fio rey• i o:Amo a eaçe ho~ cJio.
Tatuàn. - cEl últlnlo valslic1!... ,
Pin» ~ cUna semana de te """ ·
e Wlln
Tlvoll, - clmltaclón de la vldaJd
Urquinaona. - «Las vir¡¡enea
vo~ ~re:ir hl jo de KOD.il 1 d&ú·
i flOC•
stca y mu,leres».
Xile. - cCargamento salvajeJ
belllno en socledad».

LA PATRULLA PERDIDA

per Vlctor Mc Laslen I Borla Kar
(Producció RADIO)
Ioft -

POL
METRO
Llúria, 115 -Telèfon 81222
Avui, tarda, n. lea 4 1 nlt, a les
10. 2 grana éxlts, :il. La graciosa
comédlu mOderna:

CONTIGO
A LA ESTRATOSFERA
1 la ma.gnJnca creació de:
Willy Forat

SECRETO QUE QUEMA

MARYLAND
Tel. 21968
Placa Urqutnaona,
&-

Tarda, continua: S'SO, 6'30 1
7'30. Ntt, lO:
NOTICIARI BAVARIA FILMS
LA CASA LICERA
{Dibuixos)

LA FAMILIA LO DESEA
per Adolf Wohlbrüok, Ranate Mü·
llcr I Geor& Alexander. - Buta.
ca: 2'20. A les 7'80: 1'66.

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

M!S & ROC!
CAMISERS
Rebudes les novetats
en camises i corbates
Portaferrlsa, '24 I ~8
Fontanella, 18
--~~

.-

Exposició d'Enginyeria
d'EnSanitària

A la. sa1n de juntes de l'Escola.la prl·
ginyers Industrials es celeb~ de tel
mera reunió de represe~~abricació
oductes s.'l·
indüstries dedicades a
de màquines, aparells ~ P;:,_,_~1ció pl'il'
ruta.ris inLeressats en 1 ex~mb DJO'
jectada per la. dita. Escola illYer.l
tiu del primer curset d 'Eilg
Sanituria, suara. acabat.
6 el CO'
Assistiren a. aquesta. .¡~~ció I>*
x ta.cíollS·
miw organitzador de
jectadJ. 1 a.Hre sreprese~ certaJII.:!J
un 1~
Fou acordat celebrar
el vinent mes d'octubre, enençnl' ~
cèntric de la. ciutat i com ct•orgllD·tmediatament els treballs
,-¡UuosOS el~
zació
Tenint en compte els v ror!f!JlÍWla
ments que intervenen en. 6 i )'eS~
ció de la futura expOSICl reJa en 1
de coHaboració qce scn~¡anç& qu
ells, hom pot ten U' dco
a.ssolirà un èxit rotun ·

1

S

piM ART '

la ·humanitat

28 DE MAR Ç DEL 1935

T
rmprewta:
A L L 6 R S,

N U M,

4 \1

Telèfon 1 4446

f

""""""'~REUS

DE SUBSCRIPCIO\
2'60 otea.
7'60 I

oarcetona. un mes
Fora un trimestre
Amèrloa Llat•n• 1 Portuaal
11un trimestre
Altres 0 ~ tsos un trimestre 18 .-

»
I

uPERIODISMO MONARQUICO
-set\Or director, varies significa·
dos diputades de d~rechas han apro·
bldo lo dlchO por Azana. ¿Qué ha·
cen10'S'l
-suprlmales el «don».»
<De aLa Libertad».)

ABAIX LA GUERRA!
tava encès d'entusiasme. Els carrers tot: mata els homes 1 la decència.
1 bulevars semblaven riades huma- Amb la victòria del3 a.lla.ts deien, els
nes. Gestos grollers, caul)ons bèlli- infeliços, que havien e.c(l.bat per
ques, crits histèrics; flors, abraça- sempre més totes les guerres.
des, petons. Banderes de totes les
Mil 1wu:;cents trenta-dos. - Euronacions allades i neutrals; domas- pa. està negmt<>sa. El feixisme amesos pels balcons. Nmgú no treballa- naça amb arrogància. Itàlla està. arva. Tothom es llançà al carrer. Els
cr1ts de «Mort aux boclles!» 1 de
cA Berlin, a Berlin!» es mu1t1pl1caven. Mullers que donaven coratge
als marits, que els llUlncava en deixar els fillets. Nenes que oferien ramells de flors e.ls soldats ca.tiú de
l'estacl6. Paraules lletges per als
qui, com nosaltres, fèiem cara seriosa 1 fins indignats llançàvem alg~;~na paraula contra aquella follia
òeHica. Els estrangers que no volguerem enrolar-nos com a volwltaris, ens veiérem obligats a abandonar França. A la Porta. Saint Denis
presenc.la.rem uns aldarulls perquè
hi havia uns ciutadans que repartien - gran gosadia I - uns fulls
pacifistes contra la guerra. Els pa-.
ns enes esta ven en estat embriac.
Tot Pans semblava un manicomi. mada .fins a les dents. Vol la guel'·
¡Fms arnbaren a Justificar l'assas- ra. Hitler, també. El Japó vigila
smat de J ean Jaurés!
Ru3sia i Xina. La guerra sembla inHivern del 1!J17. - Moltes dones evitable.
endolade;, amb els ulls vermellosos,
Mil nou-cents trenta-cinc. - Hltqu~ malparlaven de la guerra perdenuncia el Tractat de Versalles
que els havia. pres el marit el till ler
per la clàusula cinquena, que anulel germà o el promès. OÚes què la
el Tractat. Ccnsternacló a tot
pregumaven a la seva. mare el per el tot
món. Mobillt¡¡;ac16 de diplomatics
què el seu pare els abandonà per que ga1rebe sempre sol precedir la
anar a la guerra. Aeroplans que mol>i!1tzac16 de les tropes per a la
gau:ebé .cada. nit volaven damw1t guerra.
.I:'O.rlfi dc1xant caure bombe.:;, metraEn cas de guerra, ¿què faria el
lla 1 foc. Nombrosos morts 1 ferits
espanyol? Cal pensar que
entre dones, nens 1 malalts. Pàruc Govern
romandria neutral.
als hospitals 1 als hospicis, cada rut
••
que els «boches» deixaven caure daLa Constitució de .a República. esmunt la. ciutat llur càrrega sinlsti·a. panyola, a l'article 6 del títol preEmpresonaments diaris ct·nome3 que liminar, diu:
propagaven la pau. Afusellaments
«España 1·enuncia. a la guerra cod'llomes 1 dones espies o suposats mo instrumento de política naciocom a tals. Expulsions en ma.;sa nal.>>
d·cstrangers 1 sobretot de ciutadans
Els treballadors han de negarl'llSSOS. Cada rus era un enemic de se a anar a la guerra 1 vetllaran per
la pàtria als ulls de la policia fran- l'estricte a.compdment de la Consticesa. Fred, fam. Més pro3titutes que tució.
mal. L'avarlosl entra en les llars
Abaix la guerra.!
humlls fent bona oompanyia amb la
tuberculosi. El pa, les patates 1 el
carbó ban esdevingut objectes de
luxe. Només vi;;iren els barris de Ja
burge3ia 1 de l'aristocràcia. Ne;;ror
1 rostres demacrats als barris obrers
Cal que els lectors i sim~
de Belleville, Menilmontant, La Villette, Plaine de Saint Denis. Fang,
de la ideologia
patitzants
pluja, llagrunes. E.,guerrats 1 cecS e.
milers. Policies que us m1ren de
procurin addiari,
d'un
retill sempre. Cartells per tot arreu,
quirir el que necessitin
sortits del Ministeri de la. Guerra
que us manen callar, car els espies
dels comerciants que,
vetllen 1 us envolten. A les trinxeres es desfà una generació. A les
llurs anuncis, hi
amb
preson; es podreixen els herois que
es negaren a obeir l'ordre de mobiaporten el seu ajut. Els
lització. Remo. dc protesta. Ansies
elements de dreta segueide r evolució per tal d'acabar amb
tot allò.
xen aquesta tàctica. Cal
Mil nou-cents divuit. - Onze de
novembre. Dia de l'armistici. Ja. era
també la segueixin
que
permès cridar «Mori la .. .:rral» El
lectors de
els
poble t-omava a estar embriac. ~
Aqueta vegada, però, era. de vi
LA HUMANITAT
1 d'amor, pagat a tant l'born. La.
guerra havia mort tot r··I:Jclpi de

'---------------t

«EL MONARQUICO. - Sl por
descubrirsa una dlfamación nuestra
ha salido fortalecida la República,
¿quó aucederà cuando se descubran
todas las qua hemos lanzado'?»
(De «La Tierra».)

«EL REGALO DE CHINA
.-Te regalo estos mlllares de volumenes para que conozcas ml 11·
teratura.
-Me alegro, porqua de seguir asl
le&baré por escribir en chlno.n
<De cEl Liberal».)

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

Petits consells sobre
iHuminació
Ea Indubtable quo el public s'atu·
: .davant d'un aparador ben iHuani·
Ió I S'Interessa pels articles qua hi
n exposats. Los làmpares 1 els apa·
tells cal que quedm completament a·
magats de la v1sta del publlc. L'apa·
~~~r nttllor ms.aHat perd ga1rebe en
-.Jut el seu Interès sl la tllumma·
~11o Produetx enlluernament 1 moles·
es a l'espectador.

•••

Oi~~ diiHUmlnacJó Clentlflca, mitjan•

fusors adequats, no fatiga la
~~f dels empleats ¡ comporta, per
ball.' mils rendiment en el seu tre-

1,-

•••

u N'hi ha molts que es creuen que
ae'!. bon enllumenat solament s•acon·
u ..uetx posant molta llum. Això és
re~h~rror. Amb frequenc1a, per a veu·
bé, no cal augmentar gatre la
~tè~cta de les bombetes. Tot es qücs·
tir be saber-les dtsposar 1 de repa rYint e el I lux ....... r....r:.• .-ero alxu, .;o·
dr • no és cosa fàcil. Res no es perni il. '' es dcr.1ana el consell d'un tècen~' ~àximament sl aquest consell no
C:el la de costar res, com en el cas
lon~- tccntcs do la ucompañla Darce&e •3. de Eiectracldad1>, que amb un
h~illl cop de telòfon al numero 16545
'lisi ta 61 4) passen Immediatament a
r el soHlcitnnt.
ha consu:,~d;rs d'electricitat
de 1 es quetxen del ml¡;rat rendiment
En ~ seva lnsta~lació d'enllumenat.
detl a1 maJoria dels casos són petits
Cièn~.5 els causants d'aquesta defi·
tes ta; Per exemple, l'ús de bombe·
lost~: ba txa qualitat, l'enlluernament,
Olltera8 N parets de tons obscurs, et·
de v • o heu v1st mal la pols que
bete egades hi ha dipositada en born·
Pols 3 f~ làmpares'l Doncs bé, aquesta
P8rdre llum... I qui paga la
ftct
PtrdUr1a,latanmatelx, paga la llum que
que aprofita. Ja veteu sl
Ooall
lletej car a quest petit detall de no
ar, P&raòdlcamont, ela aparells.

qu~l

1

La vida a Alemanya

a la que es veu en les pintures
d'Egipte, que representen els soldats
saludant els Faraons.
La manera de saludar feixista és
exactament igual a la que empraven els romans i els grec3. Com sigui que tant els grecs com els romans mantingueren durant molts
segles continues relacions amb Egipte, és fàcil de creure que grecs i romans adopteszin la manera típica
de saludar 11.1 pals dels Faraons.
Al principi, la salutació aixecant
la mà :significava submissió absoluta., incondicional del guener vençut
al guerrer vencedor. que brutalmen~
exigia la rendició sense condicions.
Mé3 tard, aquest gest esdevingut
fe¡xista simbolitzava l'adoració que
els esclaus feien vers els seus déus,
els reis i els caps de les E;g!ésies
regnants.
Així pot atirmar-se que Ja saluta·
ció hitleriana no té res de nòrdic ni
d'ari. Es, al contrari, d'origen .:gip·
ci i negre. Tampoc no té res de viril ni heroic, puix que expressa la
submis3i6 1 l'esclavatge al tirà..
Igual confusió existeix sobre la
creJ «Sv..¡;tlcan, proclamada com a
símbol ari.
La creu gammada fou importada
a Europa des d' Asia 1 Africa. Allà
on veié la llum per primera vega.
da fou a l'Asia Oriental.
Pot trobar-se la creu gammada,
com a motiu de decoració en diversos objectes d'art egipcis i jueus, especialment a. les sinagogues de Palestina. en el segle primer de la nostra era.

CREACIO D'UN «CARNET
DE TREBALLI> PER ALS
OBRERS
En Wl dels darrers Consells de
Govern del Reich s'aprovà una llei
per la qual es crea un «carnet de
treball» que tot treballador (obrer
o e:npleatJ haura. de posseir. Aquest
carnet contindrà totes les lll..m;a.cions 1 informes sobre els antectdents i la capacitat professional del
titular.
La creació del «carnet de treball»
constitueix una nova passa vers Ja
sistematització de la mà. d'obra nacional que s'ilüc1à amb l'apücacio
de la llei del 15 de maig del 1934
sobre la dis~ri~uc1ó racional dds
treoalladors segons la b1·anca industrial a la qual pertanyil1.
Segons les autoritats nazis, l'esmentat carnet està. dt:~inat, en pnmer terme, a la. regularització del
mercat del treball; impedir que un
excés de treba ••aao¡·s vulguin dedicar-se a una mateixa activitat i, sobretot, frenar la immigració dels
camperols vers 1~ grans ciutats.
També peusen, amb el «carnet de
treball» acabar amb el treball «clandestílt (Schwarzarbeit).
La nova !;ei a.utor1tza el ministre
del Treball del Reich per a. dictar
l'obligatorietat del «carnet de treball» a partir del dia primer del
pròxim abriL
Passat un temps, que fixarà el
nurustre en promulgar la llei, cap
treballador alemany (Obrer o empleat) no podrà treballar de no estar en posse:;s16 del carnet convenientment mformat.
Els carnets seran lliurats per les
Oficmcs del Treball del Reich. Tot
Aportació de Joan Antoni
segu1t, al moment de lliurar-lo, l'obrer haurà de fer constar l'apreAlcàcer
nente.tge, els cstudls especials cursats, preparació tècnica, etc. TamSetze volums:
bé haurà d'explicar la qualitat per·
«Pécheur d'Islande>>, de Pierre
sonal del titular quant a la seva
Lot1.
activitat professional.
petite chose>>, d'Alfons Dau«Le
Heus aci una bona mesura feidet.
xista.
«Le roman d'Wl spahi>>, dc Plerre
ORIGEN EGIPCI DEL SA· Loti.
LUT ALEMANY
«Rose et Ninette», d'Alfons DauEls naz1S dec·.aren que la seva sa- det.
lutació, que consisteix a aixecar el
«Judith of the Godies3 Valley:t,
braç, és un simbol de virilitat i de d'Honore Willsle.
r.oratge, qualitats que es distingei«Les précieuses ridicules», de Moxen en els veritables descendents lière.
mala
canvi,
En
ària.
noblesa
la
de
«Voyage en Espagne», de Teòfil
nera de saludar dels nazis és igual Gautier.
cThe AntiquarY», de Walter Scott.
cPa&torelas», de Conxa Espina.
«Alcalà de los Zegrles», de Ricard
León.
«Lettres de Madame de Sevigné».
cLe martyre de l'Obésse», de Henrl Beraud.
«1.6 Dolorosa», de Ventura Gassol.
cJoan Brull», de Joan Sacs.
cCuentos populares rosos», d'A!anastev.
eLa B1en Plantada», dc Xènius.

Biblioteca per als
obrers en atur forçós

•••

Aportacions a. la nostra. RedacÒió,
Ronda Universitat, 25.

NOTICIARI

- La Comissió de Treball del Siii,·
dicat de Rebosters 1 Awd.llars de lA
de Barcelona que han crl·
•t
Indústria Hotelera 1 Cafetera de
la vostra atenció. Es ben • ellir
Barcelona p rega. ala aeu.s atUiats
Con~ estaven ben IHumlnades.
que passin pel J urat Mixt de la In·
lbolt •ament, penseu sl heu entrat
lloeè" yesades en botigues qua dis·
dústrla Hotelera per tal de proveirel
saluden
egipcis
oficials
I
Soldats
toncru:.~n enllumenat Incorrecte. La
la traureu vosaltres ma· faraó Akhenaton en el segle XV se de la carta de treball correspo..lxos
... -C. B. E,
nent.
abans de ol. c.
•••

p

bou~'::,u un moment quines són les

rr;:s

~a ,Pr~ducció de 1a

. pesada, a
AQUEST ES El CRIT DEl PROLETARIATDETOTSELS PAISOS mdulastrUra
R. S. S.
Juliol-agost del 1914. - Paris es- moral. Perquè la. guerra. ho me.ta

FEIXISME
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uCONSECUENCIA3 INESPERADAS
«Para
«EL CAVERNICOLA. mal, el mlo.» Lo qua quiero destruir
se tortalece,)>
<De dieraldo».)

EMS

•

•

«EL OSO
-Me ha salldo una novia. Se lla·
ma Francla. Aunque no aoy de su
ctase, me qulere a rabiar. ¿ Yo'l Yo ...
me dejo querer y veremes qué pasa,,
<De cEl Sob.)

3

En els dos darrers mesos del 1934

s'han manifestat per un nou augment en la producció de la producció de la. indústria pesada.
També ha augmentat en els mesos de gener 1 febrer del 1935 en
con1paraci6 al mateix perlode de
l'any 1934.
El que oc¡¡pa el primer lloc de la.
producció és la construcció de material per als ferrocarrils, tractors 1
automòbils.
En comparació a lp. producció dels
mesos de gener 1 febrer del 1934 1 els
mateL"tOS mesos d'aquest any1 la construcció de camions automoblls ba.
augmentat en un 49 per 100. Durant
aquests dos mesos de gener 1 febrer,
h an estat lliurats 10.637 e~unlons,
2.829 automòblls i 17.537 tractors.
El programa per a la construcció
de vagons de mercaderies, que ha
estat superior dues vegades 1 mitja
en relació al 1934, ha estt ~ superat.
La construcció de locomotores, ba
augmentat en un 41 per 100.
La producció siderúrgica ha estat
augmentada considerablement en el
darrer febrer, en comparació a la
del mes de gener. Diàriament es tonen 29.100 tones.
En el mes de febrer, la. !undic1ó
diàna. fou de 32.700 tones de ferro·
GJ 28.100 a. 31.500 tones d'acer; la ¡¿
minacíó ba. es~. t de 19.800 a 22.000
tones. Per altra banda, podem consignar que la producció siderúrgica
ha passat per damunt aq::..>st any
amb relació a l'any passat, d'Un 30
per 100.
Quant als metalls no ferrosos, d'igual manera. estan en progressió.
La producció de coure h:l augmentat en Wl 54 per 100 I la dc l'alumini ha estat dues vegades 1 mitja
superior a la dels dos prlmers mesos del 1934.
El ritme ascendent de la. metaHúrgia no està en relació amb la pròduccló hüllera que d'acord amb el
pla preconcebut, no ha passat del
96 per 100.
La indústria petrollfera ha produït el mes de febrer darrer, 64 800
tones contra 61.600 '· l mes de gener. No obstant aquest augment, l'esmentada. indústria no ha acomplert
el pro~. Li manca un 96 per 100.
Da tota manera, cal consignar un
augment del 10 per 100, en relació
a l'any passat.
La indústria de productes quJmics
ba acomplert a bastament amb el
seu pla.
L'augment general de la indústria.
pesada ha assolit un 23'7 per 100 en
comparació a la de l'any darrer.

___________*___________
NOTES POLITIQUES
La Lliga, a Badalona

T9:l com s 'havia anunciat, diumenge tmgué lloc, al cinema Victòria, de
Badalona, el miting organitzat per
Lliga Catalana.
Amb escassa concurrència, l'acte,
que havia estat anunciat per a les
onze, començà amb un hora de retard. Es tractava d'un núting d'afir.
mació catalanista, però per l'indole
dels discursos es convertí en Wl acte de propaganda partidista, en el
qual l'essencial fou l'atac contmuat
a les esquerres.
Feren ús de la paraula els senyors
Puig l Perelló i la senyora Roca d'Armengol. Després parlà el senyor 'l'ries
de Bes, el qual atacà l'Estatut elaborat a Núria, 1 finalment féu ús de la
paraula el senyor Ventosa i Calvell,
el qual afirmà que la Lliga collabora,.
rà en les Comissions gestores, no per
apetències de partit, sinó per a con·
tribuir a. restablir l'autonomia -l'autonomia, naturalment, que ells tant
havien combatut-. Parlà després de
la polftica general espanyola, de
l'atur forçós i d'altres coses per
arribar a la conclusió que, entre
tots, hem de portar a cap una obra
constructiva que demostrí la nostra
capacitat polltica.

Salazar Alonso, al Club
Republicana
Diumenge estigué a la nostra ciutat l'actual alcalde governatiu de Madrid l ex-ministre de la Governació,
senyor Salazar Alonso.
Vingué invitat pel Club Repul>lica·
no a donar una conferència a la tribuna de l'esmentat centre radical.
Versà sobre el tema «Polltlca general».
Prèvia !e. presentació del conferenciant, feta pel senyor Pic 1 Pon, el
qual assegurà que Sala.zar Alonso era.
el ministre de la Governació que havia deixat més bon record, prengué
la paraula l'alcalde de Madrid. En
primer lloc digué que és, ha estat 1
serà sempre lerrouxista perquè el lerrouxisme és l'únic partit que té consistència i essència política. Per a ml
-continuà- el lerrouxisme va ésser
l'essència i el carni a seguir abans
de la República 1 ara és el postulat
inexcusable de la República. i segueix
essent el postulat per a l'avenir i per
a triomfar.
El senyor Sala.zar Alonso féu un
elogi de Lerroux i assegurà que la política seguida per aquest d'ençà de
la proclamació de la República era la
més convenient per a la. sa.lva.ció del
règim. I a continuació féu un estudi
dc l'activitat del partit radical, tot
intentant demostrar la seva afirma.
ció, contra la realitat històrica. que
tots recordem.
I, finalment, després de fer un penegiric de Lerroux, digué que creia
que no hi ha major garantia que aquest per a Catalunya, puix que ha
sabut mantenir viu l'amor dels catalans per a la resta d'Espanya I
lliurà batalles a favor dels catalans
a la resta de la Pen!nsula.
Acabada. la conferència, el senyor
Ple 1 Pon anuncià que diumenge vinent parlaria des de la mateixa tribtma l'ex-president del Consell de
Ministres, senyor Ricard Samper.

•••
Diumenge, a.l vespre, el senyor Salazar Alonso fou obsequiat pels dirigents radicals barcelonins amb un
banquet a Casa Llibre. Ahir, al matf,
sort! novament cap a Madrid.
Activitats societàries. - Dijous,
dia. 28, a les deu de la nit, l'advocat 1 assessor juridic de l'A teneu
Republicà Federal «La Flama», carrer St. Domènec, núm. 1, donarà Ja.
seva anunciada conferència sota el
tema cEl divorci 1 les llibertats conquerides per la dona dintre la República». L'acte que serà públic tindrà lloc a l'estatge social de
l'Ateneu ReiT.Jbllcà Federal eLa
Flama».
La Comissió de Cultura es complau en fer públic el seu agraïment
a tots els donants de llibres; la qual
cosa permet confiar que la Biblioteca de l'Atlffieü Republicà Federal
eLa Flama» per la seva importància 1 ¡ ran quantitat de volums re-

Els pressupostos
encara
El Sol també es queixa de la

pròrroga dels pressupostos, és a
dtr, del que treballen les Corts actuals.

«No por esperado produce menos
desencanto el anuncio de la nueva
pròrroga de los presupuestos. Ocurre igual con los enfermos muy graves. Sa.bemos que van a morirse;
pero sólo con el desenln.ce se da
uno cuenta de la magnitud de la
desgracia. Y ya es imponderable
este abandono sistemàtico, este vivlr
de espaldas a los intereses materia·
les del pueblo, que caracteriZa la
historia de nuestras 1nst1tuclones,
lo mismo legislatlvas que de gabierno; fenómeno agudizado con las Cortes y Goblerno actuales.
Entregadas aquéllas a Wla. labor
mientras la econom1a nacional se
dcsangra por la doble hertda del
paro y el aniqullamiento del comercio exterior, olvidan que su principal
función legislativa. es la ordenación
de los ingresos y gastos de la. nación
y que solo un presupuesto sano puede ser base de una efiClente r egulac16n monetaria. Ahora que en determinados sectores se habla tanto
de basar nuestras futuras instltuCJones politicas en normas tradicionales, se olvida asim1smo que a las
v1ejas Cortes del reino dió vida y
caràcter su mlsión reguladora de
los gastos y gabelas del pals.»

Ara anirem bé
L'editonalista. de Ailora escriu:
«No tuvo el debate sobre el expe-

diente Alarcón caractere3 j uridicos.
Qulzà no lo podia ni debía tener
para que la Comisión parlamentana. que se designase no encon trara
cmbarazado el camino de su resolución. Pero sea de ello lo que quiera, el hecho es que el debate fué
meramente polit.lco, y en el orden
polit1co lo emplazaron los principalcs c>radores que intervinieron en él:
tanto el señor Azaña como los señores Gil Robles y Lerroux. Y como de!:>ate politico py·odujo efectes.
El efecto principal conslstió en
agrupar a las tzquierdas republicanas dc un lado y aglutinar de otro,
de un modo màs intimo y e:¡trecbo
a los elementos integrantes del bl~
que gubcmamental. En el centro
quedaron, en la poslción difícil que
toca siempre al centro cuando la.
pasión de lo3 extremos se pone tensa, los regionallstas catalanes y los
repub:1canos conservadores. Los órganos del Gobierno han recogido,
con la algeria natural, la. consolida.clón del bloque que lo sostlene, y
han subrayado, como sintomàtico y
simbólico a la vez, el a.pretón de
manos que al desncdirse en la. puerta del Congreso se dieron los seüores Lerroux y Gil Robles, entre vitores y aplausos de sus correligionario3. El cargado ambiente politico
de una semana antes quedaba. dislpado con aquel apretón efusívo, que
sellaba la. cordial!dad de reJ~~iones
e~tre radicales y cedistas, los dos
nucloos preponden.. ..:s de la ma.yorfa gubernamental.

Com més aviat millor
Hera.

J

e:

.:!.Ql'lCI demana. que,

com més aviat mill-or, es tramiti
el procés contra els senyors Azaña. i casares Quiroga. Per les següents raons:

«51 la tramitación del proceso por
el a.lijo de armas, según nuestras derechas, todavia pucde dar Jugar a
nuevas exploractones, queda el camino a.bierto para incapacitar transitoriamenLe para el Poder a otras
fuerzas politicas. Bastaria para ello,
comu el caso del Sr. Azaña y del
Sr. Casares Quiroga, pnmero Ja maUdencia, después una campaña de
Pren.sa organizada de cualquier manera, por bul'da que fuese, por últlmo una formal acusación en el Par·
lamento.
As1. cautamente, se iria restringiendo el àrea de a.cclón de las prerrogatl vas presíctenciales. Se comprende que el Poder moderador se
detenga. ante flguras republicanas,
por muy Uustres que sean, sometidas
a proceso, pendientes de una sentencia..
Es indispensa ble, por lo tanto, acelerar en cuanto se pueda el ritmo
del proceso. Con razón o sin ella, la
opmión publica podrà pensar siempre que es interès de los acusadores
-de una parte de ellos sobre todo;
d 3 los partldos, en fill, que presentaran en las Cortes actas acusatorias~stablecer un lapso de tiempo
lv màs largo posible entre la acusaclón y la sentE:ncla.
La prueba menos mala de que no
obr.aron de mala. fe conslStirà, precisamente, en demostrar su desvelo
en que el Tribunal sentenciador les
de la razón cuanto antes.»

El que no existeix
Segons La Veu de Catalunya et
que no existeix és el pensament
de govern.

cHa estat llegit al Parlament el
projecte de llei de pròrroga trimestral dels pressupostos, acordada En
el darrer Consell de ministres. Vol
dir això que ni aquest Govern ~:n
sis mesos, nl el seu ministre de Finances, que j'l ho era del Govern
anterior, ban tingut temps per a
preparar uns nous pressupost-os.
Passen els mesos, 1 el Parlament
desconeiX encara quina és Ja tasca
realitzada per la famosa Comissió
d'Estalvis. Mentrestant, el pals pateix dos dèficits aguts que amenacen convertir-se en crònics: el dèficit dels pressupostos 1 el dèfic•t,
encara molt més greu en alguns aspectes, del sea comerç exterior.
El Govern del senyor Lerroux no
sembla, però, que s'hagi adonat d'aquesta realitat. Tot just constituït,
li servi d'aglutinant 1 d'estímul la
convulsió violenta del mes d'octubre. Després de dominada. la subversió, ha anat perdent força 1 assistència d'opmió. Per qué? Precisament perquè ha demostrat no tenir substància pròpia, no viure de
la seva mateixa vitalitat interna,
sinó de la reacció circumstancial
que li prestava la subversió violenta.
Vençuda aquesta subversió, amb
el concurs Innegable del pals, sembla haver-se quedat sense objectiu i
sense programa. Es natural, doncs,
que no hagi presentat encara uns
Ara aí que anirem bé/
pressupostos nous, perquè uns pre~
supostos com hem dit ja tantes vegades no són altra cosa sinó
la traducciÓ en xifres d'un programa de Govern. Però, ¿om podria
ningú traduir en xilrcs un pensaLa Pub!Jcna, , '" r,a del moment ment de Govern que no exUitelx?»

Els salvadors
de Catalunya

actual a Catalzmya:

«D ençà de la llei del 2 de gener
la vida política. oficial catalana es
mou dintre l'òrbita. de les inspiracions del Govern de Madrid. Ara
també s'ha de recórrer a la pròrroga del pressupost de la Generalitat,
malgrat que les disposicions dictades durant tot aquest temps retorents al rescat de serveis hagi complicat sensiblement la conhguraci6
pressupostària que resulta va de l'Estatut. El decret que dies enrera era
anunciat com a immediat, per ara
no ba aparegut, i tot continua en
el mateix equilibri inestable del dia
en què fou implantat el r ègim transiten, empitjorat amb interpreta-

GOVERN GENERAL
~;

Dia de festa

-------------*:-------------clons tendencioses. ¿Encara no s'han
posat d'acord els coalitzats 1 els seus
afins en aquesta qüestió de Catalunya? No serà per manca de temps;
quan no hi ha la voluntat suficient,
el temps no representa gran cosa.
Per part de les dretes és pueril f.;sperar un cop de la fortuna que èls
faci guanyar una confian~g. pop~
lar que no han tingut mai a e .
talunya; el catalanisme sap què po
esperar-ne, 1 com més temps pas\
sarà més creixerà el nombre del~
desenganyats del "'providencialisme
d'aquests salvadors que 11 ban sortit a Catalunya.»

La Justícia
*

AUDIENCIA

Tal com va. ordenar el senyor PorPRIMERA SECCIO
tela, ahir va celebrar-se la festa al
Govern General. Totes les dependènSense assenyalaments. - Ahir no
cies varen vagar, I ningú no va com. h1 ha via. cap vista assenyalada per
parèixer per la casa. Es fa poc menys a aquesta seccio.
que impossible de donar cap noticia.
SEGONA S ECCI O
Acusació rettrada. - Davant el
El «Butlletí Oficial>> Tribunal
del Jurat comparegué Pere
Publicà <.:J. la seva edició d'ahir, en- Cayetano i Arlño, acusat d'un detre altres coses, la següent disposi· llcte d'abusos deshonestos.
Després de la. declaració, davant
eió.
el Tribunal de la mare de Ja perjuComissaria Delegada a Girona
dicada., el fiscal retirà l'acusació 1
Anunci, als efectes de reclamació, fou, per tant, absolt pel Tribunal
del retorn de la ...ança constituïda de Dret
pel contractista de les obres de provelment esmerç de pedra menudaTERCERA SECCI O
nada per a l'apariament del ferm del
- La gerència d'un banc
carni vemal de la carretera de ::3ant enEstafada.
el qual prestava els seus serveis
JorCIJ a Medinyà a Ja de Ventalló a Ricard
presentà una denunMestres,
Banyoles, per Viladasens.
cia contra ell pel suposat de licte
En l'edició del passat diumenge, d'estafa a causa d'haver descomppublicà les següents disposicions:
tat unes lletres per valor d'unes
Decret nomenant Magistrat de 7.000 pessetes d'un compte-correntisl'Audiència de Lleida el senyor Josep ta de l'esmentada ent1tat.
Maria Olmedo 1 Almeida.
El fiscal soH1cltà per a l'acusat
Ordre nomenant, amb caràcter in· la pena d'un any, vuit mesos i 21
teri, el senyor Antoni Alonso i Gul- dies de presó i la indemnització corllart per al càrrec d'Oficlal adminis· responent. El defensor demanà l'ab•
tratiu de segona. classe de la. Secreta- solució.
ria. de Govern de l'Audiència. TerriQUARTA SECCI O
torial de Darcelona.
Susponstons. - Per diversos motius
Ordre nomenant lnt~rpret dels foren suspeses les vistes anunciades
Serveis de Turisme de la Generalitat en aquesta secció.
en virtut de concurs-oposició, el se~
nyor Josep Morell 1 Salavert.
NOTICIARI

*:-----

buts vmarà a ésser el lloc de cultura més important de la barriada
de Gràc1a.
Per a més donatius de llibres 1
metàlUc, al bibliotecari V. Arau o
al secretari F. Vivé tots els dies
feiners, de deu a. dotze de Ja mt.
Les J oventuts d'Esquerra Naclo·
nal. - Al local d'Esquerra Nacional (IZquierda Republlcana) ha tingut lloc la constitució de les Joventuts del Partit. Resultà elegida la
Jt:..nta següent:
President, Josep o. Guimet; vicepresident, Ferran C. Mestres; secretari, Josep Rull; Vlce-secretarl, Jau.
me Sastre; tresorer, Josep A. COdi·
na; 1 Liuis D;.¡rà, Manuel Isabal 1
Josep M.• Mateu, vocals.
En finalitzar l'assemblea s'acordà
trametre el següent telegrama al senyor Manuel Azaña:
cConstituJdas J uventu:i~s part¡
do, acuerdan con entusiasmo exprtsat inqudbrantable aciM'>i6n y fel1citarle magnifico discurs:>. - Gmmet, presidente. i Rull, ..e.:retario.a

Veuen visions
Els monàrquics veuen visions. l
voldrien - segons es dedueix àé'
l'editorial de El Liberal - que le~
veiéssim nosaltres.

«Fracasadas ruidosamente las p~
posiciones acusatoria.s en lo que se
refiere a las armas que el Consorcio
vendió al seúor Echevarreta, pero
que no entregó sino mucho t1empo
después de salir del Miliisterio dé¡
la Guerra'! dOn Manuel!Azii:ña;··frà~1
casaàas taml>ién esa s • pYopósicionèS'
en lo que a. malversación de crondos reservades» de Guerra se refiere, porque se ha probado que no
son atencioncs extrafias a ese departamento ni a esos fondos, socorros prestados a. emigrados portu.
gueses. en justa reciprocidad; los
acusadores han querido hacerse firmes en lo de las bombas que suponen facllitadas por el Goblemo provwonal de la. l<.epubllca, el aiio 31,
para el bombardeo de los casLillos
de Almada y San Jorge, en la na.·
ción vecma. con ocasión de una sublevación que bubo alli en agosto
de aquel aüo.
Por testimouios que ~s merecen
entera crédito, sabemos que ese car·
go es ABSOLU'l'AMENTE FALSO,
y que toda la truculencla de la acu.:>aeión a este -'!specto careco de fun·
damento.
«0 Seculo» estaba. llUll informado
cuando informó en ese sentldo. Y
Españs. debe prevenlrse contra esas
mtvrmacíones, porque lo3 enemgos
del régimen republlcano, alli y aquf.
a.provechan cuantas ocasiones se les
presentau para lndisponer a. la opi·
nión en sus respectives paises con·
tm ambas repúbllcas.
N1 a los monarqu1cos del último
Braga.nza ni a los del \1lt1mo Borbón les intercsa. la. paz pública. en
Portugal ni en España. Si pudieran
provocar una guerra elvil, o.llende y
aquende las fronteras, para restaurar las cafdas monarqtúas, lo harian sm escrúpulo3 de ninguna elase, porque para. ellos, que tlenen
por lema «Dios, patrla. y rey», no
hay rey, n1 pa.trla, n1 Dios, si no
son los exclusivamente suyos.»

Cal treballar
El bloc governamental no es
cctnsa. de dir: Treballem/ Cal treballar/ Cada dia treballarem més!
Però La. 'l'ierra escriu:

cEnvuelto en la ba.tahola política
de estos dias. ha pasa.do casi inadvertida un b echo de extraorclinaria
importancia. Dos hechos. mejor. D()
un lado, la propuesta leida en el
Parlamento de nueva pròrroga trimestral de los prcsupuestos para
1934. Uel otro, la petición de auto~
rización para la. emi;lón de nuev~
Deuda publica por Wla cuantía !JS:T
cilante entre los quinientos y 1<>3
mil mlllones de peseta&.
Para nosotros, ambos hechos son
por igual Sign1f1cat1vos y tra.scen.:
dente.;. ~J:,'"ml Jcau vos por lo que nos
dicen sobre las tristezas de una ~
litica econòmica que nos anuncia~
ro::~. austera y ejemplar. Trascen~
dentales porque por mucha impor.
tancia que unos y otros atribuyan
a Wl debate pol1tico o a.l disCUI'S()
de un lfder, para el porvenir de~
pafs Uene infinita màs trascenden..
cia un mcremento de quinientos ó
selsclentos mmones en la Deuda pú•
blic:J. que ha. de soportar y pagar.
Un poco incomprensible - sl no
fuéramos acostumbràndonos a. com:
prenderlo toda - habrla de resultarnos que a fines de marzo, tres
meses despuè.s de la fecha en que losi
presupuestos debieran e:¡tar aproba!dos previa la correspondiente disc~
sión, tengan que prorrogarse de
nuevo, no porque falte material~
mente t1empo para discutirlos, sinó
porque 1ncluso se ignora si exiSte
siquiera Wl proyecto presupuestal.
Por la Càmara, desde luego, no ha
aparecitlo. Se habló de él, se discutió en tomo a. él, durante un soló
a.1a el último t11mestre del año an-Z
terior. Fué retírado para mOdificar·
lo y mejorarlo. Y tanto ban debido
pensar en la refo11na y en la m@
jora que no se ha vuelto a saber
~
de él ni una sola. palabra.»
dels seus raptors. Arribaren a casa
seva a la matinada.
Tot a.lx:>, trobà et jutge de guàrdia, és molt bonic per a l'argument
d'w1a pelllcula d'aventures. Confli·
mà, a més a. més la seva a.firllUIC16~
en trobar entre l'equipatge dels ml·
nyons diversos llibres d 'aventures.
De totes maneres, la policia ha
intervingut en l'assumpte 1 fa esbrt~
naments per tal d'escatir el que ht
pugui haver de veritat en el denunS
~
ciat p* nois.
Obsequi. - Els oficials 1 personal
del jutjat de primera instància na~
mero 7 obsequiar('n ahir amb U1i1
,
banquet a.l senyor Gregori Burgue~
que deixà d'ésser jutge d'aquell Ju
jat per haver estat nomenat ma••
'
gistrat.

*

Noticiari

;

Dema, dimecres, a les set de Ia1
tarda, l'Acadèmia de Medicina celé\o~
brara. sessió cíentificn pública, en 1é,"i
qual es tractaran els remes següent:r.~
Doctors Glbert Queraltó 1 M. Palla4'
rés: «Contnbució a la Patogènia dé
l'en~arteritis obliterant». Doctor V
Comll: .:r-.1mors de la granulosa 11
'
semmoma ovarib>.
- La Secció d'Excursionisme ~
CUltur;¡. del Foment Martinenc, recorda .a tots els aficionats a la fotografia que desitgin prendre part
en el Concurs que ha organitzat per
al proper mes d'abril, que l'admissió
de treballs !meix el dia 31 d'aquest
mes. Per a adqurrir bases de l'esmentat concurs . es poden dirigir a la
Federació d .E.'nt1tats Excursionistes
de Catalunya.

*:-----

Ela infants a'lenturcrs. - Tomàs
Serrat, domicihat al carrer del Bou
de la. Plaça Nova, es presentà al
jutjat de guàrdia per tal de denunciar que dos fills seus, Ramon, de
nou anys, 1 Tomàs, de tretze, haVIen
desaparegut del domicUi patern.
Poques hores després hi tornà per
a. donar compte que ja havien tornat
i havien justilicat la seva absència
de la. seglient forma:
Corts, 613
Es trobaven sols a casa seva quan
Pintura.
P. c uas Abarca
es presentaren uns individus desco>>
Tolosa
Aureli
neguts que els obligaren a vestrr-se
l>
Maria Muntadas
amb la roba més vella que tinguesl>
Ton Roslch
sin i els portaren fins a la Plaça de
Catalunya, on agafaren el tren de Exposició de pmtures de diverses
de fama procedent de
Sarrià. Els desconeguts els duien signatures
coHecció particular
agatat de la mà i sempre que mtenFins el dia 5 d'abril
taven parlar o acostar-se a alguns
altres passatgers els clavaren un cop
1 els amenaçaven amb matar-los si
intentaven escapar-se.
Baixaren del tren a l'estació de Diputació. 262 Telèfon 18710
Sarrià 1 emprengueren el camt a
ART I ORNAMENTACIO
peu per una carretera 1 aprofitaren
OBJECTES PER A PRESEl'<"TS
els nens l'ocasió de passar un autoPint.ures
Lluls M. GOell
Retrats
mòbil per a. pujar al darrera 1 ferJosep Pratmarsó
se a1x1 escàpols, davant l'estorament
Fins el dia 5 d'abril

Sales d'Art

Galeries Laietanes

SYRA

la humanitat

·LES LLETRES·
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«LA HISTORIA DE SAN MICHELE»
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Axel Munthe o l'humorisme LA DI FI I L SITU A I O DE LA
RI
S
I
BELGA
o
inteHigent
EL CONFLICTE Les dificultats són 5ir Sim on •I Eden . a Berlín
o

El qui aquestes ratlles c;crlu té nostres ideu solitàries f entr e els

un concepte de la critica no pas es-

trictament personal, però si no mas-

nostres propis somnlu.

Redactem a.quest comentari, te-

sa estès entre els que la conreen. nim especial eura a desconèixer

ITALO-ABISSINI

d'origen econòmic

ELS ITALIANS DIUEN QUE
HAN SOFERT UNA NOVA
AGRESSIO DELS AB ISSI·
NIS
Roma, 25. - L'Agència Stefani
comunica que un grup d'ablsslnls
ha travessat novament la frontera,
prop d'Omager , 1 ha sostingut una.
topada amb una patrulla ltallana.
Afegeix l'Agència que després de
vlu tiroteig, els abissinis s'han re-

ES ENCARREG AT DE FOR·
MAR GOVERN VAN DER
ZEELAND, VIC EGOVERN A·
DOR DEL BANC NA CIONAL
Brussel:l.es, 25. - El senyor Van
der Zeeland, encarregat pel rei de
formar Govern, ha declarat que vol
formar un Gabinet d'Unió Nacional, en el qual h1 hagi ,,•guns In!::

(Ve de la pàg.

8)

Iper

altres palsos la situació geogràfica dels quals no just1flcarla la seva
partlclpacló en els Pactes del Danubi. Afegeix que no s'han de posar
obstacles al desenrotllament de les
naturals relacions entre Alemanya 1
Austria o deixar a altres pa\sos que
intervinguin en les qüestions internes d'Austria.
Parlant del Pacte de l'Aire, diu
que és ja coneguda l'actitud d'Alemanya., que la féu saber a la Societat de les Nacions i que no ha
estat adoptada. encara una decisió
fonamental sobre qüestions de seguretat l paritat.

r
s

POLON IA PRESEN
NOTA DE PR0 7 Es::: CUN4
TRA ALEMANYA
O~
Paris, 25. - A l'agència Ha
comuniquen, des de Berlin
vas 11
baixador de Polònia a 1a ~~Y{afarn.
manya ha presentat una
aie.
protesta del Govern de va~0~ de
la
··i •ó d'Alemanya de rea~ Per
Afegeix Havas que aquesta ar-se.
ha estat mantinguda secreta g~tló
produ\t sorpresa en els cerc!
ha
tics alemanys, que no l'espera;s POtinades les cordials relacions ex~~do..
des de fa alguns mesos entre ..~ta
manya 1 Polònia.
""e.

torpediners. La pròpia llei preveu la
Entén que davant una obra literà- tots els que, precedentment, hagin
construcció d'un altre cuirassat en
ria, slgul la que sigui, la nússló del estat fets. Volem assumir la respondata posterior al 31 de desembre
critlc és diagnosticar, severament sl sabilitat del que diem de Munthe 1
del 1935.
voleu, però no pas occir el malalt de «San Michele», sense passar per
o el deficient, per tal com no estan turiferaris a sou nl repetidors de
ELS EE. UU. DIUEN QU E
sans ni són perfectes. Es una falla discos.
TAMBE N' HAN DE FER
greu dir a un geperut que té les-'
No entrarem en la tasca diflcll
quena més bonica del món. Però per no dir impossible d 'assenyalar
Washington, :.15. - El ministre de
també ho és -1 grossa- escorxar- belleses al lllbre. Cada oopitol, cada
Marina ha fet importants declaralo perquè és estrafet. Es millor veu- pàgina, cada paràgraf en contenen
clons i ha. dit que davant de l'acre sl en ell h1 ha alguna conctició
tirat.
titud de les grans potències que
bona i estimular-la en compensació
Ha resultat mort un ab~sinl.
construeixen nous cuirassats de trenDESM ENTIMENT OFICIAL
del defecte. Tot això vol dir que el
ta-cinc mil tones, els Estats Units
sotasignant és antirebentista per
Berlin, 26. - Es desment Olie!
tenen l'obligació de no quedar-se
temperament, per convicció i per
ment la. noticia publicada en al.
enrera
ststema.
UNA NOTA DE VON NEU· guns periòctics estrangers de la coalAixò li crea sovint situacions enutRATH
elusió del tractat m!lltar gerrnannLA PREMSA ALEMANYA
loses, per tal com a voltes li arriESTA A ~EXP E CTAT I VA
Berlin, 25. - A darrera hora de la polonès, alx1 com també que Pol~
ben llibres d'amics, que no li p:auen,
Berlin, 25. - La premsa alemanya tarda, el mmistre d'Afers Estrangers, nia enviés al ReiCh una nota de
o d'inconeguts que el fBStlguegen o
4.800 MILIONS DE DOLARS PER
d'avui, adopta una posició d'espera, von Neurath, ha lliurat una nota als protesta, el dissabte Passat, 00 t
de grans figures del passat que es
A OBRES PUBLIQU ES
respecte les converses anglo-germa- periodistes en la qual parla de les les determinacions alemanyes. n l'li
redrecen, tar$1anament, amb una
nes,
en el seu aspecte general, llevat converses a11glo-a.lemanyes.
Wàshlngton,
25.
El
Senat
ha
pallassada.. ¿Com rebentar un amic
LAVAL DIU QUE FRANç
d'allò que es refereix al Pacte de
adoptat, per 68 vot-1 contra 16, el
La nota diu que el c...
•L
I-iltler
4
estilnat, un incògnit respectable o
l'Aire,
que
Alemanya
projecte
desitja
de
que
llei
consagrant
es
la
suma
ha
rebut
aquest
mati
s!r
John
Sixg~L¡~::~A IGUAL QUE
un ancià prestigi? En aquestès siporti
a
cap
en
el
de
termini
4.880
milions
més
breu
de
dòlars
mon,
per
M.r.
a
Eticn
l'e1
sir
Eric
Phipps,
amb
tuacions costa una mica de trobar
possible.
xecutió de treballs públics d'acord
Paris, 25. - Aquest mati, el lllinls.
els quals ha. celebrat una reunió t
la - sortida. Hom, perb, s1 vol, la
amb el pla per a combatre l'atur
que aquesta es repetirà a la tarda. tre de Relaciona Exteriors, senyor
troba.
LA REUNIO DE LA TARDA En les converses sostingudes es trac- Laval, ha inaugurat un grup escola:
forçós 1 completar l'utlllatge nacioPer eJxò el dia que al lector de
nal.
Berlin, 25. - A les quatre de la tà de diversos punts dels continguts als voltants de Paris, i ha aprofitat
llibres, obligat pel seu deure a juditarda s'han reunit novament els de- a la declaració franco-britànica del aquesta ocasió per tal de pronunciar
car-los davant el públic, U cau als
AX EL MUNTH E
legats anglesos 1 alemanys. Han ce- 3 de febrer, 1 ha afegit que les nego- un discurs 1 evocar diversos probJ.&,
dits un volum com «La historia de
mes de la situació polltlca interna,.
lebrat una altra. conferència que ha elacions seran continuades demà.
san Michele» d'Axel Munthe, imme- més que un foc no en cremaria. Tal
clonal del moment. Laval ba dit endurat
fins
a
un
quart
de
vuit.
Tordiatament ordena als seus que fa- vegada el nostre tarannà, però, ens
UNA PROPOSTA ARGEN·
JOHN SIMON, FATIGAT tre altres coses, que França «es troba
naran a reunir-se demà al mati..
cin un extraordinari per dinar, fa haura. dut a emocionar-nos amb la
T INA
d 'acord amb Anglaterra per a la se.
almoina a vint-i-set pobres, de car- descripció que Axel Munthe fa de
Berlin,
25.
- A dos quarts de sls
Buenos Aires, 26. - El mlnlstre
LA POSICIO ALEMANY A de la tarda, el ministr e de l'Exterior va polltica de paU».
rera, troba maques totes les dones la mort del amic «J ules», el gorlla dc Relacions Exteriors argenti ha
Recordant recents paraales d
Berlin, 25. - El periòdic uDeuts- d'Anglaterra, sir John Simon, ma1 cordials tots els homes, 1 sl no del Jardl de Plantes. I molt més d eclarat que l'Argentina considera
THEUNIS
Laval s 'ha felicitat de,
s'enfila, de content, pels arbres de encara amb aquella prostituta que convenient que els Estats Units i el Preslclent del Govern d lml5slonarl ches Allgemeine Zeltung» publica a- nifestà que no podia 1 d • ds perio- Mussolini
viatge que va fer a Roma, 1 ha afequesta tarda un article en el qual distes per trobar-se molt cansat per git
1.. Rambla és perquè aquesta d'en- ell treu vestida d'infermera, del Brasll participin en unes negociaque, cen circumstàncies dUlclla
filar-ac és una de les bones quali- bordell, simulant que la duu a un clons pacifiques per tal d'assolir la nistres del Gabinet Theun.is, 1 com- exposa l'actitud d'Alemanya sobre al- tants dies de treball ininterromput. França no es trobaria sola», perqu6
gunes
qüestions
de
les
que
discuteitats del nostre rebesavi el simi, que ball de disfresses, quan en realitat prompta pacificació del Chaco.
Els
periodistes
estaven
citats
per
a
compta amb amics entusiastes ¡ dispost pels tres partits principals de xen a Berlin els delegats
anglesos l dos quarts de sls, però varen esperar posats al sacrl.tlci; amics que a
se'ns ha atrofiat per excés de civilit- on van és a assistir la íllleta de la
Eelglca; catòlics, liberals 1 soclalls- alemanys.
Parlant d'armaments, diu una bora, a causa que les discussions més a més, són forts.
meretriu que agonitza en un coHegl ----------~*:----------- tes.
zació.
'
¡Quin llibre, amics meus, quin on ignoren la condició de la mare...
Laval ha afirmat que a França
El senyor Van der Zeeland, nas- que Alemanya no farà cap objecció anglo - alemanyes continuaven a
Quant als episodis, els moments i
disposada al desarmament aquesta bora.
llibre! Més que un llibre és una enningú no vol la guerra, sinó que el
qué 1'11 de novembre del 1893 1 és io estarà
limitació d'armaments sl els altres
dclopèdla. Però no pas una d'aque- les apreciaciom estrictament humopoble francès vol viure en la paa
doctor
en
Dret
i
Ciències
diplomàestan
disposats
a
la
conclusió
risllo
~
del
··er
1:o~
'
J'"l'
<'·.¡,
aix1
lles enciclopèdies àrides on s·a~en
SUVITCH, A PARIS de la seva llar. cPerò, sl bé és cert
tiques. A més d'ésser vice-governa- Pacte de l'Est. Diu
que
aquest
Pacte
¡ leren mots 1 deftnic.lcns, inerts com en el curs de la lectura. Sempre.
que no volem la guerra, no bo és
dor del Banc Nacional, és conseller
Roma, 25. - El sots-secretari de
els maons d 'una muralla. Es una p;;rò, podreu COl.:> " _, .r la intenadjunt del Banc Internacional de acabarà amb una font de conflictes Negocis Estrangers. senyor Suvitch, menys que tampoc no volem acce¡>.
1
que
Alemanya
no
pot
acceptar
·enciclopèdia de ~f'ntlments més que ció- sana int.:nc.ó- i la moral, enéstar la humUlaclóJ
Pagaments. Ha estat mini.stre sense
ha arribat avui de Paris després
de coneixements, de judicJS engi- cara que de vegades srmbll que no
cartera en el Gabinet Bracquevllle ser envoltada en disputes provocades d 'haver assistit
a les conferències
La gran emissió radiofònica i delegat belga a les ConfE>rèncles
OYOSO!i més que de doctrines sabe- és aixf als curts de lluc.
HITLER I JOHN SIMON
anglo-franco-italianes d el dissabte.
Editorial Joventut ha fet amb
rudes, de suggestives inquietuds.
CON FE RENCI EN
internacionals
econòmiques
de
Loninternacional d'avui
Immediatament
fou
rebut
pel
seadés daurades, adés gris-negres, que aquest llibre una bella aportació a
dres, Ginebra, Wàshington, Paris i
Berlin, 25. - Aquest mat! han co..
d'Hisenda i el líder flamenc nyor Mussolln1, al qual Suv1tch ins'ensenyoreixen del nostre esperit 1 la cultura de la. nostra gent. La seRàdio Barcelona, essent represen- Nova York. Als Estats Units ha. do- tera
Host,
al qual es pensava oferir la formà del resultat de la conferència mençat les converses germana-brità.
~ns obliguen a seguir l'autor en el n~·ora Nanny Wachsmuth de Zamo- tant a Catalunya de les emissores nat confer;ndE's sobre
la qtiestló cartera d'Educació.
niques. Els senyors Slmon i Eden
trlpartitat.
~eu estrenu pelegrinatge pel temp:; ra, assessorada pel senyor Joaquim més importants del món i posant del patró or.
s'han posat en contacte amb Von
A pesar que el partit socialista,
¡ per l'espai. ¡I quina. impressió més Gallarda, ha traduït adrolrab~ement en pràctica un ampli programa
inLA CON FE RENCIA TRI· Neurat a primeres hores del mati
per 64 vots a favor i 14 en contra,
agradivola en copsem! Es fa molt del auec aquest llibre ma70fflc, on ternacional de retransmi3slons d'alS EMB LA QUE VAN DER havia. acordat concedir Ja con!iança
PARTIT A TINDRA LLOC A 1 més avançat aquest s'han entaulat
sota. el titol, a la n~., .. .,,,~ l,1terior, ta envergadura, ha organitzat per a
difícil de definir-la.
converses directes entre Hitler 1 Slr
ZEE LAN D NO PODRA FOR· al seu cap Vandervelde en allò refeILLA BE LLA
«La historia de San Michele» és 1 llegir,u aquelt :l'ma: «Ce n'est rien avui, dimarts, a dos quarts d'onze
John Simon.
rent a la participació del partit al
MA R GO VERN
no és una autobografia. L'autor- donner aux hommes que de ne pas de la nit, un segon concert extraorRoma,
25.
El
Govern
italià
ha
Al migdia, Von Nerat ha ofert
Brosselles, 25. - El senyor Van Gabinet, el senador socialista Wau- disposat que la conferència trlpartita
revelació de la nostre. època - ha se donner sol même.» Absolutament dinari en commemoració del 260 aniun banquet als mJnlstres britànica,
ters, ha refu~t l'acceptació de les
reeixit a. donar a les seves pàgine:; d'acord.
versari del naixement del genial der zeeland, segons sembla troba carteres de Negocis Estrangers o que es celebrarà a Itàlia, després de El canceller Hitler no hl ha asslstlt.
F.
\Ul to dlficillssim d'aconseguir, per
mestre de la música Joan Sebastià grans dificultats per a formar nou d 'Economia, les quals li havien es- les visites dels ministres anglesos a
Després de l'àpat han seguit lea
Govern. A darrera hora e declara tat oferides, el qual
tal com, alhora que les trobeu reals
Bach.
es basa que no dl!erents capitals eurnpees, no es ce- converses.
que
tot
fa
preveure
que
avui
no
hl
l fidedignes, l'amaniment les embolIntervindran en aquesta r etransvol formar part. d'un Gabinet que lebri a Como ni Strassa, com s'hacalla de fantasia 1 en desmateriamissió internacional, ultra Ràdlo haurà Govern. Tam!>é es parla de intentarà la desvaloració de la divi- via anunciat, sinó a l'lila Bella, si¿TORNARA ALEMAN YA A
la
probab:e
r
enúnc:!a
d
el
;en'·r¡r
Van
litza els nuclis densos, fent-nos
LA S. DE N.?
sa belga
Barce:ona EAJ-1. tota ls xarxa
tuada al Llac Major.
der
zeeland.
semblar que vivim la més entretinEls partits liberal i catòlic han
d'emissore3 de l'Estat alemany: RàEn opinió dels cercles italians a
MANU ELA
LOndres,
25. - El diaris de la tar•••
guda de les noveHes d 'imaginació.
creat també algunes dificultats a dita reunió s'adoptarà una decisió
dio Berlin, Ràdio Hamburg, Ràdio
Novela del film NOI ES D'U· Colònia, Ràdio Francfort, Ràdio
Jo posaria les mans al foc que
Brusselles, 25. - El Sots-Governa- van Zeeland sobre la qüestió de deanitlva arran de les mesures acor- da diuen que wna probable conseqüèn~m de la visita dels mlmstrea
NIFO RME, per Christa Munic, Ràdio Stuttgart, Ràctio Leip- dor del Banc Nacional, Van Zeeland, ctistribució de carteres.
Munthe no inventa res, que tot allò
dades pel Raich.
bntànics a Berlin serà el retorn d'AWlnsloe. 1'fadacció de l'ale- zic Ràdio Breslau 1 Ràdio Kocnigs- encarregat pel rei Leopold de la forque ens diu ho ha. vist i ho ha toVan Zeeland ha declarat aquesta
El uGlornale d'Italla, diu, en el lemanya a la Societat de Nacions,
many per P. C1rera. Edlto- berg; Ja xarxa d'emissores de Cata- mació de nou Govern, troba grans tarda que anava a. presentar als par- seu número d'avui, que tot el problecat. I , tanmateix, amb una facilila qual cosa creuen que significarà
rilll ATENA. Barcelona, 1935 lunya: Ràdio Badalona, Ràdio Sa- dificultats per a oomplir la seva tits la llista completa de ministres ma d'armaments solament
tat corprenedora, com aquell que
re- una gran aportació per tal d'aconseLa novella Editorial AT.t!.!~A ha badell, Ràdio Terrll36a; Ràdio Man- missió. Nombro:;es personalitats po- perquè donessm la seva resposta de- solt amb un acord coHectlu,serà
caragola una cigarreta, transforma
en
el
els fets verídics en estampes, aigua- inicia~ les seve.:; ta_(iJt:s ~mb la pu- resa, Ràdio Reus i Ràdio Vi:anova lítiques. amb la cooperació de les fmitiva, acceptant Q refusant, i que qual es disposin les necessit.'\ts 1 ga- guir la. perfecta organització de la
forts o miniatures, segons el ritme b~cació d'aquesta obra de Christa 1 Geltrú, i la xarxa d'emissores quals comptava Van Zeeland, han procediria després d'acord amb les ranties de seguretat, ta.l com s'asse- seguretat europea.
Winsloe que fins ara ha restat inè- d'Unió Ràdio: Ràdio Madrid, Radio declinat formar part del seu Gabi- contestacions r ebudes per a seguir nyala en els projectes de pactes d'asde la situació.
LES CONVERSES CONTI·
Axel Munthe és -dic és 1 no sé dita a Alemanya.
San Sebastiàn, Ràdio València, Rà- net. Entre elles figura Mr. Velge, al les seves gestions o declinar l'en- sistència mútua.
NUARAN AVUI
«Manucla)) és la novella del film dio Sevilla, Radio Sani;ago de Com- qual Van Zeeland havia ofert la car- càrrec del rei.
s1 és si viu encara. Ja veleu on ar·
Londres. 25. - Comuniquen de
¡iba. 'la meva manca d 'erudició- un Noies d'uni¡orme que tan va donar po:;tela i Ràdio Alcalà de Henares.
Berlin que les converses anglo-gerformidable humorista. Però el seu a dir arran de la seva projecció a
Fa més interessant aquesta emismanes continuaran demà. En les que
h umorisme no s'assembla de res al la pantalla b:ucelonina, to 1 nrab Ja sió internacional el que el progras'han celebrat aquest mati h1 han
d'un Pérez Zúñlga, posem per cas, inferioritat del film a la. novelia ma sigui executat a la històrica espres part el canceller Hitler, el mique no es preocupa. d 'altra cosa que puix que resulta, aq :e~ta . d'una g:ésia de Sant Tomàs, de Leipzic,
nistre de l'Exterior del Reich, Von
de fer riure, sense finalitats deter- pulcritud 1 dignitat literàries com d'on el gran Bach fou el seu mesNearath 1 Von Rlbbentrop, l'home
minada. Munthe -que quan vol ens poques plomes sabrien en estendre's tre i organista.
de confiança de Hitler per a les qüesfa plorar - sap fer-nos somriure, més s.;L;rt! temes tan de:icals com el d'aPrograma: «Preludi en do major»,
tions de desarmament, i Sir John
que riure. amb mestrlvoles pinzella- questa novella.
per a grans orgue3. Organi~ta: GünMAG
ISTERI
Slmon,
ministre de l'Exterior d'An·
Ultra la superioritat d'aquesta o- ther Ramin.
des, descriptives d'aquests freqüents
Sobre les actuals tèc~iques de la· glaterra, Mr. Anthony Eden. «Lord
tripijocs que diàriament es produei- bra escrita en un llenguatge planer,
«Jesucrist era h ome 1 Déu», per
boratori aplicades a l dta~nò~tlc úe del Segell Prlvat», !l'ambaixador an·
xen en la vida humana i que, molt no gens terbol, cal c. roentar i tenir l'Orquestra Simfònica i els grans
la tuberculosi I la seva stgmftcacló glès a Berlin, Sir Erich Phipps, per
sovint, es perden en el buit, per en compte les caracteristlques de la cors del Gewa.ndhan,ell, de Lcipzic.
clinlca - Els doctors Pere Domin- la Gran Bretanya.
manca d'un observador que en oop- protagon.l&ta 1 del seu drama inteDrector: Professor Straube.
El ministre anglês Sir Simon rego i Lluis Sayé, professors de MIrior que es desenrotlla 1ins en mi81 la gràcia.
Catalunya, amb aquestes emlscrobiologia 1 TISiologia de la Facul- tornarà a Londres, per via aèria, el
L'humorisme de Munthe tendeix núsculs detalls, amb una polidesa 1 sions radiofònique3 internacionals
pròxim
dimecres, mentre que Mr. Etat de Medicina, comen~ran a.vui,
assoleix una alta categoria per a la
sempre a fer-nos bons i a inclinar- unitat de tons extraordinària.
a les dotze del mati, a 1 audltònum den continuarà el seu viatge cap a
Manuela
és
una
novella,
l'arguseva. radiodifusió.
nos a avorrir el mal 1 la baixesa..
de la clinlca quirúrgica del doctor Moscou, Varsòvla 1 Praga, d'on reAmb la despreocupació que el ca- ment de la qual ja coneixen els nosJ oaquim TriaS a la Facultat de Me- tornarà cap a Londres el dia 4 d'atre3
lectors
a
través
d
e
la
pellícula,
racteritza esgr!Jneix veritat3 com
dicina les lliçons teòriques corres- brll.
Badalona
EAJ-39
Ràdio
que
honora
torça
les
tasques
amo
coltells 1 amb elles escomet, sense què lnicia la novella
El resultat de la visita a Berlln.
ponents a aquest curs q-ae ha desEd i t or i a 1
pallla.tius, totes les falles de la huvetllat un gran !Dterès entre els com el de les que realitza Mr. Eden.
Atena
que
ens
l'ha
presentada
bemana estupidesa. Algú podria creu- llament rmpresa i
especlallstes él ~ la matèria. La part serà comunicat al Gab!Det anglès, 1
relligada. com una
re en llegir el titol que Axel Munpràctica del curs, a càrrec dels doc- després al Parlament, per tal d'in·
només del que ens pot
the s'ha limltat a escriure la hls· prometença
tors J . Argemi, P. Cartañ.à, J. Do- formar, novament, a Stressa, dura~
donar
en
obres
1
traduccions
aquestòria de l'Arcàngel especialitzat a
mènec Alsina, M. Piera Flo, Rita la conferència tripartita, a la qu ,
editorial que tot just comença.
esclafar dimonis. No hi ha tal cosa. taManuela,
Shelton J . Suñ.er Pi, l A. Valls Con- assistiran el senyor M u s s o I 1n.,
tV~.oble~·...
que
ha
traduït
al
català
«San Michelell és una pedra preforto tÍridrà lloc, !Ddistlntament, al Mr. Laval 1 Sir John Simon.
CARRER PELAI, 8
Cirera, vé a dotar la nostre. liLa. premsa anglesa comenta amb
ciosa més en aquesta diadema res- Pau
mati' en finalltzar les lliçons teòriteratura
d'un
nou
gènere
del
qual
S Erit.~Rf OCA~
ques o a la tarda, de set a nou, al satisfacció les informacions de Parli
Telèt o n 14370
plendent. No passa d'això. Tal ve- estava mancada. i
que
ens
!a
regada. un simbolisme esotèric plana,
Laboratori Municipal, Sicília, 44. o l Roma, les quals diuen que els G~
al Servei d'Assisténcia Social dels verns francès i italià. han vist am
wgament, en tot això. Jo no ho sé viure a travé3 de ls qual el rigid
ambient
dels
coHegis
pensions
en
els
gust 1 han aprovat el vl.atge deli
Tuberculosos, Radas, 24.
del cert. Però é:; possible.
quals la disciplina ve a superar tota
La primera conferència, a càrrec ministres anglesos a Berlin.
L'acció de l'obra és trencada, b&- llei d'amor fent decantar les seves
del doctor Pere Domingo té per teEl «DaUy Telegraplu diu qu:r!
Uugadlssa, dinàmica. Adés som a ves Internades per uns altres avema cEvolucló de les tècniques per unan!m1tat entre els tres Gov
I tàlia, com a Paris, com a Lapònia. ranys qutl no e3 justificarien potser
al
diagnòstic
bacteriològic
de
Ja
inestigué un moment en perill, per Ja.
I a tot arreu l'encertada visió de sense aquesta educació disciplinada
fecció tuberculosa».
interpretació erròniament donada ~
t'humorista., palpitant de generosl- que tan fereix a vegades els veritala nota anglesa del dilluns passa1t
~t 1 de f!lantropia, copsa insospi- bles sentiments d'una vlda d'infant.
dla 18; però mal no s'havia posa
CONFERENCIES
t ats efectes de les coses més vul- com passa amb Manueia.
en
que tornaria a restablir-se,
gars i ens fa agradós, eficient i eduConferimcla Club. - Màssimo comdubte
Cal prendre's aquesta obra, ultra
ha ocorregut, la completa unicatiu el viatge. Les facècies mestri- la seva valor J.iterària., com un alllBontempelli, l'escriptor i acadèmic
1 Roma.
voles de Munthe volen damunt el çonament, que es paga amb la vida
A L' OLYMPIA
Tot aixb, és clar, encara que l'o- tada. Les germanes Em!Ua 1 Neus d'Itàlia, visitarà Barcelona aqraes- tat de Paris, Londres
••
cavall alat d'una intel:ligèncda pri- d'una colleglaln., massa aixafada per
pereta, com hem vist darrerament Allaga es mogueren constantment ta setmana. «Colúerència Club» la
LA
REUNIO
DE
LA s. DE
vilegiada 1 porten com a coltell 1 la t1vantor disciplinària 1 uniforen molts casos, sigui anomenada -dintre els papers inconsistents- Invitat a pronunciar una conferènN. SE CELEBR ARIA EL 15
r,Qdella un inexhaurible amor als mada.- P.
a.rrevistada i es vulgui escapar amb amb gràcia. i amb gentilesa. Cal cia, Màssimo Bontempelll parlarà
D'A BRIL
nostres semblants, que, de vegades,
aquest titol de possibles retrets. A
slxi mateix, l'exquiside- sobre «La fine di un teatro». L'acObjectivament, una de les dife- desgrat d'això i a desgrat, encara, consignar,
es !a extensiu als animals. Sense
te tindrà lloc a l'Hotel Ritz.
Ginebra, 26. - Es probable . qu~
sa.
de
la ballarina Simone.
que això vulgui dir que els animals
rències -no diem caracteristlques-- que hi hagi una part musical enAssoclaoló de comptablts de Ca· la reunió del Consell de la soc~e~l
Caldria
de determinada
no siguin, molt sovint, semblants a
més visibles entre la revista, prò- certada, l'opereta no queda ni pot actitud d'unparlar
talunya. - Aquesta Associació ha de Nacions, per a tractar de
sector
ció
de
públic
-envers
A la Redacció d'un diari del mati, piament dita, 1 l'opereta, resideix quedar desvirtuada. i és en no tenir artistes mereixedors del millor trac- organitzat per al proper dijous, dia
nosaltres.
tuació europea, convocada .a rst~·a
un
redactor,
que
és
un
tros
de
pa
i
en
la
menor
o
major
28,
abundància
a
les
deu
de
de
la
nit,
en
el
seu
Llegint Munthe recordeu l'acerada
aiXò en compte que s'observen en te. Però, per avui, ho deixem, car
de
tingui lloc el dm
social, una conferència a càr- brilFrança,
ironia elegant d'Eça de Quelroz, l, travessa una anguniosa situació c:;:>- diàleg. La revista té altres carac· general les majors falles.
això ja és una altra història. Aga- local
proper.
rec
del
senyor
Josep
Boter,
el
qual
simultàniament, la cordialitat bon- nòmfca, es lamentava dissabte pas- teristiques especifiques importants,
Aquestes idees elementals :,e'ns fant la qüestió per la banda condadosa de Dickens. I Munthe, po- sat que havia perdut el paraigilu. per a poder negligir la valor lite- acudien dlS&abte durant la repre- trària, ens limitem a afirmar que tractarà de «Teoria econòmica
HITLER DEFE NSA LLA:É
George».
Com qu.e, tot dient això, teta un rària -valor teatral, és clar- del
deu creure-ho, no s'assembla de res
no sabem trobar una justificació to- d'Henry
GA MENT EL PUN 1
espZ~ndld, els mordaços com- llenguatge. o almenys, per a poder- sentació de l'opereta «El mundo de
La televisió. - Avul, a les set de
a. l'un ni a l'altre. Munthe és Mun- sol
la luna», la qual no està exempta. tal a les paraules que el senyor
VISTA ALEMANY
tlle. Té un estil, una tècnica i una panfs del pobre periodista dfcta.mí- li donar un aspecte divers. L'opere- d'aquelles reserves que hem fet. Fuentes va adreçar al públic , n la. tarda, a l'estatge de l'Associació
Ja
d'Enginyers Industrials, es donarà
Berlin, 25. - Se sap que enmat.!
inspiració absolutament personals i naren, a una, que u tractava d'un ta, en canvi -.sempre dins aquest Deixant a part l'aspecte musical de acabar la representació,
la darrera conferència sobre «Tele- conferènCJa celebrada aquest i an·
~transferibles. Tanmateix aquesta home de sort i que totes li ponien. aspecte objectiu-, despullada. com l'obra, el conjunt es res:;ent del llivisió».
sensació que a mi m'ha donat crec Imagineu-vos. Perdre el paraigües està de la sal i picant 1 dels innom- bre escrit amb poca. calma i de la
Al c entre Excursionista. - Demà., pels representants aleman~dersble
quan totjust canvia el temps f lluu brables recursos de la revista, es baque seran molts a compartir-la.
celler
manca d'una major consistència en
a les &et del vespre, tindrà lloc al glesos, s'ha invertit co
el sol.
sa,
principalment,
en
el
diàleg,
i
unt
¿Com ha escrit Munthe aquesta
Centre Excursionista de Catalunya, part de la. reunió a olr el
Pròximament:
I amb aquella verversitat una ml- és per això que el diàleg i la oons- l'anècdota. Al costat d'això, hi ha
obra única? Ell ho deixa entreveu- ca infantlvola dels que volen fer trucc1ó de l'opereta no poden ésser moments d'una major fermesa. com
una conferència llustrada amb pro- Hltler, el qual ha exposat ~esgons
LA L E GION
BLAN C A
re al prefaci nou de l'edició angle- broma a tota costa, obligaren a fets amb la menysvaloració teatral per exemple, el primer acte i, més
jeccions a càrrec del senyor Pelegrí de vista del Reich sobre .qu ríncisa. «Per a concebre una obra - ve l'afortunat a convidar-los
Çasades Gramatxes, sobre el tema internacionals i s'ha refent¿ par·
La inèdita història
a beure -en el sentit estricte del mot- que concretament, la segona meitat de
a dir - cal estenallar-se damunt per a celebrar la seva xiripa. Hf s'observa sovint en revistes d'algun l'acte. Justament, la marxa final té
«Relació d'una visita a St. Pere de palment al P~cte de l'Est. miJliSU'$
de les joves que ningú no coneix
Jat també extensament el na elC·
l'herba, contemplant els núvols i no despengué la darrera pesseta. I é1 èxit.
Roda des de Cadaqués, el 1879».
un aire que la cla~sifiq"tn entre els
FOX
(<Literatura Catalana Contemporà· anglès Slr John Slmon, querquè sl·
p ensant en res.» Creieu que no des- de creure que 110 va sopar.
millors números de l'obra. Els dos
aprofitaré la lliçó, aquest estiu, quan
nia)), - La conferència d'aquest in- posat dlverse3 qüestions pe
actes restants tenen unes propor•••
u11 ua~a
teressant
cicle, assenyalada per a guln discutides.
torni al paradls vallesenc de Les
cions
materials
considerablement
Una torta empresa editorial esA les cinc de la tarda, con nat
pel
avui, dima1~s. tindrà lloc a l'estatArenes. Acaba el mateix prefaci trangera s'ha vist commosa per un Avui, estrena SALO CATALUNYA disminuïdes i un interès, particular.
dient-nos «que la font de la saviesa petit escàndol. Una traduc~a. jove
ment el segon acte, marcadament AL CONSE RVATO RI DEL LI CE U ge social, i començarà a les 10 de la encara la reunió. A l'à.paà ~o Reich•
e delegats
nlt. Anirà a càrrec del poeta senyor ministre de l'Exterior
brolla d el nostre propi terreny, en- t gentU, ha estat sorpresa en bragos UJ~lWilJ.WifliUJ:¡C~í'J1~.._~~..._.~ afeblit.
von Neurath, a. honor ~el.s el can·
Josep M.• de Sagarra.
tre la silenciosa profunditat de les d'un dels autors de la casa amb els
La música, d'Ivan Dardée, Ya
anglesos, no hi ha assistit at seCommemoració del tercer
llavis junts i el rol~ una mica més -~f-:t.t-bhf?-1--e~!ï;~fM:I---ñ~rF-- ésser dirigida amb la major cura 1
celler Hitler, el qual hart~nt de
agitat del convenient.
~-l.,rP<Ç+-~.1- entusiasme, i diversos números hacentenari de la mort de
paradament en un depa
gueren d'ésser merescudament blEl director, un prestigiós literat
la Cancelleria.
UIETETI[~
Lope de Vega
l='.J,/;l~~--- S1l.ts. En e
la direcció ('~' ·1!ca,
ancien n._;¡me, crida l'encisadora deIYI Ep,t EI.
linqüent i li diu, després d'un sever U(1J.~~'t!ii.l.l.4t..:.:._¡ l-,/:.~'-\~~!:2t0:_càrrec de l'actor Ricard Fuentes,
Demà. a les deu de la nit, tindrà
LA QUEST IO DN
EIES AI.E·
AUTOGH.AFS, DIBUIXOS,
tenir llacunes d'alguna conslde- efecte,
exordi:
al
Conservatori
del
Liceu,
uI
LES
EX·CO
LO
AQUAREI.rLES
- ... Resumint, sen710reta, el que CU,~~'PJ,/.~~~~~~?(IJ.'.&'f!!..~":~~::ó. Particularment en el segon na funció d 'homenatge a la profesMANY ES
f ·Cla!S
m'han dit de vós demostra que aneu
¡ el més Important assortliDent
acte, descomptant el número una sora Marta Grau, que s'aprofitarà, al
¡e· o 1
per mal carni. Que els vostres oosde O R A V A T S de Barcelona
Berlin,
25. - Als cerc Mglaterr¡¡
AOSITA LACASA mica. infantil dels «boh» - ab!- mateix temps, per a commemorar el
b;::H
UM.i\L
1
lt'i
u:..::í'l'!l\l:>
tums són massa lleugers.
- Uats, per altra banda, d'una mane- tercer centenari de la mort de Lope
es té la impressió que ència per
DiABETIS - ALBUMINUExpostctO 1 venaa a preus In·
Aleshores la gentU acusada, amb
UNAIAOPIJ((/ONlJPA/tOLAra lamentable- hl va haver impre- de Vega.
interposarà. la seva wflue ¡es dl~e
RIA
INFANCIA
ETC
versemblants a
les llàgrimes als uUs, digué:
Df BAlllSTE/lOS
visions les conseqüències de les
ajudnr a l'arranjament d LituiU1!&
Es representaran els quadres ter-Jo no sóc de costums lleugers,
·TOHA·fl
quals recaigueren, amb la injustlcia cer 1 quart del segon acte de «La
rències entre AlemanYa 1 aVJ co!!l
MEIH.UPOL I TAN A
CARRER
LLURIA,
62
senyor president. Però, qu~ voleu?
sobre la q,¡e.stló de Memeleobri a:gumés absoluta, damunt els elements moza del càntaró», de Lope, 1 la coLltbrerta vella 1 Nova
Tinc vint anys i els anrofito ...
també perquè el R~ch re sse)~~o •
(entre Consell d~ Cent 1 Ara~ o •
mèdia en tres actes, també de Lope,
són
els
que
tinnes de les colònies que po
Tenim
entès
que
el
SALMERON,
director,
ocnn22?
«Buen maestro és el amor, o la niña
ca n~aa , :n tbauws Sala Mozartl
prensiu. la va absoldre.
MANSO. 7'2 !davant del Mercat! Africa
gueren una r 'pre::;cnt::tció més ajus- boba».
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Martínez de Velasco i M elquiades A lvarez conferencien amb Lerroux
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Els periodistes ofereixen un sopar als
senyors Azaña i Casares Quiroga

El que la gent creu en vosaltres
un defecte, és una virtut; serveix
per què compliu la vostra obligació
de despullar el politic 1 oferir-lo al
pals tal com és. En qualsevol professió, es pot ésser un ximplet sense
que el públic se n'assabenti, però
en politica no. Un pintor, un artista en general, un metge, poden
ésser un gen! en el seu treball i
malgrat això poden ésser uns totxos. Però, en politica, no passa
això; amb lt:s vostres preguntes, us
encarregueu que, els que no saben
esquivar i é:;~er mesurosos en les
seves declaracions, demost<in la seva l\impleria.
Per ulttm, va referir-se a la suggerència que li havia estat teta
per a la reivindicació del periodista
Sirval, mort a Astúries, 1 digué:
Podeu comptar-hL Es clar, però, que
és de justicia. El morir a mà airada no es pot considerar com a comprès entre les obllgacions de l'informador. Us prometo el meu esforç
des d'aquest moment, sense necessitat d'aconseguir el Poder per a assolir la vindicació moral i material de
S1rval i de la. seva memòria 1 el
càstlc del culpable o culpables. Fou
molt aplaudit.

UNES DECLARACIONS DEL Expectació davant el El cap del Govern diu que han parlat del
SR. SANCHEZ ROMAN SOmoment polític
moment polític
BRE EL MOMENT ACTUAL publica
Madrid, 25.- Un diari de la nit LI
el següent comentari poUeg .I u e ad a dI. a LA HuMANITAT
Madrid, 25. - El senyor SànchtlZ
tic<icon ser interesante el tema de
politica Internacional, en el Consejo
celebrada esta mañana en Palaclo,
la atención pública sigue fija en el
desarrollo de la politica nacional, algún tanta agitada en el fondo desde
el viernes última. Bastaria para probar esta sit'Jación la serie de conterenclas celebradas desde esta fecha
entre los dirlgentes del grupo gubernamental. En el dia de hoy se han
desarrollado conferenclas con Martinez de Velasco, con Cid, con el señor Lerroux i con Melqulades Alvarez
La opinlón sigue atentamente la
gestación del memento politlco en
espera de l'na soluclón que no puede demorarse mucho tlempo.»

uItim a

hora

LA CR~ BELGA

z

Van der erI a nd
aconsegueix formar
GOVern

Madrid, 25. - A les vuit menys que hi ha per fer, 1 la. forma de
vint minuts han arribat a. la Pre- realitzar-les. Després he rebut una
• K drld 25. En W1 cèntric res·
stdèncla del Consell per tal de con- realitzar-les. Després he rebut bon
...a t se celebrè. un àpat intim
ferenciar amb el cap del Govern, nombre de senyors i senyores 1 tamta~rancriodistes d'esquerra que fan
els senyors Martinez de Velasco 1 bé els senyors Melquíades Alvaae¡s -¡~acló al Congrés 1 que oferien
Melquíades Alvarez. Ambdós polítics r ez i Martínez de Velasco, que
semblaven visiblement contrariats. és el que us preocupa. M'han parlat,
IJl 0 ' nyors Azaila i Casares Quiroals ~~mbé hi assistiren l'ex-ministre
Han passat per davant dels perïo- jo els he contestat, ens hem donat H't
ga. Marma senyor Giral, 1 el cap
distes als quals s'han limitat a salu- la mà, 1 res més.
cooperen els socialistes
de cuqu 1erda Republicana» senyor
dar-los.
Un periodista. ha preguntat:
BrusseHes, 25. - Hom acaba de
de t Barc1a.
Com sigui que un informador ha
-I la solució?
comunicar que el senyor Van Zer~u~~at transcorr¡lgué animadissim.
interrogat el senyor Alvarez, aquest
-La solució de què?
ha. aconseguit formar nou Gaofert l'àpat el redactor d~ «La V<>Z»,
s'ha limitat a contestar que no hi
-D'aquesta xarada que acabeu de land
binet. Aquest està Integrat també per
•or Lluis D1az Carreno.
havia ree.
dir-nos.
sem senyor Azaiia contestà a les paUn altre informador ha dit al se-No hi ha tal xarada. Han vin- socialistes.
~es pronunciades i s'estranyà de
nyor Martinez de Velasco que havia gut, hem parlat sobre politica, 1 res
~firmació que havia fet el penodl.st
d
més.
causat cer a sorpresa. e1 seu arrer
-Hl haurà Consell demà?
ofel'l!Ult que els informadors poLa unió dels republicans
discurs
en
el
qual
digué
que
per
al
~tics eren aliens a. la polltica. Tedimecres hi haurien esdeveniments
-No, encara no està decidit quan
n]u el virus, perquè aquest costum
politics, i probablement crisi.
hi haurà Consell, perquè s'eqUivoe arlar després del .banquet és
L'Ajuntament de Melilla ho· El cep agrari ha contestat que ell quen els que sense el meu permls
sen~' or
~m~letament politic. Ja sabeu com
l'anuncien.
enténc jo la. professió periodistica.
no havia dl t aix Ò·
-Aleshores, n'hi haurà el dimemenatja
el
general
Franco
Seguidament ambdós politics han eres? Aixi ens ho acaba de dir el
Temu absolut coneixement d'aixi>
Melilla, 25. - A l'Ajuntament va
el temps que va1g ésser Govern. No
celebrar-se un acte a honor del ge- pujat al despatx del cap del Oo- senyor Melqulades Alvarez.
Sevilla, 25. - Va celebrar-se un
Jlensiborno els periodistes ni em mosneral Franco. Hi assistiren les auto- vern.
it d 1 nit h
b d
-Sl. Hem parlat del moment po- miting de lJntón Republicana. amb
tro generós amb diner; però encaCLI NICA MEN 1AL
A les vu
e a.
an a an o- 11tic i de la manera de sortir el mi- assistència de nombrós públic.
ritats i nombrosos comença!s. Als
¡a que una altra cosa cregu.ln Jes
postres, el general F ranco pronuncià nat el Palau de la Castellana els llor possible d'aquesta greu situació,
(Torre de Campdera¡
En primer lloc parlà el doctor
gents que m'estimen, sóc un bon cabreus paraules recordant els seus senyors Martinez de Velasco 1 Al- 1 això, com podreu comprendre, no Pueyes el qual féu la presentació
A LL·U-~ K.I. UE MAR
CrLRO~da i sé respondre a l'amistat
varez, i el primer ha dit que el se- es va a. tractar en Consell de minis- dels oradors.
companys
de
lluita
a
l'Africa,
1
elogià
NA - TELEFON 10
nyer Melquiades Alvarez donaria la.
·
d J
amb la. cordialitat deguda.
els generals Sanjurjo 1 Mlllan As- referència
Després téu ús de la. paraula el
Aquest s'ha limitat a tres mentre que e1 nurustre e us~a l'amic periodista que sou solPer a 1 assLStencla dels malalts
tray, 1 el tinent coronel Oonzàlez Ta- manifestar:
ticia
no
porti
a.
una
reunió
minis- senyor Ferran Valera, el qual es
dats de files amb poc sou. També
nerviosos, mentals 1 toxicòmans
blas.
-Hem parlat amb el President, ter1al el seu dictamen sobre les pe- referi al règim de silenci a què està
bo som nosaltres. L'aspiració és comd'ambdós sexes
Recordà que l'any 21 a rribaren a
nes de mort que hi ha dictades. condemnada la Premsa per la cenplir el deure el millor possible i no
li
hem donat compte de l a nos t ra Fins que a.rribl ~est moment, no sura i la combaté.
aquesta
ciutat
800
legionaris
1
800
reMetge U1rector Resident
També va comfs obstacle el poc sou, perquè semopinió
1
res
méa.
dir firLS
gulars,
I
que
d'aquests
homes
solaDoctor Berna t c a rreras
un periodista li ha preguntat espereu novetats,
a
,
que batre la. manca de garanties i d'impre ha resultat millor el soldat voment en quedaren 20 de cada grup. quan se celebraria el proper Con- jo us les doru.
munitat parlamentària. 1 posà com
luntari que el mercenari.
El general Franco sort! en autono
Un periodlsta li ha dit que el se- a exemple d'aquesta manca de gamòbil cap a Mensaman, on revistà seU, 1 ha contestat que potser
-"""""
t
di
nyor
Melquíades
Alvarez
havia
mala detenció del senyor Azaña.
una colamna. Després sort! cap a se celebrarà f irLS d emà pasa • • nttestat que la. seva. opinió sobre la rantia.
Es refer! a. les dretes 1 les atacà
Tetuan en avió.
m~~~· ha variat la vostra manera situació politica no havia. variat en durament 1 diu que el seu paper és
tu ió
u res de la. que va emetre el dissabte
de separadores. Advoca. per la.
de pensar respecte la si ac po - passat, 1 ja. sabeu que no era molt el
unió dels republicans autèntics. AHuAgressió
tica~n absolut. Segueixo pensant coincident amb la. situació actual. deix la. tasca de l'actual Govern, i
Igual.
-El senyor Melquíades Alvarez diu que no pot ésser tln¡uda en
Ha acabat pregant als informa- està en distinta situació a. la meva.. compte per la República.
dors que desmentissin la noticia Ell pot parlar 1 emetre els seus juDesprés parlà Pere Rico, el qual
publicada per algun perièdic segons dicis públics, jo no. Com també pot digué que calla anar a. la reconla qual havien sorgit discrepàncies fer-ho el senyor Martínez de Ve- questa del sentit republicà que apaentre el partit liberal demòcrata 1 lasco, segons he pogut observar en regué el 14 d 'abril. Parlà de les dreel ministre d'Instruceió Pública., unes declaracions que ha fet a «El tes 1 digué que prostituïren la base
senyor Dualde.
Debate». En f! , tots estan lliures per sobre la qual s'assenta la República.
El millor servei a
A tres quarts de nou ba abando- a opinar, 1 també ho són alguns
Parlà de les Corts Constituents i
nat la Presidència el cap del oo- que es troben al Govern, encara que elogià. la labor que realitzaren i la.
_
_,_
t1s
i
crec
que
en
ells
seria.
una
lndiscr&vem, e1 qu al ...ueçan se a per o- cló. L'únic que no pot fer-ho, sóc jo. comparà amb la que desenvolupen
distes els ha dit:
les actuals Corts.
Resulten dos morts i un ferit -No hl ha res. Sl no em pregun- I sense dir més, el cap del Go- Finalment, parlà el senyor Antoni
teu, no us puc contestar. He rebut vern ha abandonat la Presidència.. La.ra. Ataca les dretes 1 diu que l'únigreu
moltes visites.
ca fortalesa de l'Estat no està en la
Un periodista. li ha dit que ja haMadrid, 25. - A dos quarts de nou
violència ni en la repressió, sinó en
vien
vist
el
senyor
Alvarez
1
el
cap
del mati abandonaren la Presó Mol'estricte compliment del deure 1 en
del
Govern
ha
Interromput
l'infordel, després d'efectuat el relleval'estricta subordinació a la justícia
Aragó, 270 i 272
ment, quatre vigilants del nou Cos mador i li ha dit:
en tots els ordres.
-Ah.
El
que
us
preocupa
és
el
de
guàrdies
de
presons
anomenats
El
comerciant
té el Diu que els populistes agraris tori Passeig de Gràcia, 45
Francesc Tenancio, Josep Alvarez senyor Menquiades? Jo creia que us
pedegen a.l Parlament els projectes
Alvarez, Jull Barctella 1 Manuel Ro- haurien preocupat més algunes visique presenten els seus propis repreTelèfon 11550 i 11559
deure
d'anunciar
als
diaris
tes de caràcter social 1 econòmic
jas.
sentants al Govern.
En arribar a la cru\lla dels carrers que he rebut. Se m'ha lliurat una
Diu que l'actual problema polltlc
que
pel
seu
tiratge
li
ofeRodrlguez San Pedro i Marqués de iniciativa de l'Institut d'Arquitectes
no té altra solució que la convocatòUrquijo, cinc individus que havien 1 Aparelladors de Valladolid, que
d'unes noves Corts, ja que les
ELS CUIRASSATS QUE
reixen garantia de difusió ria
baixat d'un automòbil que deixaren es refereix a l'atur obrer. M'han
actuals han esgotat ja l'esperit amb
CONSTRUIRA FRANÇA S E· Més de cent mil persones
donat
compte
d'ella
1
és
molt
indavant l'establiment de la Granja
què varen nèixer.
RAN DOS
sense llar, a Xina, a cau·
Poch, cantonada a Rodríguez San teressant. He promès portar-la a la
del
seu
article,
sense
pre·
Parla. després de les eleccions muParis. 25. - A la. sessió d'aquesta
Comissió
que
estudia
aquest
a.fer
Pedra,
feren W1a descàrrega amb
nicipals i diu que sl s'efectuen en
sa de les inundacions
tarda a la Cambra s'ha. aprovat per
per
veure
si
hi
ha
possibilitat
de
pistoles
metralladores
sobre els esambient d'anormalitat, els
ocupar-se de la seva ideo- l'actual
' 53 votli contra 120, un projecte de
realització. També he rebut una
mentats guàrdies.
veritables republicans res no tenen
llei disposant la construcció de dos VINT MIL P ERSON ES EN PERILL
comissió
de
la
Constructora
Naval
Manuel
Rojas
s'adonà
a
temps
de
fer en ells. ja que estimaran la
DE MORT
"alxells de guerra de linia de 35.000
logia.
l'agressió i es tirà a terra. i resul- que m'ha parlat respecte les obres
convocatòria com W1 atac més a la
S'hangai, 25. - A conseqüència
tones.
tà
!Hès,
mentre
els
seus
tres
comconsciència
nacional.
La construcció d'un d 'ells. així com d'una explosió han quedat destruïts
panys queien greument ferits.
----------------~*~--------------------Es refereix després a la. unió de
èe dos torpediners, es començarà, els murs de contenció del Yang Tse,
Comès el fet, un dels pistolers
tots els republicans, sense lntra.nsl·
molt aviat, 1 s'Invertirà. durant el en un lloc situat entre les provincies
s'apropà encara a Josep Alvarez, i
gències ni personalismes, ja que el
present any la suma de 165 milions fronterenques de Honan 1 Hupei.
Broccardo-Guinbretiere,
guacom donés senyals de vida, 11 disAixò ha produït la Inundació de tots
que es debat en aquesta llu.lta no
11e francs.
MO VIMENT DE POLICIES parà un tret per tal de rematar-lo.
ny ador dels Sis Dies de París és
els pobles que hi ha en aquells inres més que la. llibertat dels nosA
l'exprés
de
Madrid
arribaren
El
projectil
entrà
per
la
tràquea
1
drets.
ACT IT UD CO NSEQ UENT
Parla, 25. - Aquesta nit han aca- t res fUls l la dignifica.ció de la. inahir
a.
Barcelona.
els
senyors
Muli
travessà
el
pulmó.
Han
quedat
sense llar més de cent
bat els Sis Dies Ciclistes de Parts, dependència de la Repúblice. Per
DELS EX • COMBATENTS
Acte seguit, els esmentats Indivimil persones, degut al fet que les ñoz Gra.nde 1 Escoda rcgon cap de
amb la victòria de l'equip francès tant, cai anar a la unió més estreBELGU ES
l'Oficina d'informació i Enl!aç de la dus es feren escàpols, amb el mateix
aigües
han
destruït
Broccardo-Guinbretiere,
pobles
sencers.
que ha co- ta de tots els r epublicans per a poBrusseHes, 25. - Ahir celebrà una
General de Seguretat.
taxi que havien deixat prop el lloc
bert, en 144 hores, 3.371 quilòmetres der fer front a les dretes amb proSegons noticies rebudes a Shangal Direcció
reunió el Comitè Superior dels exMadrid,
25.
El
Són
sots-secretari
esperats
aquesta
de
setmana
el
fets.
i 750 metres.
babilita.U¡ de triomf.
combatents flamencs, i adoptà la hi ha prop de 20.000 persones en greu senyor Vicenç Santiago 1 el senyor dels
Nombrosos transeünts, ajudats per la Presidència manifestà als periodecisió de no concórrer a l'Exposició perill de mort.
Ribas,
ex-cap
de
pollcia
de
Cataludistes
que
es
proposava
anar
a
SeEl Govern ha organitzat ràpida- nya que probablement anirà acom- l'oficial Rojas recolliren els ferits, villa. però que havia desistit del
Nacional que se celebrarà aquest any
viat1 traslladaren a l'Hospital del Bon$ BrusseHes, 1 de no cooperar a ella., ment expedicions de socors, que han panyat del seu substitut, al qual doGIL ROBLES, A LA CORUNYA
Tenancio I Bardiella, i a l'e- ge a. fi d'Imprimir activitat als tret renunciar els avantatges que es sortit cap als llocs afectats per la narà possessió del càrrec cessant, succés
balls que realitza la Comissió enquip quirúrgic, Alvarez.
èoncedlen per a visitar-la als ex- inundació.
per tant, el senyor Santullano que
A les 11'55 d 'aquest mati ha mort carregada de la revisió dels traspascombatents 1 les seves families.
l'ocupa interinament.
Tenanclo, i a les 12'30 ha mort, tam- sos fets a la Generalitat de CaHom acordà també demanar que Sembla que Pilsudski accep·
bé, Alvarez. Bardlella segueix en talunya. Demà dimarts, hi haurà
es porti a. efecte una més enèrgica
TRAM VIA PERJUD ICAT grea estat.
nova reunió de la Comissió 1
tarà
la presidència de la Diumenge al vespre, uns indlvidw;, A conseqüència dels dispars també una
politlca a favor de la pau.
en ella es donarà un gran avenç
al carrer de Rogent, pujaren al ' r esultà ferit lleu un obrer que pas- als treballs que es porten a cap.
República
tramvia núm. 547 de la línia 60 1 sava per aquell lloc.
Varsòvia, 25. - Als cercles politics t iraren per terra el contmgut
Poca estona després d'haver ocors'assegura que el mariscal Pilsuds- d'una garrafa i el tramvia com~n<:à regut el fet, un xofer del servei púk:i està disposat a acceptar la Pre- a cremar_
blic es presentà a la Comissaria, l vel públic. Quan es trobava aquest
sidència de la República. Aquest
HI acudiren els bombers que pro- declarà que havia portat al seu cotxe mati, a. les vuit, a la Plaça de l'Anfet s'interpreta. com un èxit del Go- cediren a apagar el foc.
els agressors, els quals varen llogar. gel, li llogaren el cotxe tres indivivern que ha aprovat la nova ConsEls autors desaparegueren.
li l'auto, i amenaçant-lo amb pisto- dus joves que vestien decentament.
1les, l'obligaren que els condu!s al lloc LI ordenaren que els portés al carrer
titució, en virtut de la qual el PreEs molt similar a la dels Es- sident
DOTZE MIL P ESSET ES DE on ocorregué el succés. Una vegada de Blasco Ibàñez 1 el feren parar
de la República no serà soJOI ES I CINC-CENTES EN comès aquest l'obligaren a marxar a 1es últimes cases de . voravia esI
Sl
tats Units -- L'anglès i l'es- lament una figura repre.~ ~::J ·.=- .·;a
METAL· LIC
cap a la ~onda de València, on li querra abans d'arribar a la Presó
sinó que estarà investit ..;..: grans
panyol cooficials
Entraren uns individus, trencant abonaren l'rmport del viatge, i desa- Model. El xofer, en veure les manlopoders Quan el mariscal Pilsudski
bres que realit ::wen els individus que
la prefectura del primer go- el vidre d'una finestra, a una torre paregueren.
Manila, 25. - La c~.._ • ._:ció fili- assuml
li llogaren el cotxe, tingué algun reLa Corunya, 25. - Ahir se celedel
carrer del Marquès de Foronda
vern
de
Polònia
lliure, en 1918, se
Digué que volia referir-se al roupina s'assembla molt amb la dels
MES DETALLS DE L'A· cel pel fet que en altra ocasió uns braren els actes simultanis del par- ment
i s'endugueren 12.000 pessetes en
present. Digué que actualment
Estats Units. Declara la forma re- li donà el titol de Cap d'E3tat; però joiea
GR ESSIO
atracadors
11 llogaren el cotxe per lament de 011 Robles als teatres Ll- hi ha. tres problemes fonamentals
i
500
en
efectiu
metàHlc
ell
declinà
ocupar
el
càrrec
de
PrePUblicana de govern, i els drets ciu- sident de la
Madrid, 25.-Una vegada comès l'a- a cometre un atracament al carrer nares Rivas i Rosalia de Cast ro.
Enric
Carreter
Garcia,
que
n'és
República,
perquè
conper a resoldre: liquidació del movittadt.sans s·~propen molt a. les lliber- siderava que no
Començà. l'acte al teatre Linares,
tenia la. neressària el propietari, ignora qui en pot és- temptat de què foren víctimes uns ofl d'Espronceda. Quan el xofer estava
a que concedeix la. Constitució autoritat.
cials de presons, acndiren al soroll pensant el què havia de fer, arriba- 1 el parlament del senyor OU Ro- ment revolucionari, programa de poser
l'autor,
i
la
policia
el
cerca.
litlca econòmica i reforma de la.
lanqut ~tablelx tres sectors al godels trets els agents de la policia ur- ren dos individus més, i un dels que bles tou retransmès per l'estació de Constitució.
El Mariscal Pilsudskl tornà a ocuvt1ern de la nació, legislatiu, execu- par
bana Joan Làzaro 1 Alonso Conrada, pnmerament li havien llogat el ve- la Ràdio local al Rosalia de Castro,
el
Poder
en
1926,
1
refusà
noReferent al moviment revolucionau 1 judicial.
DENUNCIA PER ROBA TO RI els quals, en veure que els autors hicle, va prendre seient al baquet i, que estava ple de públic, com l'anvament, per raons semblants a les
ri, cal liquidar-lo no pas per la forEl gerent de la Sala Parés, del de l'agressió fugien en W1 cotxe, re- amenaçant-lo amb una pistola, l'or- terior
g!s~n el que es refereix al Poder le- del
1918,
el
càrrec
de
President
de
ça, sinó amb una tasca de depuració
atiu, es distingeix del sistema
carrer de Petritxol, dtnunctà ahir a queriren un taxi i varen emprendre denà. que complís estrictament el que
En aixecar-se a. parlar el cap de 1 de justícia, sense venjances, però
1anqw en què sols hi haurà una la República, i ocupà. la cartera de la policia que un individu que esla persecució dels pistolers.
se
11
ordenés.
El
feren
donar
mit
ja
la.
C.
E.
D.
A.
fou
molt
aplaudit.
Guerra.
amb
fermesa., I fent una justícia que
Cambra. El Poder executiu està retigué allí fent nombroses preguntes
Aquests fugiren pel carrer d'Hila- volta per tal de situar-se al carrer
Aquest començà el seu parlament no es doblegui. No vol n i venjança
Es creu que el mariscal, amb els referents
Presentat per un president i un vial
preu
de
diverses
merrion
Eslava.
Es
creuaren
entre
els
d~ Rodríguez Sanpedro.
1 exposà el desig que sent des de n1 vessament de sang.
f~Ptesident. El sufragi é3 univer&al, poders que dóna la nova Constitu- caderi~. s'emportà, sense que la de- dos agents de la policia municipal
Ba1xaren de l'auto tres dels indivi- fa. anys d'acudir a Gil-lleia, especialCensurà la
soc;~¡¡sta, que
d enen dret al vot tots els ciuta- ció polonesa al càrrec de President, pendència se'n adonés. una figura 1 els pistolers nombrosos trets i sem- dus 1 el quart continuà al banquet ment
a. La Corunya, però que no portà com a politlca
està disposat a acceptar-lo, ja que tallada per l'e3cultor senyor Llimoam varons que sàpiguen llegir i d~apareixcn
conseqüència. l'estronbla.
que
aquests
darrers
disparaven
amenaçant
el
xofer
amb
la
pistola;
ho
havia
pogut
dur
a
terme
alesholes raons en les qua!s
escrture. Quant al dret de la dona
i que està valorada en 2.400 pes- amb pistola metralladora. Quan sem- el rinouè quedà a l'interior del ve- res per circumstàncies d1verses de la cament de fonts econòmiques i el
fonamentat la seva retirada na.
retraïment dels capitals. Re~ ~:là que
a ésser ele::to•·a i elegible. es preveu nhavia
setes.
blava que els esmentats guàrdies mu- hlcle. Als pocs moments es senti el politica.
egativa,
substituint
l'actual
PreSiel mes de desembre deman_ al Parque Si en un plebiscit que s'efectuarà dent, senyor
nicipals anaven a agafar els pisto- tiroteig 1 retornaren els tres indiviDigué
que
amb
tota
sinceritat,
Moclski,
que
ha
anunD' UN ATR ACAMENT lers, s'interposà un camió carregat dus, els quals obligaren al xofer a
voten a favor 300.000 dones, aquell
portés a la pràctica
sense ànim de polèmica., volia defi- lament que es
ciat repetides vegades la seva dimisserà concedit.
econòmica basada prinde carbó, que feta maniobres per a fugtr pels carrers d'Hilanon Eslava, oir la situació del Partit que ell W1a •·ni'
El
Jutjat
núm.
11
estigué
ahir
a
sió,
per
a
dedicar-se
per
complet
d Lat Constitució limita l'extensió
entrar en un magatzem, la. qual cosa Fernando de los Rios i Passeig de presideix, sense pronunciar paraules cipalment en la minva de despeses
~ errenys de l'Estat que poden als seus e.~tudls celnt.lfics, i que es la presó per tal de rebre declaració retardà al taxi que portaven els guàr- Ronda. En arribar davant l'Hospital que
poguessin molestar ningú, sinó en el rendiment dels tributs, en l'oral
detingut
Vicenç
Mallench,
procreu
que
pre3entarà
la
seva
renúnr adquirits per particulars o
dies. En reemprendre la marxa, j a de Sant Joan de Déu, descendiren i amb paraules de concòrdia per a ganització econòmica. que permetés
cessat
que
estava
en
reueHia
per
cia
dintre
poc.
~rporacions, 1 assigna a la Leglsl'atracament a les oficines de la havien desaparegut els atracadors. lliuraren deu pessetes al xofer per tal tots per tal de demostrar l'actuació l'anivellament pressupostari. Ara,
d ura. el dret de limitar l'extensió
Companyia de Ferrocarrils Cata- Les ferides que té Juli Barclella, és de pagar el servei.
politlca. del Partit, del qual tant com aleshores, crec indispensable
A
Danzic
segueixen
la
po·
Q~e terrenys agrícoles particulars
una politlca econòmica enèrgica, ja
un tret a la nuca, molt greu. A darLa
policia
ha continuat treballant s'ha parlat.
lans.
Pugu.ln posseeir els individus,
lítica hitleriana
El detingut, en les seve3 manifes- rera. hora se li practicà la trepana- tota la tarda per tal de detenir els
Estudià. el procés
revolucionari que Esp~nya no pot aguantar quinze
cor~oractons 1 associacions.
Dancic, 25. - La policia ha efec- tacions, negà la seva participació ció. El mort Francesc Tenanclo. pre- autors del succés.
d'abril 1 digué que fou un moviment dies més d'aquesta manera.
S establirà un idioma nacional· tuat
Es re!eri a l'atur obrer, i digué
uns escorcolls als domicilis de en el fet. contràriament al que ha- senta un tret a la regió temporal,
• • •
revolucionari, degut a la manca
Peprò, mentrestant
s'emprarà l'es: les organitzacions
cal resoldre'! amb mesures que
un altre a la cama dreta, un altre
socialistes 1 s'ha via declarat abans.
Aquest mati ha arribat a Madrid, d'organització dels partits de dretes. que
anyol I l'anglès. '
tenen per base el principi d'autoLa. causa ha estat dec;arada aca- a la cuixa esquerra I un altre a la procedent de Barcelona, l'alcalde se- En aquella època les dretes es tro- ritat.
incautat de pistoles, porres de goma
Diu que existeix una crist d'auPr~ct
CorLStituctó serà sotmesa al
altres a rmes. S'han practicat 23 bada i enviada. a l'Audlènc·ia per a mateixa cuixa.
nyer Salazar Alonso, el qual rebé al baren, a la proclamació de la Rea 1 ent dels Estats Units. Si idetencions.
Josep Alvarez, que també ha mort, seu despatx els guàrdies Joan Làzaro pública, sense un partit prou fort, tontat, i si la mà enèrgica vaciHa
la
celebració
de
judici.
o flaqueja, que sigui suplerta o que
l>~~est l'accepta, se sotmetrà despr~sentava diverse~ ferides.
I Alonso Conrada, i els felicità per d'una banda., 1 amb unes organitza- es retiri Nega que no hi hagi diner
L'òrgan socialista «Volkstimme» ha
a
a1 poble filipí per a la seva estat
L'obrer
que
transitava.
per
aquell
suspès
en
la
seva
la
publicació
seva
actitud
per
heròica.
clons
contràries
al
Govern
que
alesGESTIONS
DE LA POLl·
a Espanya. Diu que el diner es troba.
Pb~vació o repulsa en el plebiscit.
lloc del succés I que resultà ferit,
dies, per haver publicat InforUn dels guàrdies presenta tres hores estava establert, d'una altra.
CIA
per la por 1 per la mantuc ióa vegada aprovada la Consti- cinc
s'anomena Mart! Moreno i les seves trets al casc. L'alcalde els proposarà Els que portaren la República conel- immobilitzat
macions
tendencioses
que
produïen
ca de garanties. Sl vingués sobre
tals
s'efectuaran clecclom genePer agents de la. brigada de per- ferides no són de gravetat.
per a una recompensa.
xlen
perfectament
la
posició
de
les
alarma
a
la
població.
1
nosaltres
el
fastasma
d'una guerra,
d~ciar ;¡esprés el president Ianqui
secució d'atracadors es fan gestions
El xofer que conduïa els atraca• • •
dretes i com estaven serLSe organit- sortiria el diner per a la defensa
trans·~ó en vigor el Govern de
prop dels detinguts a la barriada dors ha prestat declaració davant el
Director de la Presó, Sr. Elor- zar, irLStauraren una República nacional. Jo dic que és tan greu la
A Turquia faran festa els de les Cases Barates d'Horta, on, jutge. Digué anomenar-se Carles za,Elestava
•
que durarà 10 anys.
molt apenat per aquest per a. ells; però la República no ha. situació d'un pafs en guerra com la
com
es
r
ecordarà,
es
procedi
a
la
Campos,
de
48
ar
.
taxista
del
serfet. Digue que serLS dubte formava d'ésser un règim polltic per a un d'un pals que té mig milió d'homes
diumenges
detenció de quatre individus als
Els feixistes francesos
part de la sèrie d'atemptats de tt- sector o per a un organisme, sinó que no mE-ngin.
Ank:ua, 25.- El Govern turc, con- quals fou ocupat un veritable arsePa·ls 2
pus anarco-sindicalista que es vénen per a. tothom.
Cal que el qui tingui diners els
orga~it.z t5. - El partit feixista ha tinuant la seva labor modernitzado- nal d'armes i municions.
cometent
a tota Espanya des de fa
Condemnà amb duresa el mov1- doni o, si no, que els siguin trets
>han
a .un míting, en el qual ra i incorporació de Turquia a la
Els treballs van enca.uinats a ta
molt
de
temps.
No
hi
ha
cap
moment
revolucionari d'octubre. Digué per la força.
Persa Part1c1pat més de quatre mil civilització oriental, ha disposat que relació d 'aquests detinguts, tots ells Relació dels llocs on es ven
tlu per a atemptar contra els em- que no hi ha cap cabdill capaç d'alliste:¡nes. Diversos centenars de !el- sigui abolida la tradició musulmana. coneguts com a extremiStes en les
Es refereix després a la reforma
pleats,
ja
que
es
tracta
de
persones
guantar
aquestes masses, com ha constitucional. Amb aquest motiu fa
IIS>egÚ vtest~t camises blaves, han del descans dels divendres, un dels organitzacions d'atracadors.
d'extrema
bondat
J
que
fa
poc
que
estat
demostrat
amb
aquest
cruent
M ra lordre.
més antics i arrelats cos tums
històiia dc les persecucions de què
Sembla que la. policia té coneixepresten servei. En tota la població assaig, on foren exacerbats els senti- ha estat objecte el sentiment rehtnoV1~ce1 Bucart, cap 1 fundador del dels pertanyents a la religió de ment que els darrers detinguts amb
penal
no
hi
havia
cap
conflicte
amb
ments
humans
d'una
manera
bàrMADRID
glós. Estima. urgent la reforma de la
d'acc16enJ, ha exposat el programa. Mahoma. La disposició no entra en- motiu de l'atracament que es tenia
els presos socials I es dóna el cas bara. Féu remarcar que les dretes Constitució.
Criticar
feixisme 1 d esprés de cara en vigor; però és possible que projectat a dues grans cases co- QUI CS~ de ta PU.a; ta del Sol.
que en l'actualitat no hi ha n1 un tenen la tendència de defensar els
Afegeix, després, que Acció Popu11overnene homes que actualment ho s igut molt aviat, per tal de subs- mercials d'aquesta localitat tenien
D
de
VOZ)), a I Ol ri er l u CI I~ sol pres castigat.
L'atemptat s'ha conceptes de tam1lla, r eligió i ordre lar s'aferma. cada vegada més 1 que
tar¡
amb el règim parlamen- tituir el descans dels divendres pel l'ordre de proveir-se de les armes ·
~enfront t!l numero ::10>
realitzat contra aquest cos de pre- públic, I recabà l'actuació de tots té consciència. de la força que reacorctS~a declarat partidari d'un dels diumenges, generalitzat a tot el que foren trobades a Horta.
11
Pa nJI, • s 18 • ..:arrt:t Alcalàl sons, com ho demostra el fet que aquells que sentin aquests
ideals. Féu presenta en el Parlament. Per a1xò
els ex ranca-alemany, 1 ha dit que món.
Com sigui que els esmentats de- Lloo Tea tr o Fonta tba IGran-VIal
cada
un dels empleats pertanyia a allusió als menyspreus irònics de que quan els altres Partits hagin franegoci-combatents són ela millors
Amb aquesta mesura, el Govern tinguts estan en combinació amb QUIIIIC a IB G lt,~ l e t ! de Bllba¡,
Ul18 galeria diferent. Juli Barciello, han estat objecte els populars agra- cassat serà. el moment d'assumir ei
~el se~ors i ningú no pot dubtar turc es proposa. que el comerç 1 in- els que practiquen els actes de sa11
al car·er Sa r r~no tcantoua el qual ~recisament havia. guanyat ris en els primers moments de la Re- Poder, però el Poder totalment per
L'or Patriotisme.
da . ~oya
dústria de Turquia. vagin d'acord botatge, s'ha vingut a coneixement
fa uns dies unes opooicions per al pública, i recordava això per a fer a nosaltres o la dissolució de les
tnat. actor fou frenèticament acla- amb els descanços setmanals d'Ocel- que un dels detinguts està compli¡¡ ..arrer ,¡t rqu6s de Urqulto
cadastre i anava a abandonar el Cos destacar com havien anat ocupant Corts. Voleru arribar al Poder amb
al
Oli
.J
'7elàZQ<J8L
dent.
tota dignitat 1 amb la plenitud de
cat i fou un dels que es feren escàde Presons. Pertany:¡a a la segona poc a poc les seves posicions.
al
carrer
A
I
::a
I
à
1
<'.au
tonada
e
nostres forces, amb tota. l'a.utopols quan el tiroteig del Bar Brusgaleria. Josep Alvarez, a la tercera.
També féu aHusló a les eleccions les
Fou molt ovacionat.
uoy:
seHes, on, com es recordarà, resultà
1 Francesc Tenanelo. a la cinquena del novembre i al triomf de les Iitat.
Després de dinar agafà l'exprés
al c. Alb , ,o Agullel"f' ~~
Especialista dels Hospitals
mort !':Inspector de policia senyor
~cap a Madrid, on arribarà demà al
nada ::1. 1:-rin<'E'sa)
de Paris . Varices - Llaguea
R ubío.
El Consell de . rrunistres tingue noEn acabar aquesta part del seu
a les cames • Malalties de
De oomprovar-se l'extrem aHudlt,
tlc_ies del succe1t per qutjà del tni- discurs, el senyor Gil Rebles marxà. mati.
Havien estat preses moltes preVALENCIA
l'Anus • Reote - Pèrdues de Guareix aenae operar els detinguts seran posats a. la disP. de G' nlstre de Justicla, el qual rebé de- al teatre Rosalia de castro, on con- caucions, que resultaren innecessàrac1a, 106, pral.
Vda. de VIcenç .,astor. - Nav11. •& talls de l'atemptat per ~lèfon.
SENSE DOLOR
sang · Fisures - Eczem es
tinuà la dissertació.
posició de l'au toritat competent.
ries.

I
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GASOLINA
I NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

Servi ce Station, S. A.

Roman ha fet àmplies declaracions
a un periodista sobre el moment
actual.
En relació amb el debat plantejat
a la Cambra pel contraban d'armes,
digué:
-He llegit atentament els principals dlscwsos pronunciats des del
punt de vista de l'acusació, i de
quant allà s'ha dit, tinc per evident
que el famós sumari no apw1ta ni
el més petit indici de culpabilitat
per als senyors Azaña i Casares Quirega.
Sobre la posició del Govern en
aquest assumpte diu :
-No tinc ni la més petita sospita.
que el Govern hagi pres pròpiament
allò que es diu una posició polltica
en el debat parlamentari. Una vegada més, el Govern ha. estat dirigit per les forces parlamentàries al
servei incondicional del qual ve emprant.
¿Quines són les conseqüències politiques que advertiu com a probables?
-Per de prompte això que acabo
de dir: amb raó la Premsa de dretes
fa ara la propaganda a favor de la
unió del partit ra.d.ical. No és per a
sorpreudre'ns massa; les etiquetes no
compten: allò que vnl són els fets;
això és, la conducta politica. El
partit radical des de fa temps, sent
i practica contra els ad versaris la
mateixa passió d'hostilitat que el
més intransigent dels partits. La. insolaridltat t¡ue els partits republicans
declararen en octubre, té avui, lamentablement, innombrables motius
de ratificació.
¿Quines reprecussions poden tenir,
quant a la unió dels republicans,
l'actitud que han adoptat els partits
d'oposició en aquest debat?
-Ignoro la repercussió que pot
tenir. Sols sé que ambdues coses
han de reputar-se independents entre si.
La unió dels partits republicans
per a la mútua defensa, davant la
persecució injusta. que vénen sofrint,
no pot acorLSeguir l'alta s1gntf1cac1ó
d'una po1!tlca. Com tampoc la tendria una unió de republicans per a
organitzar la revenja en el demà.
Una altra cosa molt diferent sena.
el comprom!s formal entre els republicans per tal d'executar un pla
polit!c degudament preparat per a.
fer cessar la. discòrdia el vil, restablint la. convivència entre els espanyols, que és el signe d'autèntica
unitat nacional, per tal de posar
terme a l'actual desacord econòmic,
estimulant la prosperitat del pals
en tots els òrgans 1 per a superar
l'antagonisme de classes, replantejant fundoment solucions efectives
de justícia social.

L'ex-ministre
Lara, parla a Sevilla

QUATRE VIGILANTS DE LA
PRESO MODEL SON AGRE·
DITS A TRETS PER UNS
DESCONEGUTS
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LA REVISIO DELS TRASPASsos EFECTUATS A lA
GENERALITAT
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El moviment revolucionari •••
____________*____________
diu ••• s'ha de liquidar sense
vessament de sang

La Constitució
de Filipines

I af"rma que la •t UaCIO
. , actUaI no
pot durar més de qul·nze dl"es
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Dl MARTS, U DE MARç

DEL 183$

LA JORNADA ESPORTIVA DEL DIUMENG E
ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
UNIVERSITARIS D'ATLETISME

200 metrea (final)
1, Bravo (En¡rlnyers), 24" S-5. - 2,
Farré (Enginyers). - S, Luque (Tècnics). - 4, Marlmon (E. Treball). 5,
Pujol (Normal). - 6, Batista. (Escola
Treball).

En el curs de la darrera jornada van
ésser batuts tres «rècords» d'Espanya
Amb ¡rran éxit va. celebrar-ee dlumen¡re la. darrera. jornada dels Campionats
de Catalunya. Unlversltnrls d'Atletisme. Amb ¡rran èxit, diem, puix que,
ultra una organització excel!ent, en ta.
Jornada d'ablr torcn batuts tres rècords
d'Espanya. unlveraltarta.
Els resultats re¡rlstrata !oren els eegtlenta:
400 metrea tanques (final)
1. Mongrell (Tècnics), l' 5".- 2, A·
mat (Aparelladors), l' 6" 1-5. - 3,
Fumado (Medicina). - 4, Juanola (Tècnics). 5, Marca {Tècnics). 6,
Canosa (l"armAcla).
Salt de llargària <final)
1. Fretxna (Tècnics), 6 m. 62 centlmetres. - 2, Mtnunon (Treball), 6
metres 02 cm. - 3t_Naves {Medicina.),
6 m. 84 cm. - 4, Mon¡rrcll (Tècnics).
6 Fumndo (Medlctno.). - 6, Montero
(i!!nglnycrs l.
Reemolaoaments Ollmoics Universitari• (4 x 2 x 2 x 8)
1. Esoola Normal (Pujol, Ga.usacs,
Fontdevlla, Obon) 4 milluts, record
d'Espanya Onlvershart (antic rècord,
4' 07" 4.·5).
:l, (Tècnics). - 3, (Medicina). - 4,
(Escola. Treball).- 5, (Dret),

10.000 metres (final)
1, Mir (Normal). 34' 06" 2-5 (rècord
Unlveraltart d'Espanyo.; antic rècord,
A. 8egura, 85' 85" 3-5).- 2, Cols (MeLlançament de la Javollna
dicina). - 3, ADscel (Medlclna). - 4,
1, Rodr~ez (Treball), 88 m. 05 cen- Ballester (Dret).
timetres. - 2, Montero (Enginyers),
Rellevaments 4 x 400
36 m . 24 cm. - 3, So.lsna (Tècnics),
35 m. 06 cm. - 4 Guàrdia. (Tècnics).
1, Tècnics (Salsas, Franci, Juanola,
-6, Espunya (Trebnll).- 6, Amat (A· Luque), S' 69". - 2, Escola Treball. parclladora).
3, Medlclna. - 4, Dret.
Llanoamont del martell
1, Garrlea (Medlclna), 22 m. 81 cm.
- 2, Bravo (En¡lnyera)~...2o m. 96 cm.
- 3, Rodrl¡rucz (Escola ·neball), 20 m .
61 cm. - <!, Junnola (Tècnics). - 6,
Salsas (Tècnics). - &, Escolà {Medielna).
1,500 metros (final)
1, Jaume An¡rel (A¡rrlculturo.), 4 minuts 16 s. 3-5 (rècord Espanya. Unlverslwl; antic rècord: An¡¡el, 4' 19"). 2, Cnatellà (TéCUlCII) , 4' 22". - 3, Ellas (Tècnics). - 4, Josep M. Angel
(Medicina). - 5, Mutloz (Escola Treball). - 6. Sans (Batxillerat).
,
à
Salt d alç ria
1 Reny6 (Tècnics), 1 m. 60 cm. 2, SOter (Medicina), 1 m. 55 cm. Aguilar (Treball), 1 m . 50 cm. 4 Juanola. (Tècnics), 1 m. 50. - 5,
Vallet (Dret).- 6, Gausacs (Normal).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Puntuació per Facultau
Escola. de Tècntcs, 136 punta.
Facultat de Medlclna, 101 punts.
Escol& Treball, 76 punts.
Enginyers.
Dret.
Normal.
Batxillerat.
Aparelladors.
Agricultura.,
Farmàcia.

VIES URINARI ES

¡s,

DEFECTES SEXUALS

FARRE

PIJUAN

-o-

Que admetrà pwssatgera 1 mercadel'les

La. càrrega es rep fln& la. vetlla. del dia de sortida, at tln¡rlado níun. 1

del Moll de Balears, Telèfon 18274
VIA LAIETANA , 1
TELEFON 22057
Consllrna.tarls:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
TELEFON 22057

VIA LAIE'fANA, 'I

A Les Corts

Barcelona, 2
Espanyol, ·2
Eau i os:
Barcelona. - Nogués; Rafa, Alcor1za: Pedrol, Berkess:r, Lccuona.: Ventolrà~..Ra.tch, Escolà., Trujlllo I Pagés.
=panyol. - Martorell; Arater, Pórez: Mart!, Espada, Cl!uontes; Prat, Edelmlro I, Irtondo, Manolln 1 Edelmlro n.
Arbitre: Vallana.

• ••

RAMBLA CANALETES, 11, ler.

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

Unies regulars de grans vapors per a .s destins
que es delallen

SERVEI RAP1D CAP AL BRASlL- PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyols
SOnldes fixes ca.da. 21 dies
Oap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortirà el cUa 9
d'AbrU del 1935, la ma¡;nlrlca motonau

El Madrid, que vencé l'Athlètic de Bilbao a Chamartín, se~
gueix en segon lloc esperant una ensopegada del Betis pen
a passar al primer lloc

La. posició actual dels doe equips catalans en aquest Torneig de Lll¡ra téu
que l'encontre clJ.sputat el paasat diu-

Metge espeolallsta

S. en C
SERVEI RAPlU ENTRI!l BARCELONA I BILBAO
sortides tots ela DIMECRES a la nit cnp a València. Alacant. Màlaga,
Sevilla., Vlgo, V1llagarc1a coruny11, Musel. Santander 1 Bilbao.
Alternant-6e les eecales de:
Tarragona., Ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carles I Ferro! cada dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA l BTLBAO
cadA dues setmanes.
SOrtides els DIVENDRES a la nit. cap a Tarragona, Sant Carles I
V1naroç, Valéncla, Cullera... Alacant, Carcagona., Agullas, Almeria., Melllla, Motrtl, Màlaga, Ceuta, Càdiz 8evllla.. Huelva, VIso, Marin, Vi·
Uagarcla, Ferro! COrunya. AvUés. Musel, Santander, Bllbao I Pasajes.
SERVEl ENTRE .BARCELONA, SETE 1 M.ARSELLA
SOrtides Quinzenals els dljous cap a Béte I Marsella.
Scrve1 quinzenal cap a. GENOVA
La càrrega. es rep Pl Tlnglado de la Companyia Moll del Rebaix.
Telèton 13585

EL CAMPIONAT DE LLIGA

Especialitats - Camises a
mida - Adam 1 model RAGLAN <patentada)
MITGES «FERRO»
<de garantla.l

PREUS BA RATl SSI MS

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D 'ESCRIURE I DE
SIR, MALETES, DISCOS, etc.

co-

TOT . D'OCASIO
CORTS CATALANES,

4J4

BARCELONA

Telèfon 30422

Exquisits plata de popets com
enlloc m és de Barcelona.

Qran terassa pròpia d'hivern
per a banquets I festes

Calefacció elèctrica
-PASSEIG NACIONAL. 62Barcelona.
Telèfon 19235
D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS

CLIN ICA GALLEGO
t8, Nou de la Rambla,

Hospi1a,, 42 • Tel. 13651

VIES
URINARIES
Avarío.sL · Matriu. · Blenorràgta. • Tractaments moderns. Impotència.. - Diatèrmia. Alta.
f:eqüència. • Raigs X. - Anàllaia clinics <sang, orina)

Consulta de 10 a 1 I de 4 a
Diumenge, de 10 a 1

CAMISERIES

MitPh :Si #.4.1 A141W

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

~

DEU LO FEU

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMP0!1ADES DE
PRIMAVERA I ESTIU
Camises darrer model, con!ecclona.dcs tmmlllorablement, estU
amerlcè., obertes - Corbates, mitjons, cinturons, pijames 1 barnussos de gran moda. Exccllent assortiment de géneres per a.
CAMISES A MIDA
3
Call,
BARCELONA

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles J '00 pesseta
))
Cada ratlla de més ...... 0'30
HOSTES
I PENSIONS
PENSIO ANDREU, per
estada, vtat¡¡ers, a.bona...
menta 1 coberta, bany I
tel. Duc de lo. VIctòria.
D, p .
HOSTES, desitjo, tot
estar o sola dormir. campo Ba¡¡rad o, :l5, ler. la.
PENSI O : P eIa I• 11• 3er.
2na.. Grnn contort. Bany,
telèfon.
HABITACIO per a. clorllir preu econòmic. MaDorca, 494, ler. lra.
FACILITO
GRATIS
pensions 1 llabltaclona
Jte,mbla Flors, 10, entreIOl.

VIAT.JANT
s'ofereix
per a. Catalunya, ram
de
telxlta
I
gèneres
de
DESPATX complet venc
a preu molt redurt per punt. Amb bones reiaclons
cllentela..
Escriutraslladar-me a tora. Escriure a LA HUMANI· re a LA HUMANITAT
num. 160.
TAT num. 536.
~-ANGEL MARTI. Taller
BONA COMISSIO dona<MarUré a qul em proporcioni <l'enquadernació
nez
la Rosa., 17. Tepartides trosos teixits de létonde7535:l
• Barcelona).
seda primera mà. Escriure LA HUMANITAT num.
BOTIGA
RELLOTGER
202
trnap111;110 bon preu. Freseer,
127
A.
CORREDOR, vins I olis
a domicili es soHiclta. Escrlure LA HOMAN1TAT
níun. 201.

DIVERSOS

114ADRID: Passeig Ce la Oasteuana. 14. - BARCELONA: VIa Laietana.., :I
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ ·CANARI ES
SOrtides setmanals els dissabtes. a les 12. Efectuaran el servei les motonaus
•CIUDAD DE SEVILLA» 1 aVILLA DE MADRID»
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia (llevat r la diumenges) de Barcelona • Palma. a lea
lU nores. per les motonaus
uCIUDAD DE BARCELONA» I •CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA· EIVISSA
LlNIA COME.'RClAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDlTERRANIA. NORD O'AFI:UCA I CANARIES. - Sortides quinzenals de Sar·
cetona ela CUjous. LllilA COMERCIAL BILBAO· CADIZ ·CAN ARlES. Atl.m
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - t>or~ldes quinzenals de Bilbao els diJous. LINlA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORIS DE LA GUiNEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). - Sor·
ttdes el dia 17 de cada mes, amb escales a València. Alacant (facultativa.),
Cartagena (Cacultatlval. Cè.dloz. Las Palmas. Santa Cruz do Tenerlte, Rlo
de Oro (facultativa ), Monróvla o Freetown (facultativa). Santa Isabel de
Fernando Poo. Bata (facultativa). Ko¡ro I Rlo Benlta tracultatlva) pels vapora
aPLUS ULTRA1 1 uLEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
SOrtides do Barcelona els dilluns I dijous. a tea 110 bores
uCIUDAD DE VALENCIA»
Preu a ooberta: 8'00 pessetes. Bitllets d'anada i tornada a oreu a redurta
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA • CANTABRICA
amb escala a tots els ports de la Penlnsula. SOrtides de Barcelona. els dimecres
LlNlA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT • ORAN - MELiLLA
VILLA ALllUCEMAS • CEUTA 1 VICFJ.VER.SA
Sortides de Barcelona cada. diumenge. a tes ll bort'l!; d'Alacant ela cumarta,
d 'Cran ela cumecrea. C'Oran cap a Alacant eis dimarts. t d'Alacant cap a
Barcelona.. els dimecres

PIT

EN LA INTIMITAT
DEL MATRIMONI

Específic presentat en forma. de petits cons. Capseta
de prova amb un con. 0'60.
Capsa. de 12 cons, 5'70 pessetes. EN VENDA: PuJol, CUleu-Pelayo, Ferrer-PI Catalunya., Seglllà-Rambla. Flors, Andreu-R. Catalunya, Viladot-R. Catalunya, UriachBruc, 49, C. Especifics-Salmeron, 78 l restants farmàcies: PROSPECTES GRATIS es donen 1 envien: Laboratoris Farmacèutics suB:MO, Astúries, 54, Barcelona. - Telèfon 79867

----- ---

OFERTES
i DEMANDES

XALET modern, espa...
lóa Jardi I borta, a 26
minuts Plaça Catalunya.
Venc tmmlllorsblea condicions. Dirigir-so a LA
HUMANITAT núm. 163.

MOSSO O COBRADOR,
desitja cococacló 45 anys
I bones referències. Escriure a LA HUMANITAT níun. 534.
MODISTA l'Ofereix a.
1 a domic111. Preus
econòmics. Roca.tort, 164
pral. 1.a

LLOGARIA dos pisos cn.sa.

en una ma.tel.xa caan, moHABITACIONS,
casa derna 1 cèntrica. flns a
_particular, sols dormir o 90 ptes. Escriure a LA
tot estar. Sant Pau, 6, 2on HUMANITAT níun. 1511.

SENYORETA taqulmecan~afa amb coneixements d'ottclna. dominant
VENC AUTO d'ocaalO català 1 cutelll, s'oferet.x.
OFEREIX pensió tot esHP. bon Clitat I con- Eacrlure a LA Huv.ANlo cormir. Carme, 39. 10
dicions lmmlllorables. - TAT num. 162.
aa6: Porteria.
Escriure a LA BUMANI·
TAT níun. 161.
PER A TREBALLAR
PENSIO tot contort. 150
provincia Girona desitjo
ptes. F. Le.tret, 188, 6è.
MODES. contecc10 acu. comoan.v_IYllb cotxe. LA
prtmera.
rada de vestit.. 1 abrics HUMANITAT.
per a eenyora 1 nena... FALTA APRENENTA,
Roca.DR. DOU, 111, tntl. b.. Preus moderats,
~eba.ll tt.cll. Pere 8era.ti,
fort, 15i, pral., lr..
a tot estar o dOrmir.
'· ler. lra. (Grè.cla.).
BARBARA, I lon. 1ra.
habitació senyor sola dorJlllr o tot estar.

Campionat de Catalunya
de Basquetbol

COMPRO IAIO TU·
PRECISA nol per a reRISME. ~. LA ROMA· cad.oa, preeentat pela seus
NITAT :níun. 999.
pares. C. de Cent, 800,

AHIR A LA TARDA A LES CORTS

Resultats de la. jornada do diumenge:
Primera categoria
U. C. Joves - Intendència
10-41
Patrte - Laietà
21-25
Barcelona-Jun1ors
28-26
Duro - Espanyol
16-13
Equips 1 àrbitres:
U. c. Joves: Vlll8lba (1), J. Querol,
Qulles, C. Glménez, Bayra¡¡uet {4) 1
J. Glmènez (5).
Intendència. - PuJol (2) Redon,
Martlnez (15), Blanco (6) i catartneu (18).
Arbitre: Ma.rtinez.
Patrte: VIterbo Hospltaleche, Carreres, Maunier (8). Arnaud (3) 1 114ltchell (10).
Laietà: Fèll.x, Domingo, M.art1ne1.,
Prleto (11), Musca.t (8) 1 Cruces (6).
Arbitre: Brotons.
Barcelona: Carbonell, Farré (2), Ma.Uart (2). Hcrnàndez (3) I Tomàs (21).
Junlors: Farr'ê (3), Vldal (3). Escalers, J.VIdal (8), Suau {8), Benach (4).
Arbitre . López.
Tercera categoria
Rubl - Mollet
Ateneu - Garcia.
Martinenc - COmtal
Ol!mplc - Prat de la. Riba

12-8

55-4
46-9

S2-9

AQRUPACIO DE BASQUETBOL
DE CATALUNYA
Allgue& - Sabadell
23-19
Renalxement - l\4ontserrst 24-28
Martinenca - Ba.dalonl
29-22
Descansava la B. P. Mont¡ro.t.

CLASSIFICACIONS
Primera cate;;ona
Laietà
6 5 -- 1 154 115 10
Espanyol
6 5 2 162 104 8
Patrie
6 3 1 2 177 123 7
Barcelona
6 3 1 2 1~ 169 7
Duro
6 3 1 2 120 112 7
Intendéncia.
5 2 1 2 129 112 5
U. C. Joves
61-5882092
Junlors
5 - 5 79 114 Tercera
Martinenc
6
Ateneu B. C.
5
Olimptc
5
A C. Mollet
5
Rubt
6
Comtal
5
P. de la Riba 3
C. D. Garcia
5

casa recomanable pel seu peix
freso I menJara d'encàrrec

APARELLS

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

RELLOTGES ~ OBJECTES DE PLATA

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

CASA BAGUES

Carrer. de Sant Pau, 6
(prop Rambles> Tel. 14231

PAR

CELO NA

mitjan temps el cansament s'apoderà
d'ambdues Unies mlt~es I !èu Que el
joc no tingués nl la rapidesa ni Ja · '
mobilitat d'abans. Al cap do 13 minuts Ce joc 1 en tlrur-se dos cornera
seguits contra l'Espanyol, Escolà obtln¡¡ué el sc¡¡on ¡rol a tavor del Barcelona. Deu minuts abo.ns de fl.nlr l'encontre escapà Edclmlro n 1 d'un xut
rna I creuat quo Nogués no pogué deturar, establi l'empat.
Do 1 Espanyol sobresortiren en prlmel' terme Prat 1 Martorell I la Unta
mitja al primer temps; desentonà durant tot el partit Iriondo, que va fer
llOtser el plLjor partit de Ja temporada.
Del Bo.rcclona els m.Ulors Berkessy
1 Nogués, principalment el primer, en
la primera part, estigué formidable;
a la segona forru també una. bona. actuació. sense excedir-se.
L'arbitratge de Vatlana bastant encertat, sl bé massa indulgent en no
nasenyalar una falta de Pérez a Ventolrà dins t·àrea, d 'Idèntiques caracteristlqucs a. la que val¡rué a l'Espanyol
ttra.r un penalty contra el Barcelona. - C.

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

PARTITS AMISTOSOS
'Escletxes - Laietà
17-24
Atlas - e E. E.
ao-20

/

Bar Petit Miramar

rr

men¡e a Les corts es presentés Interessant
tots conceptes, pel qual motiu e camp oferia un ma¡pilllc aspecte.
El partit, corresponent a l'Interès
detsvetUa.t, tou extremadament competit 1 jugnt a gran tren, pr1nclpnlment
en el primer temps, en qué sovintejaren Ics ju¡;ades d'emoció 1 en el qual
l'equip blau-grana Jugà galrebé sempre en terreny espanyolista.
En aquest Pl'lmer temps l'Espanyol,
al cap de 32 minuts do joc, obtenia
el seu pr1mer gol; una !alllda d 'Alcoriza. primer I dc Rafa després permeté a Prat, sol davant la porta, de batre per primera. vegada Nogués. No
per això es desn.nl.mnren els barcelonistes, 1 pocs minuts despr~ Escolà
xutà a gol, la pilota rebotà al pal 1
Ralch, d'esquena, rematà ta jugada a
la xana sense que Martorell po¡ruéa
!er res per a evitar-ho. Un minut abans de tlnlr el primer temps una
falta d'Aicorlza a Prat és castl¡rada
amb penalty; tira el cà.stlg el matel.x Prat I la pilota rebotà coutrs el
pal de gol.
Al se¡¡ons temps el joe oomençè. amb
lea matel.xes caracterlsttques, però

Renaixement
Montserrat
Martinenca.
Sabadell
Montgat
Altgues B. C .
Ba<lalonl

categoria
5 1 174
4 1 189
4 1 127
2 1 2 100
2 4 52
1 4 48
1 2 33
1 4 46

Asruoacló
8 5- 3
8 9- 3
7 5- 2
8 5- 3
7 4- 3
8 2- 6
8 1- 7

190
139
138
150
158
152
133

76
41
61
82
163
16a
67
123

10
8
8
5

169
127
129
121
121
177
192

10
10
10
8
8
•
2

2

2
2
1

CATAlUNYA I CASTEllA EN
BASQUETBOL, Al GRAN PRICEJ
El DIA 28

L'equip del F. C. Barcelona
(1928) vencé la Selecció del
Grup B, per 4 gols a O, en el
festival d'homenatge a Josep
Gironès i a profit de la Mutual
Esportiva

TORNEIG DE LLIGA
Primera divisió

-

RESULTATS
Barcelona - &panyol
_
Madrid - Atlétlc Bilbao 25 _2
2
València - Oonòstta
·l
Betts - Atl6ttc Ma<1r1Q 72 _
0
Arenes - Ovlcdo
R. Santander - SeYilla. ~: ~
CLASSIFICACIO
Betl,
11 12 2 3 30 17 26
Madrid
17 12 1 i 46 25 25
Ovl0'1o
17 10 1 6 47 35 21
Atlétic B. 17 8 2 7 i7 30 18
Barcelona. 17
6 5 6 89 35 17
Sevllla
17 8 1 8 86 29 17
Atlètic M. 17 6 5 6 29 33 17
València
17 8 o 9 33 36 16
Espanyol
17 6 2 9 36 46 14
Santander 17 5 8 9 27 35 lS
Donòstla
17 5 1 11 21 44 11
Arenes
17 3 3 11 16 42 9

Segona divisió
RESULTATS
Sab:tdell - Murcta
1-2
Ossnseuna - Celta
8-0
Hércutes - Valladolid
4-1
CLASSIFICACIO
(Fase final)
Osswssuna
5 4 1 o 11 4
Béreules
5 S 2 o 14 5
Celta
5 S O 2 8 11
Murca
5 2 1 2 5 6
Sabadell
5 1 O 4 5 10
Valladolld
5 O O 5 5 12

Ahir a la. tarda, a Les Corts, tlngu6 lloc l'acte d'homenatge al nos-tre campió Josep Gironès, l a pro9
fit de La Mutual Esportiva de Catas
lunya. E1 públic, corresponent a la
6
5
finalitat del festival, hi acucli en
2
gran nombre, puix que gairebé va
o
registrar-se un ple a vessar.
En primer lloc, jugaren un partit
TOR~JEIG
amistós la U. S. Colomenca i la
S. S. Sant Ant-oni. Aquest encontre
acabà amb un e=1pat a dos gols.
A conLinuacló es jugà el partit enRESULTATS
tre l'equip del Barcelona i el de la
Tàrrega - Europa
2 -1
Selecció del Grup B. Aquests equips,
Calella - Sants
1 2
Granollers - Horta.
5: s
a. les ordres del coHeglat Llobera,
Terrassa - Martinenc
5•1
s'arre<1gleraren de la segUent maneSant Andreu - Duro
1-1
ra:
Manresa - Mollet
5 1
Barcelona: Llorens; Saura, Pedrol;
Poble Nou - Sant Cu¡at o:s
Martf, Castillo, Duran; Piera, Sastre,
CLASSIFICACIO
Samitier, Ramon i Sagl
Oranollera 15 9 1 5 41 27 19
Selecció: Zamora (Calella); BorSants
15 9 1 5 32 21 19
r à3 (lluro), Madlcó (Terrassa); AlTerrassa
15 9 1 5 32 22 19
mi11ana (Europa), Ma.riages muro> ,
Calella
15 6 4 5 32 30 16
Horta
Solanes (Horta); Folc (Sants>, Vi15 7 :l 6 32 so 16
St. Andreu 15 6 4 5 82 25 18
laseca <Martinenc), Blay (Sant AnMartinenc 15 6 1 8 27 33 13
dreu), Rubicó (Granollers> l Judici
Europa
15 5 1 9 20 30 11
<Duro).
Duro
15 4 3 9 19 30 11
D'Jrant el primer temps, el BarceTàrrep
15 5 O 10 25 40 10
lona obtingué dos gols, per mitjà de
Samltler; el primer, d'un centre
avançat de Ramon, 1 el segon, en
EL CONCURS FEMENI DEL
rematar de cap un corner que tirà.
C. N. BARCELONA
Sngl.
Durant el segon temps, Ramon obtingué el tercer, d'una passada de
Piera, i, finalment, Samitier, de manera maravellosa, marcà el quart i
darrer gol.
La Seleccló, amb tot i els seus elements joves 1 ràpids, ha hagut de
sotmetre's davant la tècnlca dels
blau-grana. Dels inactius, ha dectaco.i Samltler, el qual ha fornit una
excel:lent actuació, Jant amb Llorens
i Saet.
Durant el descans es corregué una
En el traneeurs del Concurs l"ement
prova de 800 metres, que guanyà, !à- Carme Sorlano ha millorat el rèccrd
climent, J aume Angel del B. U. C. de Catnlunya dels 100 metres dors teDesprés, tres petit boxadors, efectua- meni, que detentava.
La marca. assolida és d'l m. 32 s.
ren uns crounds» de boxa i d 'exhibiTambé Enriqueta Sortano va batre
ció.
el rècord de Catn.l unya 1 Espanya deli
200 metres braça, que ells mstella
detentava en 8 m. 22 s.
La. marca assolida ha estat de 3 ml·
nuts 20 a.
Ambdós rècords són ertraoflc!a!S.
E.ls resultats de la jornada toren ell
Demà, a la. nit, a les 10.15
següents:
100 metres lliure (la. cate¡orta);
1, Carme Sorlano, A., 1 m. 21 8 2 , Enriqueta Sorlano. - s. Dolors à~
Campió del Món
nleher - 8 Mercè Massanells.
100 metre a lli ur e (2a. categoria),
Oestrudl.e Wentger, B., 1 m. 25 s. ex-campió d 'Europa
2, Carme 8e¡rura. - 3, Encarnació Al•
tal. - 4, Marta T. Serinyà.
General, QUATRE PTES.
33 metres crol (l.n!antU)
1 • Marta Parés, A., 29 s. - 2, carme
Ponsatl. - 3, Joano. Parèa. - 4, RoseEL RUGBY INTERNACIONAL
ta Aguilar.
200 metres braça
l"' Enriqueta Sorlano, B., 3 m. 20 &
- ~. Concepció Albert.
100 metres espatlla
1.~, _
Carme Sorlano, A., 1 m. sa a. 2, ooledo.t Bacua.

PREPROMOCIONAL

Les germanes Soria·
no milloraren, oficio·
sament, dos rècords
d'Espanya

BOXA OLYMPIA
F R E o o y MI L L E R

L u1s

a u Ao R 1 N1

Tot l'Interès d'aquest esdeveniment
és, en aquests moments, de &aber Ja
composició de l 'equip que defensarà
els colors de Catalunya en el partit
que ha de disputar als represento.nts
de Castella. ol dia 28, a la nit, al Gran
Prlce.
A a.qu~;Sta f1 hem demanat l'opinió
als senyors Rafael Ca.stejon, An¡rel Trufl.ó, Frnncesc Matabosch 1 Anselm sur eda. Els llavem dirigit lea tres pre¡runtes següents:
la. Quin equip tormarlcu per a. la
selecció catalana?
2o.. Qui serà el vencedor?
3a. Per qul.na dl!erèncla?
A les quals han respost:
El senyor Rafael CasteJon, secretar!
de la. Federació Espanyola de BnaquetGénova. 25 Davant un públic
bol:
nombrós, 1 a. presència de les autorll.a En d1.1 l'eQuip Que jo !orms.. tats loco.l8 1 del cònsol general d'Esria sols dono una. impressió personal, pnnya. a aquesta, es celebrà l'anunperò que al meu criteri é8 el que do- clat partit Ità!la-catnlunya.
narlo. més rendiment. .Amb tot, una seEl joe tou molt interessant 1 nlleccló es fa. força dU1cll, ja que sl bé vellat, com ho indica. el resultat, 11ue
està molt generalltzada l'opinió que en conjunt slgn1tlca. un empat ja. que
no es disposa de Jugadors de prou es.. ambdós eQull>S marcaren un assaig.
tegorla per a. tormar un eQuip Que faci Els Italians transformaren el seu, per
Quedar be ol basquetbol catn.là, aquea- mitjà del qual aconseguiren la dlteta creença queda anuUada. en trobar- réncla de dos punta que els dont. Jo.
nos enfront de la Ineludible tnaca de victòria..
la composlcló. A titol d'opinió persoL'àrbitre francès Gaudlllot, allnlà els
nat, donca, acl teniu l'equip quo jo equips de la següent manera:
formaria: Brotons, Maunler, Muscnt,
Itàlia : MorlmoncU; Cazzln.l,
Vinci
Font 1 Tomè.s: suplents: Martlnez (In- IU, VInet IV, Cesanl, Plana, Morettl,
tendència) • Mltchell.
Ma!Uoll¡ Vlsenttn, Sogrbatl, De Ange2a. Catalunya..
lis, Alo so, Crespl, Bottonelll 1 114::1es3a. Almenys per 12 punts de dlte- trl.
réncla.
Catalunya: Elles, Ju1111es, Garrigosa
El senyor Ansel Trufl.ó, president de I, Balcells Bisbat n, Vllaespa.sa, Ros
la Federació Catalana de B8.11Quetbol Agutlar1 Bisbal I, Pulgdevall.l. Riera,
ens diu:
' Mnssow. Batthaaar, Nuv.lals 1 uuat.
la. La capacitat del seleccionador
S'lnlclà el joc amb un atac dela esManent 1 a més la lllbertst que crec panyolS, que aconse¡¡ulren treure un
que ha de tenir el dit seleccionador, cop trane sense resultat. A continuaem priva de donar la meva opinió
c10, ela 1tnllans atacaren amb paa~: ~f~r~~:itc és dl!lclJ,· com m.és sades
a les
ates, aoonsegutnt
Elies sal,.
var una
sttuaclO
de gran perlll.
crescuda Sigut la diterèncla, mlllor.
Als 25 minuts, ela tres quarta !taEn Francesc Matabosch, vlce-presi- nans, eu un atac a. rons, aconsegut.
dent de la. Federactó Catalana ena ba ren l'única marca d'Itàlla, obra de
respost:
'
Vlsentin , que transformà Alolslo.
la. La. selecció QUe jo farlo. seria:
continua el Joc molt interessant 1
Carbonell. Maunler, Font, Mu.scat I To- dlsputo.t. efectuant els ca.tnlana un
màs; sl bé tenim jugadora com Mar- atac
lt
1lló
és
ull
t1nez fintcndèn-•->,
mo per
s Que
an · atsense
per
...., COll, Arnaud, Mi•.... Morlmondi.
S'a.rrlbè.
at descans
chell
Brotons, quo tenen suflclenta noves alteracions al marcador.
mèrits per a. formar part d'aquesta seEn el se¡ron temps, la aelecclO es..
leccló, però cal acoblar els elements ta.lana varia la seva allnlaclO prlmld'una mo.tel.xa tècnica de joe, tenint en tlcn, substituint G1uTlgosa n a. Baicompte l'eeeola. mo.drllenya.
tasar 1 vuar a. Balcells.
2a. T1nc confiança. completa en els
Durant els primers minuta d'aquest
jugadors nostres 1, naturalment, crec ae¡¡on temps, ela espanyols dominaren
que sortirem vencedors, sl bé els cas- 1 aconsegul Pul¡rdevall l'única marca
tellans sOn uns dignes contrincants per per a. l'equip català. El ma.teh: jua. disputar-nos la victòria.
gador rou l'encarregat d'executar la
3a. Escassa, però sutlclent pcrqué no transformació, sense resultat
càpiguen dubtes a. la vlctòrta.
A art! d'
t
·
Anselm Sured~, president del Collegi
P
r
aques moment, el joc
d'Arbitres, ens ruu.·
ea féu molt interessa.nt, actuant l'equlp
català
Jna.gni!lcament,
però els
l a. La. tasca de selecclona.dor la con- Italians es replegaren a Ja defenaiva.
llldero molt ditlcll I complicada., 1 en- aconseguint conservar l'avantatge ad:
cara que :només sigut per • donar la Qulrlt rt.n.s el tlnal de l'encontre que
mgúnleva opinió, em tal~ càrrec de les an- donà el trlomr a Itè.Ua per ctne punts
es Que ell ha de passar; però trac- a tres
tant-se d'una. pregunta !eta amb !l.na...
Els· dos ec¡utps en abnndonar el
lltat purament l.n!ormatlva, no t1nc 1n- terreny !oren acomiadats amb una
gon:nleUntBa. CUrt l'equip que Jo farta: cè.llda Ovació per l'exceHent Joc reaar ne , ro ons, Musca.t, Coll 1 To- ntzat. L'ec¡ulp catalè. ha causat una
màs; ruplents: Martinez (lntendèncla.) 1 Impressió lmmlllorable.
1
I tsegurisslm que donaria molt
A la nit, la. Federació Itallano. obre~a. 6~tiüunya.
~~~ un àpat els Jugadors dela
Sa.. Tot 1 Que el pronòstic éll cu.tlEls jug¡Ídors catalans tomaran. a
c1ld • crtec que hi haurl UJla dl!erêncla. Barcelona diJous ViJlent, en el cCone se punts,
to Orsndet,

L'equip nacional d'I·
tàlia va vèncer la selecció catalana, per

5 a 3

FoJà

RESULTATS I PUNT~
ClONS DE LA JORNADA
FUTBOUSTICA DEL
DIUMENGE

EL CONCURS INFANTIL
També va celebrar-se la prtmers JO[;
nada del Concurs IntantU, els resulta
del qual !oren els següents:
100 metres lliure
:¡ T
1, Cardona I, A .• 1 m. 21 s. -;,..:....,:
Cabrejas. - 3, Huertna. - 4, ...,...100 metres braoa
pr..
1, J. Cortès, B., 1 m. 45 8. - 2,
rera.
100 metres esoat11• E. oor·
1, RoseU. B., 1 m. 44 s. - 2,

tês.

66 metres lliure
_ s,
1, Cardús, A., 53 s. - :l, SeAlb1111•• IlOQuim. - 4, Bernadns. - 5,
er.
rens.

NOTICIARI D'ESTRANGEB
MILLER GUANYA PER K. o.•
Londres 25 - S'ha celebrat un cc~
bat dc boxa entre el campió del 111¡~
Jo'rcddle Miller 1 el pes lleugetèr ~~d
Broocks. Vencé l'americà al se
per k. o.
UNA CURSA DE RELLEVAMESE~¡;
A TRAVES DE PARIS HA
GUANYADA PELS ANGLESOS
Paris, 25 - La. cursa tnterno.cl~~
pedestre, amb rellevaments, QUta eecelebrat avui a. través de dry_r~~tatertl.
tat guanyada per l'eQuiP ....., uJlòQUe ha cobert la distància de 25 Ql bO'
metres que tenia el recorregut en
ra. 42 se¡rona 1 3 clnlluens.
VENÇ ALEMANYA EN
RUGBY
bJ
Paris, 25. - En un partit de~ça
Jugat a.hlr entre un equip de ~
i un altre d'Alemanya, e¿s J~:!fa
¡ruanyaren els seus contrlsarrrancesos ~
En el primer temps e
3
nien vult punts 1 els atemnnY5• ·
FRANÇA

as.

ITALIA VENÇ AUSTRIA
EN FUTBOL
d'Ull
Viena 26 - Amb ..sststèn~ íbJt
gran nombre d'espectadors es J ¡ll'tlt df
en aquesta capital l'anunci~ 1 Alll'
futbol entre ets equips d~ 1onal· ,...
tria.., per o. la copa Intercontre es .-:,
En el transcurs de ren
¡tall}. ,..
!est. la superioritat de l'eQuir 11 a o.
qual va véncer l'a.ustrtsc pe
ERS tt~
EL CICLISTA ANGLESDEKt QUII.O"
BATUT EL RECORD
METRE
¡ebflllll
Milè. 25 - En una reunl~e el cot':
at velÒdrom d 'nquesta capit éJ ~
redor anglès Keers ha:eatu ~ ~
del món del Qullòme · un ¡n!Jl1l
l'esmentada cUstAncla en
clnC 8ei(OD8.

16 humcmttat
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SIR SIMON I EDEN A BERLIN

Shan celebrat, amb assistència de Hitler, les primeres converses anglo-alemanyes
1

o

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

SOT LESTAT DEG ERRA
1

HA MO RT EL FISCAL SE•
NY OR RIV EL LE S

DELS INCID ENTS DEL Ml·
TING DE MAR CEL.LI DO·
MIN GO

En la matinada d'ahir va traspassar el capita senyor Antoni Rivelles
Barrachlua, del Cos Jurídic MUitar,
que des del mes d'octubre es trobava agregat a F1scalla. El capità senyor Rivelles havia ascendit fa uns
quinze dies al grau de capità i era.
molt estimat dels seus companys
pel seu caràcter afable. Era un entusiasta del Cos Jurídic i de l'Exèrcit, 1 la seva mort ha estat molt
sentida entre els seus companys. La.
mort ll sobrevingué en el curs d'una intervenció quirúrgica que hagué
de sofrir per apendicitis. Descansi
en pau

Avui continuara là Interessant conferència··· En la conversa del matí d'ahir, Hitler
exposà llargament el punt de vista aie·
many sobre les qüestions internacionals

El jutge comandant senyor Gonzàlez Rlzo ha elevat COUS'..!lta a l'au.toritat judicial
r sl creu convénient l'elevació a causa de les diligències prèvies Instruïdes amb motiu dels Incidents ocorreguts a.mb
motiu de la conferència. que va d~'
na.r el senyor MarceHf Domingo a
«Gran Prlce», el dia 10 del mes qu
som. Els que figuren com a encartats en aquestes diligències, són Pere Ros Jané, Alfons Bambalera MoLA PREM SA I TALIANA FA
ratn, Francesc Martfnez Hldalgo,
EL OGI S D ELS RESULTATS
Antoni Calvera Espana, Eduard ViDE PARI S
lanova Ortlz, Joan Faure Roger, EnRoma, 25. - Tota la premsa itaric Vidal Snrradell 1 Ventara Adrià
liana comenta elogiosament l'acord
MANIFESTAC I ONS DE L 'AU· Peu ta.
pres en la reunió fronco-ltalo-britàDl T OR
LA CAU SA PE LS F ETS D E nica de Paris de celebrar una. confeEn rebre ahir al migdia els periorència trípartlta a Stressa., 1 posa
SANT CU GAT
distes l'auditor de la Divisió senyor
de manifest que aquesta tindrà una
El comandant jutge senyor Artur importància
Ferrer, manifestà als informadors
extraordinària sl es té
que els havia de donar una mala Galan va donar ahir per acabades en compte que
es produirà després
els proves del període de plenari en
noticia.
-Ha. mort -digué- el nostre la causa. que instrueix pels fets ocor- de la visita dels mlnlstres britànics
company senyor Rivelles, que esta- reguts el passat mes d'octubre a a Berlin.
va agregat a Fiscalia, un bon com- St. Cugat del Vallès. La. causa pasS l M ON SURT DE LON·
pany 1 un entusiasta de la seva sarà ara al fiscal per a la seva quacarrera, del Cos Jurfdic 1 de l'Exèr- lificació 1 el Consell de guerra es
OR ES
veurà a principis del proper mes
cit.
Londres,
25. - Ahir sortf, amb dlEl senyor Ferrer remarcà les vir- d'abril
recció a Berlin, el ministre britànic
tuts del capità traspa.ssat i acabà
d'Afers Estrangers, sir John Simon.
LA CAU SA PE LS F ETS DE Abans de la seva. sortida declarà als
dient que la seva mort havia estat
SANT PERE D E RIUDE· Informadors
m olt sentida per tots els companys.
que no esperava resulVITL L ES
tats immediats de les seves entrevisMOVI MENr DE CA USES
Ha ~tat fixada la data del 30 tes de Berlin, però que, no obstant,
L'auditor manifestà ahir als pe- del mes que som per a la vista podia
anunciar que treballaria amb
riodistes que havia estat aprovada en consell de guerra de la causa el
major entusiasme per a arribar
la sentència dictada en Consell de Instruïda pel comandant senyor Fer¡uerra contra Pere Menéndez, que nàndez Gordon amb motiu dels fets als resultats desitjats, els quals tepassaven a assenyalament per a vista ocorreguts el passat mes d'octubre nen per objecte estabilitzar la pau I
l'harmonia entre els pobles.
1 veredicte les causes Instruïdes con- a St. Pere de Rludevltlles.
t ra Josep M.• Fontanera 1 Francesc
~A TURA A HOLANDA I
L ' INSP ECTOR DE LA GUAR·
R.el, i que s'elevaven a plenari les
ARRIBA A BERLIN
DIA CIVIL A BARCELONA
causes contra J a u ro e Pons, Miquel Ricarte 1 Dídac Arenes. També
Berlin, 25. - Sir John Slmon, que
Diumenge al matJ, amb l'exprés
d igué que s'inhibia a favor de la 1U- de Ma.dl'ld, arribà a la nostra. ciu- ha efectuat el viatge a Berlin en
r1sdlccló ordinària de la causa Ins- tat l'Inspector general de la Guàr- aeroplà., féu una breu estada a Hotruïda contra Joaquim Ja.ner.
landa, on s'un! a ell el lord del Sedia. Clvll, general Cabanelles.
També manifestà l'auditor, diugell Privat senyor Eden, 1 continuà.
menge, que havia provat les 5enLA CA USA CONTRA PEREI després l'aparell el seu vol a Berlin,
tèncles recaigudes en Consell de
SALAS, M ENEND EZ, ETC. on es posà en l'aeroport de Tempelguerra contra Josep Mir, Francesc
El comandant jutge, senyor Blbia- ho!f.
Ortlz 1 Pere Soler 1 Nolla.
A Tempelho!f esperava als minisno, ha elevat a consulta, a. l'Auditor
de la Divisió, la causa núm. 359, una tres anglesos el ministre alemany de
AL TRIBUNAL SUPREM vegada acabat el període de plenari. l'Exterior, von Neurath; el sots·secrerer dissentir en la sentència re- En aqaesta causa. estan processats tarl, senyor Melsaner; l'ambaixador
calguda. en el Consell de guerra ce- els
senyors Pérez Sala, Menéndez, d 'Anglaterra, alt personal de l'ambailebrat fa. unes setmanes contra· tres Badia, Guarner - que estan en re- xada, representants
de les autoritats
oficials de Correus, pels fets suc- beRla - I Sanxo, DetreU, Crespi 1 1 premsa i la colònia
britànica en
ceits en aquella. Administració el pas- Balada.
gran nombre.
.aat mes d'octubre, l'auditor ha eleDes de Tempelhoff, els ministres
vat al Trib'anal Suprem la causa
LLUIS BRU EN LLIB ER· britànics es dirigiren a l'ambaixada
Instruïda contra aquests per a la
TAT
del seu pafs, on varen prendre el te
seva cassació.
El comandant jutge senyor Rutz en companyia. de les personalitats
L A CA USA PELS FETS DE Delgado ha decretat 1a. lllverta.t pro- alemanyes que els ha vien esperat en
visional del diputat al Parlament ca- l'aeroport.
M ANRESA
El pas de la comitiva pels diversos
El tinent coronel jutge senyor talà senyor Lluís Bru i Jard.f, que
MarUnez Pefialver, acompanyat del està detingut al cUrugua.Y». El se- carrers de Berlin provocà gran ova&e.l secretari, l'alferes senyor Bàr- nyor Bru serà posat en llibertat
cenas, va estar ahir a Manresa on avui.
lnstrul diverses diligències en relaM OVIM ENT D E CAU SES
ció a la causa general que Instrueix
L'auditor, en rebre, ahir a la nit,
pels fets del passat mes d'octubre els periodistes, els manifestà que haa Manresa.
via aprovat la ~ntèncla recaig-uda
da contra Francesc Puente i altres.
L A DESAPA R I CIO D'OB• A!egl que elevava a plenari les cauJECT ES DEL C. A . O. C. I. ses Instruïdes contra Nards Bruc,
EL comandant jutge senyor Ur- Tomàs Cedó, Jc:~p Coma.juncosa i
rutle. continuà durant el mati d'ahir Leandre Romagosa 1 altres. Acabà.
la instrucció de diligències relacio- dient que s'arxivaven les causes nún ades amb el sumari que s'Instrueix mer"~ 180, 304 1 172 d'enguany.
per la desaparició d 'efectes de l'estatge del Centre de Dependents. DeR EQUISITORIA
clararen bon nombre d_ guàrdies
Marian MarU i Tallada 1 Ramon
de seguretat 1 d 'assalt que havien Melgó, Bibliotecari 1 Secretari d'Aestat convocats prèviament. El nom- llança Obrera de Sant Vicenç de
b::e dels que hauran de prestar de- Castellet (Barcelona), lloc de la seclaració s'aproxima a unes tres-cents va darrera residència, hauran de
guàrdies, que són els que varen pres- comparèixer en el termini de quinze
tar servei de Vigilància mtlntre ocor- dies davant el Tinent Coronel Jutge
r egué la desaparició dels objectes instructor d'aquest:. Divisió, Angel
en qüestió.
Martlnez Peñaiver 1 Ferrer, a la seva. residència oficial en aquesta. caD'U NA CO NCENTRA CIO D E pital, carrer d 'Anseim Ciavé, lletra
SOMET ENISTES A L CA M P B, pis segon, edifici de Dependències
DE L'ARPA
Militars, per tal de respondre en cauFeta la qualificació pel Ministeri 5.1 400 del 1934, que instrueix per reFiscal, ha estat lliurada als defen- bellió militar; ben entès que, si no 1
sors per al seu estadi, la causa ins- ho fan, en el termini indicat, seran
truïda pel comandant jutge senyor declarats rebels.
1
Urrutla 1 que fa referència a una
concentració de sometenistes al
Camp de l'Arpa el passat mes d'octubre.

AVIS IMPORTANT

La nostra
subscripció

El comandant jutge senyor Urrut la va estar ahir a la presó Model
per tal de prendre declaració als
processats Víctor Moroni i un altre,
per la causa. que s'Instrueix per espionatge, amb l'objecte d'aclarir alguns extrems sobre l'origen d"'.m
plànol que els rou ocupat quan els
detingueren.

La sentència recaiguda en el Consell de Guerra celebrat el passat
dissabte a la Biblioteca de la Divisió contra el sometenista Josep Forn as Fontova, fou condemnatòria
d 'acord amb la petició del Ministeri
Fiscal, o slg-..1! que condemna el processat a vint anys de reclusió, sent ència que no serà. ferma fins que Preguem als nostres lectors,
no l'aprovi l'auditor de la Divisió.
A més en la sentència consta el que, en fer llurs compres,
fet d.~ ' cridar l'atenció de l'autorlta•; judicial respecte al tant de cul- donin preferència als establi·
pa que pugui corresponC-e al caporal de Seguretat Mulas, que acom- ments anunciats en aquestes
p anyava el processat en el tnoment
!llanes
d els fets, qual responsabilitat és, segons les nostres Informacions, almenys igual a la que s'acusa Josep
Fomas. Contra el caporal Mulas
Instrueix causa el jutge comandant ,
senyor Enric Bibiana.
A L 'HO SPITAL

El comandant jutge senyor Josep 1
Urrutla ha autoritzat el trasllat a
l'Hospital de St. Pau del processat
com a atracador Vlctor Ambrosi Gómez Golri; ~r tal que es !aci oper ar d'una ulcera a l'estòmac que
pateL"<.

\
A NTHONY EDEN

..

I

El mateix jutge ha dictat aute de I
processament contra Jll.sep Aragon
Ruiz propietari del bar «Les Canyes;>, de la riera de Vallcarca, que
fou detingut la setmana p_a ssada I
al qual fou ocupada una piStola.
CONSELLS DE G UERRA A
CE LEBRAR
A
TARRA·
GO NA

I

L'auditor de primera senyor d'A- 1
rcteche anirà a Tarragona per tal
d'as~istir en qualitat de vocal ponent als consells de guerra assenyalats per a la present setmana i que
só:t els següents:
Dia 27, contra Josep Breta Arana i altres; contra Jaume Tudó
Inglès i altres, i contra Joan Lluls I
Tarragó i altres.
Dla 28, contra Josep Recasens Domingo; contra Magí Guardiola BarOk. PARTIT BAR CELONA ESPANYOL DEL DIUMENGE
teys, 1 contra Joan Recasens CaUna jugada davant la porta 8ipan yollata, defensada per Martorell, el
bc 1 altres.
R i . ..
qual deturà, dlflcul tosa ment, la pilota
Dia 29 contra Pere
o g ... ...
<Foto Sagarra)
aa.na i aít ·es

.
arribat el se-

LA D ELEG ACIO AN G L ESA
A A MSTERD A M

Amsterdam, 25. - Ahir al mati,
arribaren a l'aeròdrom d'Amsterdam,

1 seguidament aterrà, l'avió que, pro-

cedent de Londres, portava. a bord
el ministre de l'Exterior Sir John Slmon 1 el que, des de Paris, venia
amb el «Lord del Segell Privat»,
Mr. Anthony Eden.
Ambdós m1nl.stres continuaren lmmediatament el seu vol vers Berlln,
a bord de l'avió de quatre motors
«Delia», el qual pertant a la «<mperial Airways». Aquest avió conduí
Mr. Eden des de Paris.
ELS ANGL ESOS O PT IM IS·
T ES

Londres, 25. - Aquest matf es declarava, de bona font, que els cercles
oficials britànics es mostren extremadament optimistes respecte a les
converses de Berlfn 1 donen per descomptat un resultat altament satisfactori, el qual seria una actitud conclliant de Hitler en la qüestió dels
armaments.
LA PREMSA FRANC ESA
NO ES MASSA OPTI M I S•
TA RESP ECTE L ' ACT I TUD
D'ANGLATERRA
Paris, 25. - Els periòdics d'aquest

•••

Paris, 25. - A través dels comentaris de la premsa d'aquest mati,
s'adverteix que a França es consideren amb al,.unes Inquietuds les converses germano . britàniques, que es
celebren a Berlin. En general, deixen entreveure els critlcs diplomàtics parisencs que el desig clar d'Alemanya és el d'aconseguir la dissociació entre França 1 Anglaterra. El
Reich es troba disposat a donar tota
classe de satisfaccions a. Anglaterra
amb la condició que Londres a'a.llunyl de la política de Paris ( r~ nstl
tuir un bloc antlalemany.
Els periòdics consideren que, amb
tota J?robabilitat, França hauria d'oposar-se a la contrapartida de les
concessio:'lS alemanyes a Analatena.
A GINEBRA PR EV EU EN
UN
MILLOR A M ENT
DE
R ELA CIONS ENTR E AL E·
MANYA I ANGLATERRA

Ginebra, 25. - En els cercles de
la Societat de Nacions, per esperits
clarividents, es declara que el viatge dels ministres britànics a Berlin
pot servir per a aclarir una. Interessant Incògnita. La de saber quin serà.
el futur de les relacions germanabritàniques.
Es posa de relleu a dits cercles
«que existeixen indicis que permeten
suposar una. considerable millora
de les relacions entre Alemanya i
la Gran Bretanya.»
UN DIARI NOR DA M ER I CA
A SSEGURA QUE ANGLA·
T ERRA NO ESTA DISPO•
SADA A FORMAR PA RT
DEL
FRONT
ANTIALEMANY
Nova York, 25. - El ~tNcw York

La manca d'espai ens obliga
a ajornar fins demà la pubil·
oacló de la llista de subscripció
que tenlem destinada a la pre·
sent edició.

D EL CONSE L L D E G UER·
RA D E DI SSABTE

Barrio, a Badajoz

clons de la multitud que evidencià
gran simpatia a Anglaterra.
Simon 1 von Neurath celebraren
una. curta conferència 1 establiren el
pla per a les converses del dllluns.
A la nit, es celebrà un banquet de
gala a l'ambaixada d'Anglaterra.

mati es mostren unànimement, &n
emetre la seva creença, que el Reich
es troba disposat a fer determtnadl!s
concessions per tal de guanyar-·se la
«benevolença br itànica», per al desenvolupament dels projectes del Qo.
vern de Berlin 1 principalment el que
es refereix al r~armament d'Alemanya.
Com a compensacions -diuen els
periòdics parisencs- Alemanya po.
saria sobre la. taula la qüestió de la
limitació dels armaments dels altres
països.
El «Petit Parisleru escriu que ela
tàctica alemanya no té altre objecte
que provocar el refredament de
les relacions franco-britàniques, per
mitjà d 'oferiments que els anglesos
podrien trobar lnteressants, però no
els fra.ncesosJ

JOHN 8 1MON
H ERRIOT DIU QUE VOL
LA PAU..! PERO NO UNA
PAU CEI.iA
Lló, 25. - L'alcalde de la ciutat,

1

1

publica una Interessant informació
en la qual diu que a. les com·erses
que s'han iniciat aquest mati a BerUn, Alemanya haurà demanat a. Anglaterra. que, en el cas d'Un conflicte
entre Rússia 1 Alemanya, Anglaterra tanqués l'estret de Gibraltar per
tal d'evitar que surti a l'Atlàntic la
flota soviètica de la mar Negre.
Arran d'aquesta informació es posa.
de relleu que Anglaterra no podria
tancar l'estret de Gibraltar sense
1comprometre's SHinsament amb Espanya, ja que la Gran Bretanya sols
posseeix el penyal de Gibraltar.
!

I

L ' AM BA I XA DOR DE RUS·
SI A A LONDR ES V A, D E
SO BT E, CA P A PA RIS
Paris, 25. - Ahir, a. la tarda arri-

bà a. Paris l'ambaixador de la
U. R. S. S. a Londres.
No s'han fet declaracions oficials
prop d'aquesta vlslta, a la qual h om
concedeix extraordinària importàn-

cia.

Badajoz, 25. - Ha
nyor Martlnez Barrio per tal de
prendre pe.rt en un míting organitzat pel partit d'Unió Republ!cana.
Acompanyaven el senyor Martínez
Ba.rrio els senyors Sànchez Caballero, Díaz Pastor, Torres Campaña,
Gasset, Ma.jo i Merino.
Davant de més de tres mil persones, el cap de la Unlón Republicana. ha pronunciat el seu anunciat
discurs. Primerament han fet ús de
la paraula. els senyors Femàndez
Miranda 1 Díaz Pastor. En aixecarse a parlar el senyor Martlnez Barrio ha estat acollit amb una gran
ovació.
Ha. començat congraLulant-se de
la gran concurrència que a3Slstla a
l'acte, la qual cosa demostra -ha
dit-- que els republicans volen estar en contacte amb els seus líders.
Aquest acte és la demostració que
els republicans no estan amagats.
Com que sóc a Extremadura, és
necessari parlar de la llei d'ArrendamenU¡ rústics que acaben d'aprovar les Corts. Ha rensurat l'esmentada. llei 1 ha dit que amb ella. s'ha
volgut anar en contra de la. Reforma agrària. Aque3ta llei no dóna
satisfacció als treballadors de la
terra ja que els coHoca en pitjor
situació que no estaven abans de
l'aprovació de la llei. La terra no
pot continuar essent únicament instrument de renda, ja que si segueix
continuarà. la. misèria. al camp 1 la
possessió de la terra serà al mateix
temps la possessió d'un Instrument
<l'opressió polltica. Serà el baluard
d'uns quants prlvllégiats.
S'ha referit a les properes eleccions 1 a. la unió dels republicans, 1
ha dit que a. ell no 111mP<>rtava que
triomfessin o no ela seus amics. El
que li importava és que triomfés el
sentiment republicà., la democràcia,
1 el senUt humà. de la Repúbllce..
(Es donen visques a la. conjunció republicano-socia11sta..)
Després ha patlat del recent debat a les Corts 1 de l'acusació de
què ha estat objecte el senyor Azafia, al qual defensa i elogia.. <Es donen visques a Azaña i a l'home
honrat.>
A continuació ha examinat la. situació europea, de la qual ha dit
que està carregada de núvols 1 ha
dit que la nostra posició ha d'anar
orientada envers una neutralitat estricta..
S'ha ocupat, per últim, de l'actuació de les dretes 1 ha dit que
els seus desencerts al Poder les ha
Incapacitades per a seguir governant a. Espanya durant molts anys.
El Poder no pot tomar a les seves
mans, sinó a les esquerres que han
de procurar que en molts anys la
República algul re¡id.a. per ells.
En acabar el seu discllrs el senyor
Martínez Barrio ha estat llargament aplaudit.

guera de So¡0

Pel seu valor psicològic 1
en ordre especialment a l'actu~ora1,
nistre del Treball senyor Ans llllde Sojo -la silueta. espiritual Kllel'll
lltica del qual queda perrecta1 Po.
dibuixad~ en la breu anècdot ment
lamentàna- reproduïm a co ~ Parcló el text taquigràfic de l'~c~ua.
ocorreg-..1 t en la sessió d .I Passat ednt
mecres entre Manuel Azafia que ¡.
nunciava el seu gran dlscÚrs 1 ~r~
guera de Soja:
' •..,.
«El Sr. AZA~A: Aquí hay etnln
tes letra~os, inclusa en uno de ~·
grupos flrmantes de esta Pro ~
ción. Yo conozco algunos · conP<lslpor ejemplo, al señor mintstr~'
Trabajo, que es un eminente mag~
trado, un hombre conocedor de
leyes, ramosa por sa competen1~
profesionnl y por otras cualidad:
q~e le adornan, que forma Parte
Sl no estoy equlvocado, de uno d'
esos grupos politicos. ¿Su seño~
Sr. Angucra de Sojo, si me permtte
que se lo pregunte y no lo toma
irrevercncia, también cree su señ~
ria que éste es un delito de mat.
versaclón?
El minnlstro de TRABAJO: POdria
ser. (Rumores.)
El Sr. AZA~A: ¿Podría? ¿En qué
condiciones? No hay podria que vat.
ga; o es o no es. Los hechos son co.
nocldos; nada falta por investigar
El ministro de TRABAJO: ¿Me
permlte su señorfa? Sl el ministro
tenia facultades para administrar 105
{O:l<!_08 teeretos como tuvleae _ por

senyor Herriot, en una festa de la
Premsa, ha pronunciat un important
discurs, en el transcurs del qual s 'ha
referit a la situació política Internaclonal.
Herriot ha examinat els problemes
de la politíca exterior plantejats per
la recent declaració d'Alemanya.
Ha remarcat que França necessita.
trobar-se forta i en possessió d~.ln
formidable exèrcit defensiu, per tal
d'assegurar la seva tra.nqul.lUtat, cas
de perill.
Herriot ha dit:
cJo sóc el primer pacifista, però
vull pacifisme amb els ulls oberts
1 no amb la vista cegada.» Ha acabat
demanant als seus enemics que no
s'alarmin davant els esdeveniments
de la polltica internacional, «perquè
- ha afegit - a França encara U
Un míting de «Unión Requeden bons i sòlids amics. Mitjan·
çant una política de concòrdia general 1 d'unió entre els blocs llatf 1
publicana», a Huelva
anglo-saxó, s'arribarà, sens dubte, a
resoldre definitivament el problema.
Huelva, 25. - Or¡anitzat per
de la pau.»
cUnión Republlcanu, s'ha. celebrat
un
míting en el qual han fet ús de
TITULESCO A PA RIS
la paraula el president de la «Unión
BRUSSEL.L ES
Republica.nu de Huelva, senyor
Buearest, 25. - El senyor Tit'.lles- Santiago López; l'ex-governador de
co ha sortit cap a Paris, on s'entre- Sevilla, senyor Pina, 1 l'ex-alcalde
vistarà amb Laval, per tal d'estudiar de Ma.drld, aenyor Pere Rico.
la situació polltica general d'Europa.
El senyor Rico ha dit que «Unión
En cami cap a Paris, Tltulesco es Republicanu s'enfronta amb els sadeturarà, per tal d'entrevistar-se botejadors de la República 1 ha afeamb Benes i Jevtlch.
era lamentable haver d'acuDesprés de la seva visita a Paris, git que
al míting per a. posar-se en conTltulesco farà via vers BrusseHes, on dir
tacte amb la democràcia republicaserà rebut pel rel Leopold.
na.. Ha reoordat els temps en què
ITALI A DISPOSADA A les joventuts lluitaven pel règim reMOBILIT ZAR UN M I LIO I publicà., dient que aquest era un
Ideal, que en convertir-se a la reaMIG D' HO MES
litat, els que aleshores formaven en
Roma, 25. - La mobilització de la aquells rengles no tenen més remet
lleva del 1932 és considerada ací com
defensar el règim republicà..
a prova que Mussolini està decidit que
Per últim, ha parlat l'ex-ministre
a Insistir en el fet que els Tractats senyor
Antoni Lara, el qual ha
no poden trencar-se perquè ho vul- agraït els
aplaudiments amb què ha
gui un dels signants. Itàlia es dóna
compte, potser més que cap altra este.t acollit. Ha dit que havia popotència, del que està en joc, cas que gut observar com a Huelva no haAlemanya trenqui l'equilibri actual via minvat el sentiment republicà..
d 'Europa. Hom tem que les ambi- Amb eloqüents paràgrafs ha advocions alemanyes pug-..1ln, àdhuc, es- cat per la llibertat 1 ha dit que ells
tar en conflicte amb l'actual posició vénen llwtant per la seva defensa
territorial d'Itàlia, ja que Alemanya sobretot, com succeeix ara, se la voi
podria Intentar estendre el seu ter- enfonsar.
Ha recordat la. conducta d'«Unlón
ritori fins el port de Trieste. Mussolini ha decidit, per tant, cooperar Republicana» en produir-se la crisi
amb Anglaterra 1 França durant l'ac- del passat octubre i ha dit que la.
tual crisi, 1 està disposat de cridar a nota. que aleshores es facllltà era
files sis lleves més, sl es palesa qual- un record als sentiments del país.
sevol agreujament en la situació eu- Ha atacat l'actual Govern 1 la conropea.
ducte. de la Ceda 1 ha dit que convé
Això significaria la mobilització de seguir lluitant amb tota. energia per
1.500.000 homes, cas d'urgència..
tal d'aconseguir la reconquista de la
República.

Herald Trlbune» publlcà una important informació del seu corresponsal
particular a Londres, el qual confirma la lnexlstèncla. del complet acord
entre la Gran Bretanya 1 el bloc
antialemany que dirigeix França.
Declara el corresponsal que l'opinió britànica es pot dir que es mostra unànime en aprovar l'actitud del
Govem de Lonres ¡ es nega a rormar part d'un bloc antialema.ny.
També diu el periOdista que el
paper mediador adoptat per slr J ohn
Sim
on mereix l'aprovació de tota
l'opinió britànica.
Acaba dient que a. l'acusació fran
cesa que _Anglaterra abandona el
front comu, contesta la Gran Bretanya declarant que mal no ha pen-~
sat a formar pnrt d'un bloc antialemany.
1
¿ES PERF ILARA UNA EN·
T ESA ANGLO· ALEMANYA
CONTRA LA U. R. s. S.'l
Londres, 25. - El «Daily Express»

tam~anya ~el~ Dos homes
reJu~litan~ Azaña i An ..
Un discurs de Martínez

ITAUA I FRANÇA SEGUEIXEN ATENTAMENT EL
CURS DE LES ENTREVISTES AMB GRANS MOS·
TRES DE DESCONFIANÇA PER PART DEL SEGON PAlS

LA CAU SA PER ESPIO·
NATG E

PROC ESSA MEN T

la

AUST R IA ES SENT CA DA
VE GADA M ES INQUI ETA

Viena, 25.- Als cercles intemaclonais d'aquesta capital hom considera
la mobilització de la lleva del 1932,
decretada per Itàlia, com a «Un advertiment a Alemanya.»
Si bé Iugoslàvia i Romania no han
pres encara cap mesura extraordinària, hom considera com a possible en
aquesta capital que es vegin obligades de cridar forces de les reserves
com a mesura de precaució' davant
noves complicacions possibles.
Austrla, que pet la seva situació
es troba al mig d'Alemanya, Itàlia,
Hongria, Iugoslàvia, Romania 1 Txecoslovàquia, sent cada dia més Inquietud deg-..1t a la situació poUtlca
internacional. Existeix el temor que
Austria pogués convertir-se en una
segona Bèlgica, cas d 'una nova.
guerra.
TX ECOSLOVA QUIA FO RTI •
F ICA LES SE VES FRONTE·
RES
Ginebra, 25. - Als cercles de la
S. de les N. s'ha anunciat que l'at-

I

mosfera a Europa. s'ha enrarit encara. més en rebre's la noticia que
Txecoslovàquia toma a fortificar les
seves fortificacions a les diverses
fronteres, la qual cosa no feia des
de fa alguns anys.
FR AN ÇA FA UN CU I RAS·
SAT DE TR ENTA • CINC
M IL TO N ES
Paris, 25. - Aquesta tarda. la Cambra ha aprovat, per 453 vots contra
125, la part del programa naval del
1935, que autoritza la construcció
d'un cuirassat de 35.000 tones i dos

(Passa a la pàg. 4)
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J'l

OiiWenlente, oo debfa dar cud
d& la. a.dminístraclón; pero desde
que se conoce el objeto, si no e~
para. atenclones proplas del ml.niSterlo de la Guerra, entonces la C\le!'
tlón es discutible. (Aplausos Y gran·
des rumores.)
El Sr. AZA'A'A: Pera, señor llllnlstro de Trabajo, Sr. Anguera de
Sojo: su celo ministerial le ofusca.
porque falta. la condiclón prt.tnera
que su señorla pone, que es q~e los
fondos reservados del minlster1o d~
la Guerra o de otro minlsterio, esnlt
dlcho en alguna parte, ni l~al,
oflclosamente, ni consuetudlnaria·
mente, que se hayan de destinar la11
fines proplos del ministerio de
Guerra. (Rumores y protestas.)
La verdad es que, s1n sorpresa,
pera con dolor, Sr. Anguera de SOlO.
observo que su señorla, siquiera en
condicional, vlene a decir que, en
el supuesto, no ya jurfdica o allegal·
mente, que esto fuese una m ver·
saclón, yo fuera personaimente ~
malversador. ¿Su señorla rf pu sr
creer eso de ml? ¿Su seño a, mÍ
Anguera de Sojo? ¿Su señorfaedio?
colaborador de hace año Y mseliO·
(Rumores y protestas.) ¿Su
in·
ria, que tan lntlmamente estaba cOupenetrada con ml pensamlento pOue
tlco y con ml acclón poUtica Ydfn¡.
tan tas pruebas de exquislto Y a ·uel
rada celo 1 e d ió al servlcio de sq
Goblemo?
Al ser·
El ministro de ;rRABAJO:
vicio de la República.
_ ia pueEl Srv. AZAl'I'A: ¿Su senor dor?
de erer que yo soy un n;alfers~eiíor
Pera ¿es que a su senor \vidado
Anguera de Soja, se la ba 0

t<>1~ señor ministro de Trabajo pi·
de la palabra.)
-orla no
El Sr AZAl'I'A: Sl su sen emorfa.
ha. perdido màs que la msonroJe
perdone su señorla que me
ropor cuenta suya. (Aplausos Y p
testas.)»

Focs
de Bengala -------------*·------------HE VIST LA PASSIO ... ¡

TaJ com us ho dic. L'he anada
a veure, admirablement fugada
per l'Estudi d'Art Dramàtic de
Molins de Rei. Ha estat una Passió di?na de tot elogi cosa que no
pot dir-se de totes les passions.
1\!ireu si haurà estat ben jugada,
st hom degué t;essar dignitat en
l'execució i la ccmise en scéne», que
io, el sectari, el satanista que pinten els meus detractors, m'he emocionat de debó, fins el punt que
he estat a punt de llançar-me a
l 'escenari i agredir Judes. sortosament, m'he recordat que, en rea.
litat, es tractava del meu excellent amic Cariteu Millet, el qual,
personalment, és tot el contrari de
l' Iscariot.
Aquesta Passió, altrament, m'ha
ensenyat dues coses. Una, les enormes possibilitats del teatre papular, encausat i dirigit d'una manera digna i noble. I l'incomprenSible r efús que ets que es titulen

ells mateixos ateU3 o

ll~urer;;,:~

dors, Jan del magnif~c za cons- real o místic, allà arn
nilCiènCia de cadascú-de<l~~e: sr;·
nen aquestes escen~s
s aztres ..
bli7n que dóna la vtda pel
s ar·
Qztantes arengues mitiniSqUC liS·
.
cor sirnP
borades no arnben a1
resen·
ta de les multituds, cou~ ~t qu8
0
ciar el contrast e1~tre el ';a;ise1JS
mor per la tusttcta,_ i els e fOS'
servils i mals patnotes qu
sassinen...
.
als an·
El meu elogi e7ltustasta de Bei•
trè]Jíds amateurs de Moll11:ns peU
difícilment superables 1 osOS· !,
. pundonor
.
professionals 111es
. ent srl·
ai:J:í 11.ateix, un aplaud:;P arca.
cer al músic amateur J
·6 e~ml1
que ha enri~uit la P~alS, qli~
unes iflustrac10nS orque iJlors pll
ultrapassen de molt les_m s ifllf10''
mposttor
¡tJ
gines d'aquests co
brar
tats que s'atipen de co
nostres peu etes:..
¡¿~NCES
J. M . F

