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LES JORNADES D'OCTUBRE
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El sumari contra el Govern de la Generalitat ha passat al Fiscal

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

Guió del moment'

NOTA~. ELS RADICALS I L1fXPEDIENT

Aquest haurà d'estudiar-lo i
~=========== Fa1ta e memor1a
ALARCON
dictaminar-lo en el termini de
delegacló a Ce.talWlya de I&
LA PROPAGANDA POLITICA dzquierda.
Republicana» ha tramès El Sr. Lerroux assegura que els radicals
tres dies
PUbllcàvem fa tres dies una mformació de Madrid en la qual el corres- una nota als diaris - nosaltres 'hem
rebuda.
UNdA

La

1

al donava. compt.e de l'activitat politica 1 de propaganda desplegada
ponsassat diumenge, a tota la Repúbll~ pels representants dels partits de
el ~ 1 extrema dreta. Els resums telegràfics 1 telefònics de Premsa del
~t dimarts constituïen. en efecte, Wl& inacabable recensió de discur105 antidemocràtics.
'~i un sol repl'esentant de forces d'esquerra figurava en les informans de propaganda polltlca, com sl a la. República no existissin esquer·
ClO Nl una sola flgura de la democràcia. republicana espanyola no es desr:~ de la. cap1tal a fer sentir la seva veu en la calma lnquiet.a de les «pro.
~cies». Ja no parlem de Catalunya, on l'exclusiva. oficial de la propaanda la tenen les dretes. La suspensió de garanties al nostre pals atecta
~ icament a. les esquerres. Les dretes - Cambó, OU Robles, Pic, Royo,
:rttnez de Velasco. et.c - utilitzen cada diumenge la tribuna pública 1
, lta.veu. El front del 14 d'abril - no és nostra la frase - segueix essent
~:ra de 1a. Llei. Actualment dintre de 1~ llet. i e.mb possibilitats U:limitades,
h ha només el front del 19 de novembre.
l Reputem de lamentable 1 perniciosa aquesta passivitat de les esquers espanyoles a les quals, en extenses zones de la República, res no im~iria segurament d'actuar en missió de propaganda. Sl no s'esmena.
ràpidament, aquesta manca d 'activitat tindria repercussions immediates
1 fins a cert punt justificades en el baròmetre polftic 1 social del pais, que
les dretes recorren incansablement de punta a punta per tal de mantenir
i assegurar les seves posicions. No és la. primera vegada que ens referim al
entit d'activitat i d'organització de les dretes espanyoles. Cal no oblidar-ho
cap moment. Aquest fou
aspecte primordial de la victòria de novembre en les eleccions generals. La raó de les esquerres no és suficient
per a. contrarestar la campa.nya.. Al servei de la raó cal posar-hi una propaganda Lncansable, activ1ss1ma, organitzada. ¿Amb quines excuses salvarien demà la seva. responsabUitat de dirigents polftics els qui deixen que
les dretes campin per tot <..1 pa.is sense cap contrapès a la seva intensa
actuació proselitista?
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també- en la qual es fan
determinades apreciaciOU/3 de caràcter polític, que no hem acabat d'entendre.
Els dos paràgrafs essencla.ls de la
nota de referència semblen ésser els
següents:
«...aquest Consell Regional, reunit
en la tarda del 6 d'octubre amb l'assistència del President del Partit,
senyor Manuel Azafia, condemna. severament els fets que eren temuts
per aquella nit i que efectlvamen~
es produïren, reportant per a. CatalWlya mals sens fi 1 no en darrer
lloc el dany a estimables valors personals dels quals Catalunya no està. sobrada.
Però el poble de Ca.talunya., que
amb manifesta unanimitat es man·
tinguéfet
apartat
del moviment,
pot
ésser
responsable
d'aquestnaI per
això entenem que les mesures adoptades pel Govern 1 el Parlament de
la. República entranyen un greu
error polític. Sense elles, els deplorables fets del 6 d'octubre haurien
pogut assolir la virtut de produir
una depuració definitiva de la poUtlca catala.na. Amb elles molt ens
temem que es construeixin justificacions 1 tal vegada gloiificacions que
d'altra manera foren impossibles.»
No entrarem en el fons de la. qüestió que. amb no sa.bem quina autorttat, sembla voler plantejar la nota
de la delegació a. Catalunya de la.
dzquierda Republicana». Però creiem
absolutament 1mprescindible recordar a aquesta delegació 1 a. l'opinió
pública la. nota que el Comitè Executiu de «L R.J féu pública a Madrid el dia. 4 d'octubre, en conèixer-se la solució donada a la crisi
Samper. Si ens fos possible, tindríem molt de gust a reproduir
aquella importe.ntissima nota que,
de totes maneres, és a la memòria
de tots.

signaran l'acta d'acusació de la «Ceda» ... El Tribunal de Garanties
ha signat la
Madrid, 21. - El senyor GU R<>El senyor Gil Rabies es posà a la
bles, acompanyant una. Comissió
diSposició del President, i va treu·
sentència denegatòria recaiguda en el
ramaders, visità, al despatx de la
tot caràcter d'urgència a
Cambra, el cap del Govern.
vista.
Els ramaders exposaren les seves
El senyor Lerroux es dlrigi nova... recurs
de competència formulat pe~
pretens10ns i desigs a1 senyor Ler- ment al cap de la ceda, 1 U digué:
roux, el qual prometé atendre les
- En relerencia al que va ocórseves justes peticions.
rer ahir, tot està solucionat. Pode-.J vi eepr es i dent del Par I ame nt català
d.e

r~

Acabada la. seva entrevl.sta, el senyor Lerroux es dlrigt directament
al cap de la Ceda I 11 digué:
- He retardat la nostra conferencia perquè encara estic una mica
afectat de l'atac gripal i de la toronculitis nasal, 1 si no és molt ur~
gent, espero reposar-me per a. reunir-nos.
•••

-La Ceda vol
tenir un diari
a Barcelona

Insistentment, de moltes setmanes ençà. apareix en llocs destacats
del nostre diari aquest epígraf: cL'interès polltic de l'expedient Alarcón».
Des del primer moment que tou encarregada a un jutge especial la investigació i tram1tació del sumari per l'anomenat contraban d'armes vam
suposar que la qliestió - coneguts determinats antecedents - estava destinada a donar molt de joc. El lector, si fa memòria, podrà recordar alguns
dels testimonis que han estat cridats a declarar per l'instructor del sumari senyor Ala.rcón. 1 allò que en principi apuntava contra determinades persones de destacat relleu polític dintre una situació apareix ara
estès a. moltes d'altres. No és perquè si que les minories parlamentàries
han celebrat llargues 1 tempestuoses reunions recents i que, al calor del
famós expedient, la pressLó politica de les últimes jornades ha pujat notòriament, fins a repercutir, a desgrat dels esforços per a evitar-ho, davant
de l'opinió pública.
I aqu1 som ara. Sobre la base del resum de l'expedient tramès pel jutge & les Corts - les quals ara reclamen l'original complet del sumari,
Ja. veurem amb quin resultat - dues lDlportants minories amb representa~
ció al Govern, 1a de la e:Ced.at i l'agràna, formulen una. proposició acusatòrm contra els ex-ministres senyors Azaña 1 Casarès Qul.r9ga als quals
U! suposa complicitat amb el fames contraban d'armes en relació e.mb els
republicans revolucionaris portuguesos.
Una a.ltra minoria.. la radical, deixa en llibertat d'acció els seus dipu-

estar segur que el partit radical signarà la proposició a.cusatòria. que
presentàreu vosaltres 1 els agrariS

pero.... Guerra de1 R'10 d'IU tot el contrari·

INDULT!
En la tmpossibllita.t de fer-ho directament, reproduün la següent interessantissima petició, que acaba de
publicar-se a «La Libertad.» de Ma-

drid:
c.Hay dicta.das en eda hora de la
vida e.wañola varías sentenctas de
muerte. Hombres Que, empuiados
por la fa.talidad de la pasión, vivie.
ron momentos de tragedia e tncu-.
rrieron en delitos que todos oondenamos, se hallan amenaz:ados por la
sanción suprema de la ley. Son hom...
bres 11 son espat!oles... Hombres 11
españoles nosotros, ¿podemos sentiTnos tmpasibles ante el cumplimiento- si no tmmínente, pró:timo- de
esta.s terribles Y?ttencfa.&? No. Con,..
denamos los delitos; pera compadecemos a las deltncuentes.
Y a tiempo que elevamos nuestra
voz emocionada en .rolicitud de clemencia hasta la magistratura primera de ta República, uhortamos a
todos los espa.ñoles -11 md.s a Los
católicos que hacen política nom·
brando a Cristo- a que secunden
nuestra demanda. Toda vida es de
Dtos. según la religion católica, v
su origen. la diviniza v la hace respetable. Todos los hombres, cunz...
qutera que sea.n la.! tdeas que projesemos, debemo.! respetar la vida
de los demà..s hombres. Pero sobre
todos, los profesos del crtstiantsmo,
recordando que la figura magnffica
de ertsto la ílumina a través de los
riglos prodigar
la grandeza
ejem;:~ar C01't que
supo
perdón.•

Per a revisar els serveis
traspassats

Madrid, 21. -El president del Consell rou a.bordat als passadissos de la
Cambra pels periodistes, els quals li
preguntaren com es faria el nomenament de la Comissió encarregada
de la revisió del traspàs de serveis
a la Generalitat.
El cap del Govern digué que la
Comissió seria presidida pel sots-secretari de la Presidència, formant
part d'aquesta altres sots-secretaris,
probablement el d'Indústria i Comerç, diversos directors generals i
tècnics, entre ells el senyor Fàbregas
1 un altre el nom del qual no recordava.
Abordà al cap del Govern l'ex-sots.secretan de Governació senyor Martínez Acaciolsel qual li demanà s'atenguessin e interessos Vitivinícoles.
El senyor Lerroux li digué que el
Govern no abandonava aquests interessos. Aspira solament que el projecte presentat pel Govern, pogués
discutir-se. Al projecte es poden presentar tota mena d'esmenes i des-

gons les nostres referències- les
negociacions estan entualades a1nb
un altre diari local que compta amb
ed'.,,.c1· prop•· en el qual -.si a•arrt.bés a un acord- s'instaHaria el local central d' Acctó Popular.
Segons sembla. el sen11or Anguera i Cirera intervenen o han ínter.
vingut molt de prop en aQuestes
negociacions.
De moment, diuen. no s'ha arribat a un acord, però elements dest d ¡ Ceda asse 11nuren que
t
acaDebate
s e no
a trigarà gaire a tentr
El
una sucursal a Barcelona.

La causa contra el
pres'!dent del Parlament de eataIunya

La sala. de govern de l'Audlència,
d 1
i
ha
que demanat
obra. jauna testimoni
l'Audiència,e sumar
de l'a.
cusnció fiscal en la causa que l'autoritat nulitar segueix contra d
president
del Parlament
català, que
senyor Casanoves,
en l'escrit
aquest ha presenta.t demanant la
qüestió de competència a favor de
l'autoritat judlcial ordinària.
Després d'aquest escrit l'Audièn·
cia es reunirà per a accedir o no a
la sollicttud.

niOvtedo, 21. -

fia acabat el term 1de reclamacions per danys de la
~olu~ló. El nombre de reclamade l..S es de :i.OOO 1 sumen 140 DUlions
recl Pesetes. Les empreses mineres
RnH.•n 10 mUions de pessetes. Pe.r

I

prés obtenir el resulta~ que cunvwgui. Quant a l'espera no pot ésser
tan angoixosa. com diuen, car serà
breu.
Acabà expressant el seu aptimisme 1 dient que tot trobarà solució.

Continuen les converses

De Gil Robles a Flandin

coneixedors de la pol!tica francesa- no sabem si n'lli lla gaireses devia produir u.n. gran esglai. Es dóna el cas. en efecte, que La
G R bl
é
t
t 1
t ·
frase jarnosa del senyor il o es s exac amen a ma etxa que
· rts t a
pronuncià anys enrera at Parlament francès eZ ca b di 11 socta
Léon Blum, a.mb gran escàndol de tots els dretístes i conservadors
de 1-, rança.
Coincidència 0 ptagz? Es igual. L'extraordinari és Que el prin·

-1 art, qu&f
- Donos, flxa•t bé:

Llegiu cada dia

LA HUMANITAT
(Per Hartoli)

Per al senyor
Governador

Una vegada més hem de rema.rcar
cipal director de les dretes espanyoles preconitzi el mateix procedíment per a trobar diners que proposa el socialisme revoLucionari. la manca de respecte a les llets que
es
comprova a determinades oftcl~
Al capdavall, peró, la trase cte Gil Robtes no té cap abast real. La
nes de l'Estat.
Sabem, per exemple, que a l'ofici·
pultttca cerl'•ta,
no soLament no VtL dtriNida
a agafar els diners
....
.,
d'allí on n'hi hagi, stnó que ha aconseguit que tossin anuUades na expedidora de pa.ssaports ba estat negat aquest document a una
les confiscacions i altres mesures semblants del temps del Govern. senyora exigint-U una sèrie de reAzaña.
quisits que, en virtut de la llei so--

• • •

E:ns agrll.dara veure, a.1 seu dia, J'exphcaciò a Ja nostra pregunta. Es))eren1 que seran els mateixos fets els que se n'encarreguin.

aan;:;. 1-'ludUJL::i lliS ~OlO~o;lS puohcs
es reclamen 15 mllions de pessetes.
L'Empresa del ferrocarril econòmic
d·Astunes reclama 300.000 pessetes.
L'Empresa dels terrocarrils del Nord
no ha fet cap reclamació, però es
suposa que la rormularà a Madrid.
& dóna el cas que una cnada de
Gangas de Tmeo reclama 2.000 pessetes per desaparició de roba, que
tenia en un bagul, 1 el cas d'un comercumt de V~gadeo que r eclama
6 pesset.Ps per perdues.

els ha. manifestat que el Ple havia
signat la sentència en el recurs formulat pel senyor Martinez Domingo.
Ha. afegit que el ministre d'Agricultura havia tramès una comuni-

bre la capacitat jundica de la dona

A t'Estat espanyoL hom no ta res pràctic en el problema de ta
mancança de feina. Es a dir, hom ta discursos. Si els discursos es~
· · al menys per a ac l anr
· o p 1an t e1ar
· bé el probl ema.
panyo ls servtsstn
no serien del tot inúttls. Però la veritat és que els governants i els
uovernamentals d'Espanya donen ta impressió que no tenen cap
pla, ni tan sols cap iaea precisa, davant l'angoixa creixent dels
treballadors parats. Ja n'hi ha 600.000 entre els de les ciutats í ets
del cam.p, t la Xifra tendeix a augmentar.
Prou sabem que el p r oblema no és tllcil i que el flagell de l'atur torçós és més greu encara en molts altres .) .. ïsos. En aquests
països, però, tenen noció dels aspectes del problema i de tes possibilitats dels métodes que han estat suggerits per a resotdre'l o per
a atenuar-lo. Allò que esvera més en el cas d'Espanya, és la desconeixença del problema per part dels homes cridats a tractar-lo oficialment.
cSi el Govern d'ara no troba diners per a resoldre el problema
de l'atur forçós, que se'n vagi, que em deixt eZ lloc a mi, i ;o els trobaré». Això ha dit recentment, amb una petuUmc{a esfereïdora, el
senyor Gil .Robles, providencial salvador d'Espanya .
Ell trobant els diners. Ell sap on són. Parla en to de secret i
de miracle. Qualsevol diria que és un alquimista.

tinalment, Wt tercer sect.or de la Cambra, el format per monàrquics
1 carlins, afirma, 1 està. di.spusat a donar-hi forma. parlamentària, això
altre: que l'acusació no pot quedar clrc..unscnta als dos ex-ministres referits sinó que pot 1 cal que sigui estesa a d'altres personalitats.
Hem de limitar-nos, ua~uralment, a una estricta exposició de fets, 1
consu que ho lamentem extraordinàl'irunent. La cosa. és aixi 1 ens hi hem
d'atendre. Però l'exped1ent ba. entrat a la. Cambra i donarà Joc. On el donarà? Serà a. plena. llum i davant del pa1s, donant la cara? Ja bo veurem,
1
molt avmt. Serà molt interessant seguir amb tot detall el curs dels fets
l>olltics 1 parlamentaris d'aquests dies ...
Una sota consideració se'ns acut, davant el fet concret de la proposicio acusatòria formulada per la t.Ceda» i els agraris contra Azafia. 1 Casares.
En eUa coincldlm del LOt amb algun estimat coHega madrileny que ha ~
&utt de molt aprop Ja tramu.aclo de l'expedient. La. consideració és aquesta:
8
• la descoberta del contraban d'armes no te lloc fins a primers de setembre de l'any passat-«Turquesa»-amb un ministeri Samper al Govern, no
és estrany que la proposició acusatòria es limtti, cronològicament, a una eta~
Pa que no depassa de suposats fets ocorreguts fins a. mitjans del 1933, és
a dl.l', aproxm1adament tins a la crisi Azaña que havia de solucionar-se
&tub el Govern -llampec Lerroux i, després d'una segona crisi, amb el ga~
bbJet ·Pont Martlne~ Barrio que, acabada la seva missió, havia de deixar
lla.,; als ministeris lerrouxistes purs. primer, 1 lerrouxistes- cedistes- agraris,
rulal.rnent'l

la tragèdia
asturiana

FERRAif GASSET
President del Tribunal de Garanties

han pogut ndqulrir els informadors,
al Tribunal de Garanties s'ha trac.
tat avul de la part administrativa.
referent a fer noves instaHacions.
Com que la COmissió de Govern interior no es creu amb facultats per
a fer més despeses, s'ha acordat am·
pliar la Junta de Govern en dos
vocals, i han estat elegits els senyors Sbert i Martln Alvarez.
Després els senyors Sbert, Maiques
1 altres, han visitat el president del
Tribunal de Garanties per tal d'in·
teressar-11 que el trasllat de l'ex...
conseller de Treball, senyor Martl
Barrera es demori, perquè pogués
realitzar-se una operació a la seva
esposa.. El president ha ofert donar
tota. classe de facUltats, 1 no creu
que sigui necessari que el Tribunal
examinés aquest tràmit tan senzill.

Madrid, 21. - Segons ha. ma.nifes.
tat aquesta tarda un diputat de l'Esquerra les converses entre els ex-con.
sellers de la Generalitat i els diputats
de l'Esquerra., continuen en termes
referêncies, s'ha pensat, contra el
cordials, especialment en la. politica.
primer pro1ecte, que potser seria
H avem segut·t amb ¡ n t ert;s
• e1s d mersos
·
d eb a t s que en et Parla - a. seguir. El senyor Serra Moret por·
ta la veu de la minoria en aquestes
'ne·s 00·,node adquirir un diari ta en
l
lli
I
•t
b
marxa Que fundar-ne un de nou i a
men't espanuo
Ul ,(<Ugu so re el pro bl ema d e l' a t ur f orç6 s, t. mat. converses.
l'efecte S'han ¡et diverses gestions 1!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!!! l nu ens ha estat possible de treure'n l'aigua clara. El senyor Gil
Visites
en aquest senttt.
van fer.se
Robles, que ha portat la veu cantant en el.s debats aHudits, ha sosMadrid, 21. - Avui han visitat
propo.sicton.s
a un Primer.
diari d'ultra
dre- r
ta dels més antics de Bawelona.
tingut la ¡¡osició més simplista àe totes: trobar torça mi1ions per a el President de la Generalitat l'ex·
president del Tribunal de Garanties
NÓ s'arribà a un acord per qüestions
destinar-los a resoldre el problema.
senyor Albornoz; els ex-ministres Ni·
econòmiques. Després van ter-se
La cosa més sorprenent ha estat la frase que temps enrera pro· colau d'Olwer i Santaló, el senyor Pl.
gestions
prop
d'un
altre diari
d e la CEDA.. «Cal quer 1 els diputats senyors Serra 1
en
castellà,
molt
tmporlant,
queescrit
tamnun.cill a l eongr és, am b aques t mo t•tu, el ca bd'll
t
poc no donarem r esultat. Ara -.seanar a cercar el.s diners allí on siguin.» Entre els dretistes espanyats Moret, Palet i Marial.

l,

LA HUMANITAT

cacló manifestant que com o. vocal
que era. suplent en representació de
la UniverSltat, 1 per ésser lncompa·
tible amb el càrrec de minJstre, re·
nWlciava a aquell
Ha afegit el senyor Serrana Pa.checo que estaven vacants el càr·
rec de voca.l suplent d'Andalusia,
que ho era el senyor De Pablo Blanca, 1 el que ara deixa el ministre
d'Agricultura..
Ha dlt també que s'havia rebut
una comwlicacló de l'ambaixador
d'Espanya a. Pa.ris, senyor Madari~
ga en la. qual deia que Informat
qué s'havia dema.nt l'extradiccló del
senyor Dencàs, vella saber oficial·
ment el que hl havia sobre aquest
particular. El senyor Serrana Pa~
checo ha a.fegit que aquest assumpte estava. prejutjat 1 que segons nQor
ticies extraoficials el senyor Dencà.!
havia. estat posat en llibertat.
D'acord amb el sumari lncoat a
tots els ex-consellers de la Generalitat de Catalunya, ha dit que en
el mati d'avul s'havia tramès al fiscal ¡.,erquè en el termini de tres dies
l'estudiï, substanciï 1 dictamini.
LA SITUACIO DEL SE•
NYOR MARTI MAf! llERA
Madrid, 21. - Segons noticies que

Com serà formada
la Comissió

tats.

Llegiu cada dia

LA REUNIO DEL PLE

Madrid, 21. - Des de les onze del
mati fins a dos quarts de dues de la
ahir.
tarda
ha estat rewlit el Ple del
El cap de la Ceda solllcltà del
de Garanties.
President del Consell autorització Tribunal
final de la rewlió el secretal'i
per a fer públic aquest oferiment, deAl dit
Tribunal, senyor serrana
autorització que fou concedida. de
seguida per part del senyor Lerroux. .Pacheco ha rebut als periodista§ i

Madrid, 21. - En fer públice. el Guerra del Rio digué e.ls informasenyor Gil Robles la conversa que dors que el partit radical havia acor~
acabava. de tenir amb el cap del Go- dat no s.J.gnar la proposició acusavern 1 assabentar-se el senyor Guer- tòria dels populars-agraris.
ra del Ria de l'oferiment tet pel se-Però. ¿coneixeu l'oferiment del
nyor Lerroux, passà 1mmed1ata.ment
Lerroux al senyor Gil R<r
al despatx de m.t.nistres per a entre- 5enyor
vistar-se amb el cap del pa.rttt ra- bles?
dical.
-Jo el que us dic és que els ra,.
Després d'aquesta. entrevista, en dlcals no .signaran aquesta pro~l·
abandonar la Cambra el senyor ctó.
..
~!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!"'!"!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!
:

El fet no compta actualment a Catalunya, on les esquerres estan obllgades a la inacció. Però comptarà algun dia. I per aquell dia, el qu.e sigui,
que ja ho veurem, és absolutament necessari que la democràcia cat&la.na
tingui preparada 1 orgamtzada racionalment la seva campanya de propaganda, els seus quadros d'oradors, la seva xarxa d'acció politica a tot Ca~
to.lunya.. Reiteradament hem insistit en la necessitat de preparar la tasca
del futur de manera que a l'hora d'actuar no hagi de fer-se res lmprovisada.ment. Ni la propaganda politica, factor importantíssim en l'efectivitat
d'una orga.nitzac1ó de masses.
I'!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!
No poden improvisar-se ni idees ni oradors. En l'organització del partit ha d'existir 1 ha de funcionar una oficina dedicada exclusivament a
El QUE ES DIU
18. preparació 1 organització de la propaganda oral, escrita, etc. Les campanyes han de respondre a una drrectiva precisa., a una visió de conjunt, a
un propòsit d'eficàcia, a una norma de responsabilltat. Els quadros d'oradors que partlcipln en els actes públics no poden recrutar-se a. da.rrera
'non., sense selecció n.1 garantia, sinó exactament al contrari: prepa.ra.r 1
seleccionar oradors, donar-los una consigna precisa, obligar-los a mantenir els conceptes 1 el to dels seus discursos dintre el limit d'un guió con~
teccianat prèviament. El programa i l'ambició del partit arribaran millor
e. leS multituds explicats ordenadament., racionalment que no en parlaments inconnexes, desarticula..ts, improvisats. Més prosèlits es faran amb
una serena exposició d'idees 1 de fets que amb l'estridència generalment
Temps enrera, en una informació
bUida. de l'oratòria improvisada del m.iting clàssic. Pot caldre, no ho obUdem, en una campanya de propaganda, forçar la pressió passional. Una publicada en aquestes pàgines .robre
els projectes de la Ceda en relacM
oficina que funcioni amb la necessària preparació, sabrà dona.r en tot mo- a Catalunya, parlàvem de la creació
ment la tònica adequada dels discursos a pronunciar o dels escrits i ma- a la nostra ciutat, d'un diari que
seria òrgan d'«Acció Popular». Semnifestos a. publicar.
que aquest propósit no ha esContra la improvisació, en totes les activitats politiques. Aquesta ha bla
tat abandonat i que la Ceda ja tnd'ésser una. de les consignes de la democràcia catalana. Hi ha una raó de sístents gestions per tenir a Barce~
responsabilitat 1 d'e!icàcla 1 hi ha, sobretot, una raó de disciplina.
lona un diari que defensi la seva
politica. Ara bé, segons les nostres

L'iNTERES POLITIC DE
L'EXPEDIENT ALARCON

l 'entre~

¡Que diferent, en el to i ~ nez contingut, l'últim discurs de Flandin a La Cambra francesa. a propòsit de l'atur tarçósl
EL cap del Govern de França, que és un republica de centre, un
conservador o rnoderat, no ha prumès cap miracle per a resoldre
et problema. En canvi n'ha donat una idea ctartssíma í ha Jet veure les diftcuttats de les diverses solucions que 1tom. proposa: passaments als obrers parats, execució de grans obres p~bliques i limitactó de La ;ornada de treball. La sotuctó que presenta més inconvenients es la de tes obres, í resulta Que és aquesta l'única que hom
projecta d'adoptar a Espanya. cUna polftica de grans obres - ha
remarcat Flandln - nomes alleu;a en la proporció d'un terç de les
despeses que ocasiona.»
El cap del Guvern Jrancé3 no rebutia en principi cap de les
tres .soluctons. Creu que cal combinar-Les t adaptar-les al cas espe ctjic de cada Estat. Veu en La qtlestió de t'atur forçós un problema de patütca general, més encara que de política económíca. Es
tracta en síntesi, ha dit, d'un problema d'equilibri.~ econòmic, financer, politic i moral.
Al costat d'aquest discurs 1nestrtvol de Flanàin, els discursos del
senyor Gil .Robles són els d'un aprenent mt!s presumit que llest.
À.

ROVIRA I VIRGILI

1 dels cònjuges promulgada el 19
de juny del 1934 1 entrada en Vigar el primer de gener del 1935, són

totalment
innecessàries.
Seria convenient
de saber en què
s'empata el funcionari que afirma.
la no validesa d 'una llei que enca.ra que catalana no ha estat derogagr· senyor Porteta rarta molt bé
d 'aclarir això per a evitar nous ln~
cident.'l.

I~;;;;~!"!!!"!!!!!!!!!"!!!!"!!!"!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!

La censura
Del Departament de ~nsura, hem
rebut la seglient comumcació:
«Las galerada.s. autorit.adas, si no
se publican el mlSmo dia de su presentación, deben presentarse de nue~
va a la Censura el dia en que pre·
tendan bacerlo, sin cuyo requisito
no pueden conslderarse autorizadas.,
En cada. edlclón no debe figura~J
màs que un solo entrefUete de «Vi-·
sado por la censura», de preferencia.i
en el mlsmo lugar y cada vez de
iguales dimensiones, tuera de cual~
quter texto y sin que aparezca nunca.
en sítia que sefiale intervenclón de
la censura.
Quedan terminantemente prohibl~,
dos los blancos o machacados, Y;
tampoco podràn ser substituidas las
tachadas con puntos suspen.si · os n1
entrefiletes de cVlsado por la cen..
sura».
hl te
Las pruebas de est.os entre e 5
deberàn ser visadas por la censura..
La noticm suelto a articulo autorizado con' sus titulares, perderà
este carà.cter si se camb~an las dl~
mensiones de aquelles t1tulares.1
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tar-se una petita reacció en les ExPl06iua, el negoci que ea desenvolupà, tan en les acciona Explosius com
en les altrf.'s acetona cotltzadll3, fou
Impressió insignificant.
Les accions Chade I Ford quelcom
més fluixes; les accions Filipines,
I, Ahir !ou un dels dies que en la sense
cotitzar-se.
$essió de borsa es co~itzarcn menys
~ls deutea de l'Estat, pu.lx que la toBorsí del mati
talitat de pessetes nominals fou Ji~tadlssuna. La tendència, però, fou
Nord, 53'60, 53'8~- 53'75; Alacant,
40'50 40'45 40'60· !''Ord 214· Petrode mlllora.
~ Les obligacions de la Tresoreria de lets, '5'20; ' Gaa 'E., 111'25; 'Docks,
lla. Generalitat, Diputacions, Provin- 17'00; Explosius, 1~. 105'25; Ch&'Eials 1 Municipals, no feren més que de, 375.
ostenlr-se. A l'esmentat sector s'eBorsa de la tarda
fectuaren molt poques transaccions.
Nord, 53'70, 54'00 53'95; Alacant,
Al rotllo d'obligacions ferroviàries 40'70;
Transversal, 19'50; Tramvies
t'hi notà quelcom més de fermesa, 0., 33'00i·
Trrmvies P. 47'50; Ford,
dintre d 'una. gran manca de negoci. 214; Exp osius,
105'50, 105'75, 105'50;
AlKò ens va fer l'efecte que alguns Montserrat, 59'00,
62'75; Colonial,
c.anvls eren «Picats»; és a du, que 45'50; Chade, 374, 375,
374.
'esmentada. fermesa rou quelcom
torçada. Les obligacions industrials
Borsa oficial
amb prou feines sostingudes.
I Al ft de mes, les accions ferrovià- Montserrat, 62 00; Chade, 375, ope~~es assoliren una millora. d'uns qua- Chade E., 11'80, paritat; Filipines,
~nta cèntlms, tant l~s accions Nord racions; Chade D., 71'40, paritat;
f()_m les accions Alacant, i es creuà 334, paper; Ford, 214; Sevllla. d'E~ bon nombr~t de titots. Al rotllo lectricitat, 7'1'00, paritat; Marrroc,
d'accions industria.ls, amb tot I no- 5 per 1900, 88'00, paritat.

A BORSA
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TEATRE ESPANYOl
GRAN
COMPANYIA SANTPERE
Avui divendres, tard!: e. los 11.
TOTES LES LOCALITA·~·s REGALADES. Butaques tottl a :1 ptea.l

La reina ha relliscat
per Emili Vendrell - Nit, a let
10. Primer: TOT PER LES DO•
NES • Segon:

ESTRENA

Oarrorn

delsalnet llrlc en doa actes d 'Al·
fona noure 1 múe1ca dels mee-tres Cotó i Novl:

Garrofes, 6'50 pessetes el quintar
de 40 quilos.
Reus superiors 1.• dc l'O graus,
170 pessetes; Reus s"Jperlor 2.• de 1'5
g1aus1 160-165; Reus superiors flulxo3 ae 5'0 gr., 157; Urgell superior
de l'O gr., l'lO; Tortoea corrents de
5'6 gr., 160-165, 1 Aragó fi, de l'O gr.,
l'lO. Tot pessetes els 100 qull03.

ADELA
LA MAL CASADA
Quadro primer: NIT DE PASQUA

AL POBLE SEC • Quadro &eii'On:
LA FIRA DE SANT MIQUEL A
LA BARCELONETA - Quadro tercer: EL MOLL DE BARCELONA •
Quadro Quart: EL TEC DE BO·
Protagorueteti: 8antpere,
DES Klein, Vendrell - Demà,~, d.iSilabt~}arda, a les 4'30. TO'.t.·ES LES
LuvALITATS REGALADES. Totes
les butaques, 2 ptes.: TOT PER
LES DONES I
RODA EL MON ... I TORNA AL
BORN
Nit, a. les lU: EL TRIOMF DEL
SAINET LlRIC CATA.LAI
ADELA, LA MAL CASADA
Diumenge, tarda 1 rut: ADELA,
LA MAL CASADA. - Es deSI).~
xa a tots ets Centrea de LacaUtats

cereals, farines, despulles, arròs, oli
de ~molta I sabons, els mateixos

~~

El Comiasari interi de la Generalitat senyor VIla ha autoritzat els
pressupostos ordinaris de Sta. Bàrbara, Renau, Roquefort de Queralt,
Torre de l'Espanyol, Vilella Batxn,
El Vendrell I Ulldemolins. També ha.
autoritzat transferències de crèdit
als Ajuntaments de Sta. Bàrbara I
Vilaseca i els ordenaments d'Ullde-
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TARRAGONA
NOTICIES DIVERSES
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Eh:c,

- Davant la inquietant crlsl de
treball i el retard de les meS"Jres
promeses per l'autoritat per tal d'obtenlr la seva minva, en els mitjans
obrers s'estudien algunes solucions.
Segons ens diuen, a Valls s'ha for108mat com una cooperativa de cons88- trucció que pensa construir algunes
cases amb l'aportació econòmica del
au 50 veïnat que adquirirà uns bitllets de
subscripció numerats que seran una
aportació i "<ma opció a la casa per
mitjà d'un sorteig final.
- El delegat d'Ordre Públic ba
hagut de sortir cap a. St. Carles
de la Ràpida on ha sorgit un conflicte de treball entre els obrers d'ag¡ 60 quell port
- El fa•.lós repòrter nord-americà Mr. Rudolf Bloch del rotatiu
«Ears~. acompanyat de la seva dlstinguida muller, ha estat a la nostra
ciutat on ha visitat el més notable
d'ella.
El Sindicat d'Iuiciati\'a va posar
a la. seva disposició un Intèrpret. El
senyor l''rancillon de la «Xartreuse»
1\14- el va convidar a visitor aquella fàbrica.
- Ha estat instaUat un nou
quiosc a la Rambla, davr:'lt mateix
42 50 dc la barraca de la telefònic.l. La
seva. construcció a més d'ésser de Jl.
nies moderniStes, està decorat amb
8~tr.ns de colors vius. Slgnl benvingut
si bé a la palestra llòer11l.
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Avul, el sorollós éxlt:

LAS DE
LOS OJOS
EN BLANCO
Dilluns: Debut de la COmpanyia. VILA - DAVI :unb l'èxtt:
LILI, VOL VIURE

Teatre
Còmic
Gran Companyia do revlltts
Avui, tarda, a les 5'16 1 nit, a
Iee 10'15. Butaca platea, 2 lltU.
La grandlOIIIl revista:

DE LIOIA
S MARIDOS
lP"rOPerlita
Greco, Huertu. Muri-

GIRONA

REUS
Martinez de Velasco ha. dit a Ma-drid que a Reus l'acomiadà una
gran ~sa de pagesos. Mal no I ,_
viem VISt mancar tan descaradament
a la ventat nl burlar-a. dela propis partldarla dient-los «Pagesos».
-Joaquim Ouillén, pertanyent a
«Acrión Ciuctadana». ha tl"nnnclat

(tl

•

etc. Els dansarins R. NI\YA
30 viC'e-ttples. Oran
presentació.

Ilo

1

POliORAMA
TEATRE
Temporada oficial dt
TEATRE

CATALA

r-------

BARCELONA
TEATRE
Companyia de Montiln • Rolla

Publi-Cinern

s~

Director : Emili Thulller

SS'l'A. NOTICIARia • DOC A l'!s,
TALS, VIATGES, et.e~Ml:N.

Avui, divendres, tarda, a un
qull.l't de ala 1 nit, a un quart
<1'oo:.:e, el poem!\ esc~nlo <1tt Ma·
rian Tomat:

BADALONA
Els consellers regidors del dar-

rc,r ~juntament popular, senyors
Rtera 1 Vigo, feren una visita a l'alcuide-gestor senyor Borràs per tal
de demanar-li que fes tots els possible:; per tal de poder donar a conèL'i.er el resultat de la Inspecció
portada a cap al nostre Ajuntament,
el senyor Borràs va prometre que
1arla tots els possibles per tal d 'obtenir-lo. Aquest prec ja el feren alguns diaris, entre ells LA HUMANITAT, sense però, tenir èxit. Galrebé tenim la. seguretat que el senyor Borràs no en té cap culpa
que no se n'hagi pog-..tt assabentar
el poble, però sl creiem que si les
dcmúncles fetes pel setmanart radical «RepúblicaJt haguessin tingut
èxit, ho haurtem llegit àdhuc amb
anunciS lluminosos.
- El proper diumen~è, a les onze del mati, tindrà lloc a l'Escola.
Municipal de Música el segon concert del curs 1934-35 a càrrec del
sextet Toldrà. Figuren a l'escolllt
programa, obres de Beethoven, Bach,
lvanow, Schubert, Lizt i Falla

CASTELLDEFELS
L'oficina recaptadora d'arbitris
municipals de l'Ajuntament de Caatelldefels, cita a una tal senyora
Farré, el nom i a.ltres detalla a.ixi
com el domlcill de la qual Són Ignorats de l'Ajuntament. Aquesta S&o
nyora que éa propietària d'un solar sense edificar situat en el carrer
de Primer de Maig 1 un a.ltre al
BOUlevar de la República, del poble
de Castelldefels, ha de comparèixer
davant l'esmentada o!lclna recaptadora per tal que dmtre el term1n1
do vult die. llquldl els seUB descoberts, car en ca.s contrari 11 serè. a&¡uit el corresponent exoedlent d 'e.preml
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Teatre
COMPANYIA

LIRICA
MARO REDONDO • A. PALACIOI

LA
Avut, tarda, a les 4'30:
MARCHA DE CADIZ • LA ALE·
ORlA DE LA HUERTA • EL DUO
DE LA AFRICANA I LA CORTE
DE FARAON.
Nit 1 cada n.J.t, a 11'11 10:

un

re1x
dU

FRAY

JERONIMO

Varietats

PrlnclpoJa tnl.èrpreta: MARO
REDONDO, Vicono Simón, Ctollia Gubert I Eu11ènia Gallndo.

tó_P_ri~cipal
on_
F_r_

Palace

VICTORIA
TEATRE
GRAI• COMPANYIA LIRICA

FRONTO NOVETA TS

Avui, tarda., 4'30. Butaques, 2
utea.: LA DOLOROSA • DON GIL
DE ALCALA. Nit, no hi ha runoló per e.s.salg de:

LEONES

LOS

Avui, divendres, tarda, a lee • ·

Demà tarda, GRAN VERMOUTH

OliJQUl'l'O BILBAO - QUINTAM.\
l l i contra FERNANDEZ • LEJO.
NA. Nit, a Iee 10'16; ARAQUJS.

NOVETATS
TEATRE
Gran ComoanYil d'operetes

TAlN - PEREA contra QUINTA.
NA IV - UNM.fUNO. - Detalls per
cartells.

I revlatts de CELlA GAttlEZ
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Avui, tarda:

BRAUS --ARENES

EL BAlLE DEL SAVOY
Nit, el aran èldt de l'opereta en
tres actes, <!e Franz Lehar:

Dtumense 24. Tarda, a Iee 8'30:
lnauauració de la tempor~da
GRANDIOSA CORREGUDA
maanltlcs coovlllos•
Brans del CONDE DE
LA CORTE

LA RONDA DE
LAS BRUJAS

6

6

Niño del Barrio
Torerito de Triana
Solórzano

per CELlA GAME:Z, P!ERRE (;LA·
REL. Càndida Suàrez, Castrito I
Vestunrl de Max
.Joan Riba Weldy.

ENTRADA, 1 76
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Espectacles per
a avui

lnauauració el dl• 15 de msro
GALA BENEFICA COMERCIAL
DE MOSTRES DE DARCELONA

TEATRES

REVUE-RADIO

RECLAM

Bar~elona.

-

de Eapafuu .

Gran espactacle a urofit dt>IS
hos~Jitals

ln.torruee t C1(;tlltlS al Passelll' ce
Oràrta núm t7.

COLISEU POM PEIA
Companyia VILA • DAYI
Tarda a ltls 5. Butaques, 1 pta.
Seients primer pis, 0'60. Gent·
ral, 0'40; LA MARE. Nit, a lee
10'15. L'~xlt de Lluls Elles: L!LI,
VOL VIURE -Demà 1 d iumenge,
tarda I nit: LILI, VOL VIURE.

Tarda 1 oit: Sta. Iaabtl

Tar<1a: el.'& - .
Cohaeu Pompela. 1'81. Nit: cLill, vol vluret.
Cb•mc. - Tlf.l'd& 1 ott: cLool marlctos do Lldla».
Espanyol - TtU'àa: «La reina b.a. r•
lli!'Cat•. Nit: «Adela 1::1 .msU casad.aJ.
Novetats. - Tarda: cEl balle del S.
boY». Nit: c:La ronda de las b\'llo
1 Jas».
Nou. - l'ni"Cia: eLa M.archa de Cll.di.!J,
eLs alegna de la llucrtat, cEl duo
de la tllriC3IUI», eLa Cort.e de Parr..
ón». Nit: cFray Jcrónlmo».
Tarda: ! L'huracà•.
Poliorama. «lliS as ltos OJOI
l'riiiCIPal Palace.
en blanco»
Tarda: •Oro y marfllt. NI~:
Romea.
~211.00tl du:·ost .
Tarda: eL.'\ Dolorosa• I
Viotbrlll . cDon Gll dP. Alcalb . Nit: cLos leonet>• .

:t-¡it, no hi ha funció - Dls'<abte, programes extraordlnarla.

Ramon Si!;;teré Baldnc 1 Francesc
Fc:rré Sisteré, els quals parlaven en
desprestigi de l'esmentada organització. La ¡uàrdia d'assalt procedí
a la detenció. Méa tard, foren alliberats però l'assumpte ha patsnt al
Jutjat militar.
-El Sindicat d'Exportadors de
ITins d'aquesta ciutat ha cursat a.
cada un dels diputats a Corts d'aquesta circumscripció un telegrama
demanant llur assistència a la r&unió de la Federació d'Exportadors
per tal de recoh:ar el projecte sobre la Llei d'Alcohols, considerada
ehcaç per als interessos vitivitúcoles.
-Avui, a les deu de la nlt, celebrarà reunió general d'associats el
Centre de Dependents del Comerç i
de la Indústria..
-Pel Comissari de la Generalitat,
han estat autoritzats els pres1fllpos.
tos extraordinaris de Santa Bàrbara,
Renau, Rocafort de Queralt, Torre
de l'Espanyol, Vilella BaiKa, El Vendrell I Ulldemolins.
-Ha estat demmciat el vei de Morell Josep Llauradó per infringir la
llei de circulació per carreteres.

--

J DI1

::::-..

Santa Isabel
de España

1 F. TOMAS.

L'huracà

Lleida, 21 (per senyoraJ.-L'arqui·
tecte Sr. Villalonga visità els terrenys
on seran instaliades les escoles mrals
de Rufed, Pla de Gua.lda i Granyena per tal d'activar els respectius
eKpedients.
-Per tal de contrnreste.r l'epidèmia de grip, ha estat disposat per
l'Alcaldia que siguin desinfectnt.; diàriament els locals dels espectacles
públics. També s'ha ordenat que els
carrers siguin regats amb matèries
antisèptiques.
Per la seva banda, rmspector intercomarcal de Sanitat, ha ordenat
el tan::ament de les e¡:colcs municipals a causa dels molts casos gripals i de xarampió.
-Ha. estat inaugurat oficialment
el nou local del mercat de peix a
l'engròs, instaHat al que abans fou
1\Iuseu Morera. La sala on es contracten les subhastes és espaiosa i
ventilada. Ahir s'hi varen adjudicar
2.000 quilos de peiK en una ¡;ola sessió

I I

()Ilo tell O, ue¡1 i4 .......~.

Director geren~:
LLUIS CAMPUA

RURALS • . MC::SURES
SANITARIES

::s

GARROFES

MARGARIDA CARBAJAL

Avui, divendres, tarda, a les 5'1:;:

I ,.
I

Preua ID Ptet. ell t0 (lUllu..

Comoanyh de revlsttl de

LLEIDA

A l'enginyer cap del Servei Forestal ha. estat denunciat el vei de
Santa Pau Mart1 Collelldevall Pagès,
propietari del «Mas Collelldevall», de
l'esmentat terme municipal, per talla abusiva d'arbres.
PR~Ub
-El vei de Calonge Isidre Hernàndez Gonzàlez, el qual viu al «Mol!
Masamont~. de l'esmentat terme, ha
denunciat que durant una ab~ència
~ b~
b~iULJ.eb ., ...... '-' • .........._..._
<1
4(() bl.
1 erceree ................AU .
a casa seva d'ell i la seva muller,
20 entraren lladres, els quals violentaIU fi¡,
wuac~.es ,.......................
28
:28
Num 3 ..........._..........._
una finestra, I s'emportaren unes
:¿a ren
~~
NUW. f .-........ , ......__..
225 pessetes en diner i 300 en joies.
Preu¡ eu ote.. ell 110 ClUuuNo s'ha aconseguit detenir els llaI .a 51.1 1i dregots.
Met.uts PHUO. ............
- El Tribunal Contencloso- Admi11
11 60
bagt>net ••••u•••••••••..v·
10
1:> òt
beaO ..................., ....... ,.....
nistratiu nh.ir resol¡ué l'incident que
Prew eo . ala la ouarwn. de 'lo mrw. ba estat promogut per l'advocat de
la Generalitat de Cata.lunya en el
ORDI . MORé~C I CIVADEb
plet mterposat pel senyor Josep
Font Juvany, secretari de Riells 1
~~~aa.a ll:&trem&d :.ua ..
ltJem Macell&. .........
Viabrea, en el sentit de soHlcitar el
Moreao Plata. c11apoa,
parer del Tribunal Suprem respecte
l Jew pa.Ui. ................ ,..
la procedència d'evacuar la consulta
U rdl Urgell ........... .
a què fa referència l'article 100 de
l.;scoJolo A nd.al ualt ..
la Constitució de la. IJei Catalana.
&.LEGUMit\OSE:,
de 9 de març del 1934, i, mentrestant, que resti suspesa la tramitació
45
r ll.Yt:.> AUOalUSltl • uo.u
oiO
de l'esmentat plet.
4b
làem Extremadura ...
40
Ideo. MaJlurOt• ...........
-Per l'Alcaldia de Girona, han
4S
foavuna AndF.IU81n -..
44
estat convocats per a demà, diven43
1 lem l!;xtr6l'l8aura •• .
45
dres, a les set de la vetlla., el per81
V~ Andnlusla ..,,...,
SOI.U\1 tècnic 1 la. Junta Loca.l de
se
l.:tew eatrange!'8jl .......
Primer Ensepyament per tal de trac40
E re pal¡¡ .. .. .. .. .. •..........
41
41
1aen: estraol!'ell .......
41 CiO tar de les mesures a adoptar a les
42
0'-'lxe.=:t ................u_I.A,.Y
44
Escoles de Girona. davant les cirso
PtoS<"lE eetraoaora ...,..
115
cumstàncies alarmants amb qué ve
ldC~[JJ pa1e ............, .. .
propagant-se l'epidèmia de grip din11<1
WeotlUe. Ao:taJWila
1011
tre d'elles.
115
lder Salaml\nca .. ..
180
Per a demà, divendres, a l'AudiènPA~L#. I AU'AU
cia. a. les onze del mati, està anunciat el judici oral per falsedat conI
Alt&l.. !.- ~ ...... ...,.._....
8
AltaiJi ~-- _,......._........,
tra !Juia Puigtió 1 Torrent.
"
l?alla d'Uraeu. .............
450
Actuarà de defensor el Sr. Peljó.
5(;
ldem curta ............ .....
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Dia 211, EXTRAORDINARI BALL

DE DISFRESSES ·

Vi blanc camj, 8'50 rals; vi negre
camp, 9; vi bl.ailc conca I Urrell, 8;
vi rosat, 8; vi negre, 8; vi negre
Prlora.t sec, 10; vi negre Priorat
amistelat, 11; vi blanc Ribera Ebro,
9; vi negre Ribera Ebro, 9; vi blanc
Manxa, 9; mistela blanca, 13: mistela negra., 14; most bhmc ensofrat,
8'50, 1 rn13t negre ensofrat 9. Preus
per grau i càrrega. 121'6 litres !ranc
Reus.
Alcohol Industrial 96'97•, 258 pessetes; alcohol refinat vlnlc 96-97o,
246, I alcohol destllat 95-96o, 240.
Preus per hectòlitre franc Reus.
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GRAN TEATRE DEL LICEU
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1'88
1'81
1'61

1'84
1'711

Tramvl.,
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32'90

30'60

En el mercat setmanal d'avui s'ban
cotitzat els segUents pre-JS: Oua, de
2'50 a 2'70 dotzena; conills, de 7 a
9 ptes. parell; pollastres, de 15 a
20 ptea parell, 1 gallllnes, de 18 a
23 ptes. parell.
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Avellanna gra primera, 111 pessetes els 41'600 quilos; avellana gra
petita, 101 id., id.; avellana crosta
negreta, 61 ptes. els 58'400 quilos;
avellane. crosa comú, 58 id., id.;
ametlla molla, 58'60 ples. els 1!0'400
quilos; ametlla gra llarg gs., 325
pessetes els 100 quilos; ametlla gra.
llarg propietari, 300 id., id.; ametlla
gra esperança 1.•, 275 id., id.; ametlla gra esperança 2.•. 265 id., id.;
ametlla gra comú pafs, 260 id., id.;
ametlla gra comú Aragó, 260 id., id.;
ametll~ marcona grossa, 315 ld., id.,
I ametlla gra marcona propietari,
270 id., úl.
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Preus a l'engròs del dia 18 de fe·
brer del 1935:

CANVIS DE MONEDES

r:

Deute! da l'EatRt

REUS

•

,...

DIVIHDRII, 11 Dl P!BhER DIL

d.:

CINEMES

Cinemes

e
·--------- -oliseum

A\W, tarda, R les 4. Nit, a les
10: EL f OCIO (còmica), pet
Charles Clusa: REVISTA PARA·
MOUNT; 'SLANDIA (Documen-

tal) 1

BUSCO UN MILLONARIO
per .Joan Harlow, amb Franohot
Yone, Lionel Barrymore i Lowis
Utone, (PrOduccló ME1'RO GlJLO.
WYN).

Fantasio
AVUI, tarda, a les & 1 oit, a
les 10: PATHE .JOURNAL • REVISTA FEMINA • DOCUMENTAL·
DIBUIX • Buster Crabbe en el
!Um esportiu;

Campeones Olímpicos
amb Ida Luoino.

PARIS
CINEMA
I
Avda Pta. An¡;el,
11

13

Telèfon 14644
Sempre el pro;frama mas atractiu
Tarda, a lea 4'30. Nit, 9'46: REVISTES PATHE • FEMENINA •
ALICIA EN EL PAlS DE LAS MA·
RAVILLAS • Exit de la super·revlata: EL CRIMEN DEL VANI·
TIES (\:s un tUm PARAMOUNT) Diumenge, matlnal, 10'30
Deepat& de localitats a. la taquilla por a. la numerada de c11umenge, tarda, 6. - Dilluns vinent:
lmoerco Arsentina en el superfllm en eepanyol: LA HERMANA
SAN SULPICIO. amb MIQUel Lit tro ! .........~..... ?

Maryland
Tel. 211166

Plaoa Urqulnaona, 6 -

Tarda lcontlnua¡ : 3'30, 6'30 1
7'80. Nit, a les 10: NOTICIARI
BAVARIA FILMS - LA ISLA DE
ROBINSON CRUSOE (dibuixoa) EL PRIMER PARAISO (documen·
tal) I

¿QUE HAY NELLIE?
per Paul Muni IN 7"JO: 1'66,

•I arL.àn )' s u cowp.1ñ~ra1
1 «La Ç;.-•¡ do Rodscbildtt,
Astoroa. - cCanclou ac Guoatt 1 cSO:·
daúoo de la tormentu.
Avtnauda. - cCauclóo de cuna» I •El

Amert~ :..

Butaca, 2'20 A

pol
Metro
Llúria, 116 - Telèfon 812'22
Avui, tarda, a Iu ' I nit, a Iee
10, El BOroUóa è&it de la mqnf.
tlca produccló:

La Dama de las Camelias
lvonne
per l'admirable actriu
Prltemo• • Dlreccló de F. RI·
ver~ • Aquesta peUicula comen·
çart. la seva proJecc16 a la tarda,
a les 4'20 I 6'30 l nit, a Iee 10'20.

P3&0

I

ae1

O~t

tLa
cTree amores»,
Barcelona. aven~uru dl'l orot.
BOIO. - «Ull ~.oiCHU or. Grant», I c.bal·
\·ad tus mUJetl:l>».
•J:;l negro que te!ÚB el
Bonomia, aitna oluuca•• 1 ~La uuenavenwrat.
Broadway.- aSucediO una oocbet I
,, t...u. m .lJer úc mi mau dot.
f.La lJo¡oros!u.
Oat"tol
Coliti6um, - cBusco un mUlounrlo».
cat.tlunra. - •CI"UòiB mundtab.
Clom•dca - cLo que sueñan las mu·
Jcrestt, tLo8 6 mt&Lerlosostt.
UiOI<Ywvuu tvuqutstlldOt
Comtat. 1 •Amor y cuartú•aa•.
Dtana. - cDràctúa», cEL altar de 11
ru<Jdu, cCarcelerae».
cHombrea en blanoOt
Dtorama. «.t'IU en la u errat.
«bOla con su amon
En tenoa. •~A>mpa6ero,; do Juer¡¡n».
E~111a•. -

•

'

l.La prw~ úe la (".;ardst

I d:J PCQIICUO reFII.

cLos J41serablest I 111
Exc~lscor. u :.~esped dc.oconocldo».
Femtna. - : .,nora c.:asada oece:;~ta
.
ruar1tlut.
Foo Nou, - •La C::tlsa de Rodsell11GJ
çWonder- Ban.
c.No bOY ningun nnre1•·
Freaolt. na cn.ccru hm<.len».
1:.! peu.culcs còmlqu~. tu
Gora
•SOla con su amor». 1
lnt1m , eres mlo~
«Amores eo Hol.l)'wood», cJl
Iria. -

rcv de lo:¡ Campo:¡ Ellseos• .

c!!.l ueg1v ~ull tei'Úllo t 1
Kursaal . aunu IJlanc<u 1 rCom1.1aAeroa de
Juerga».
Laoetana. - cLo QUe aue!lan laS 111U·
JCI'&o», cPara sleml)re m1a» I UlOI

nocbOtl»,

cOn,cla 1
cCloov14 ~ru.
M&J&Itlo. l:oltnpatltu 1 «Paren la Prensa.».
cCloopatro.», cOos C•J~
Marma. -

n!lll

1 un

la~tdo1.

M;. .y,¡¡nd. - ~~ue UaJ Nelll_!}!..:¡1181
•Lu uuma. de las .........-- B
Metrooot.
Mlria, - cEl Jago de 1::1.11 da!Das•. ' ollywooa COOqW.St.aà.Oll.

i'i.>-

c.ts.1 l)CqlltJDO reY» 1!1 ~
Mtslral, enes .moscovttas• 1 cBl dedO 0
ora
d-:>n.
Mc .•• nental. d.vti ex 1ICOS» 1 cAn
el
q ue?l.
Mu1111tal. - &El ue¡¡ru queel~~""•·
aima blanca• 1 cEt paso d ....,.,_..dJI
Núna. - cCanclón de cunu. cVIU
ni esr I
babanere.st.
•El Cl'ltnen del va '~•·
Paris, c.\llcla en el pau; de la marav allJII
Pedró. - $l>l nt!lro que ten!ll. el
bi~UCI4» 1 uLu buenaveoturo». blllSI
Pathe Palace. - cLos M1.SCJ'Il

Prf~~~)~~? _::ru~t': ~e:n:s·r.

Gr11nti
d'nc~...«catvad lar. muJereb».
Pub li Cinema, - ReporLat¡:ea
C18 li
lh :\t.
Rambles. - U>esllces», cEl oc&O

·a uel•

muerte».

11
Royal. - •Los ex l'leos• i «Ail~\cro>!ólll'
Sele; t Ctnema. - cTenoree au (iol·
cos•. cOpera telefònica• I cl)e
¡ 111!(lJ
¡urlo».
Smart. - cEl uegro que tenm ~
otanca~ 1 «El paso del ()CBSO ; li.I
Splèndid . - cHombre~> en b lrul~ ';Jg!f
'
prln~ do la Czarda»

1

Tr~!:,~~~ cHombres en blaooo•
Ta~~~~e~Èia~rro del carnavalf 1 eLl
. ,v ,uJ'
mUJer del otro».
1

Totuan. - cEl pe-Queño reY»
Jer de ml marido•.
Ttvoli. - c.Marla Galante•. ue J)OCI"'.,
cBl !fill"
cMm~es:notse
Urqu~naona. Verdi, - cDa. Fraocü;Q.ulta» 1
ebO el rot~
te.~ma oegro» .
Volga, - cDeellces• I cChU uln&•
)Uie. - t:ManlQUt08 r.evoro
c(h'!lcla \' ~tmontin•• ·

tl
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la humanitat
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[mpremta:

Volen fer guerra

Això dura massa

3

Les dretes contra
la civilització

•

EL TREBALL •
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DEL

MON DEL TREBALL

Els periòdics de dreta ea aenten
T A
La Veu de Cata.lw1ya. comenta
4ntmata per un dtverttdtsstm eat el tfo n t44 t 8
perit òèUtc. D tvertltltsll11• 11 no
factual lituacfd política. I del .!eu
e?J.B jeadn pensar en. aquella in/ec-.
comentari •embla que é.! una ltpREUS DE SU BSCRIPCIO I
A Pari.! els estudiants Jan vaga
ta Marclla de Cadlz del 98. El Puet uació que 1a dura 11UUsa:
2'60
Dtta.
blo,
denunciant
aquest
e.tperit,
aarcelona. un mea
per un motiu trtstfulm: l'odi a
7'60
I
diu:
for a un trlmtltrt
l'e8tudiant estranger. Tot ja creu&Tot.hom creia que ela repetit& eplArn è~lca Llatina I Portuaal
cDesde hace algUn Uempo, esta. eodls polittcs I parlamenta.rts de la
re en una maniobra reacctondria
8setmana
Pas&3da
desembocarien,
un tr~mestre
en
campafia. chovln1ata, tmvertaUsta, ende tipus jeixtsta.
18 eolucló
venenadora., .e ha extendido a otroa començar aquesta., en una
~l t r e& p 1t)sos un trimestre
pertódicoe, lo cua.l no eigultlca slno adequada.. Tota ela espectadora oblec·
El Dia Gràfica dedica a aque.rt
que toda la Pren.sa. burguesa, eea. del tlus compartien l'opinió unà.nime dels
ater la seg1lent nota:
matlz Que se&, defiende lea DUaJ:nos caps de la coallcló governativa. que
deien _públlcament, a.l Saló de . Seatntereees J loe m!Smoa privllegtoe.
Mr. Lucien Monjauvls, dip-Jtat
1Nuestro mtnlstro de Estado, que
En este tentid.o, es tEl Debate1 atons 1 als paasad1.ssoe del Congrés,
Q.ulen a:ana. el campeonato. Con fre- en llur& converses amb ela pertodlstes, ba. 1nlclado la. real1zac16n de una po.. comunista francès, pronuncià un
Q.Ue
lea
coses
no
podien
continuar
d•a.Uttca.
exterior
españota,
eatamos
&eBUdiscurs
a la Cambra de Diputats, el
cuenc!a., no ya 80f¡pecllosa alno ev1denros que etgue, con vlgtlante atenctón dia 1er. ~ de febrer d 'aquest any sote de lo que eua intene1ones pera!.. Q.uesta manera.
S'ha.
iniciat
la
nova
.etmana par- ese absurdo movtmiento xenófobo bre l'augment de l'atur forçÓs a
11
¡uen. vlene publlce.ndo articulos r
traba.Joe mè.s o menos ct6cn1cos:a po.ra lamentà.r1a amb les mateixes caracte. que mantlene el etemento escolar de França, 1 féu ressaltar, com a con·
cd.emoatran que debemos aumentar rlstlques (le lea anteriors. Amb ocasió las Unlvemtdades trancesas. No qute- trast, els guanys de determinats inmlaerla colectlva db<l.icando millo-- ·del dictamen eobre extensió de con· ren los estudla.n.tes franceses que se
11 la
nes J ml& mlllonee a conatrucciones reua a les terres d'Extremadura ht den tacutdades a lOii metecos, es de~ dustrials !rancesos. Per creure-ho
<le tlpo mmtar. Ell au número del do-- ba ba.¡ut un nou cos a. coe entre el etr a. los extran.Jeros, 1ncluso a los d'interès, t radu'lm del «J oumal Ofimin¡:o Ultimo, dedico. una pt\.¡:ina en- mlnlstre cedlat& d'Agricultura 1 el naturallza.dos. para el ejercicio de aus ciel», de Paris, les següents dades,
a tratar esto auavl.llmo tema: president de la. Com165ló corresponent can·eras en Francis..
Amb l'estricta Intenció de rooolllr tera
Esta acclón xenòfoba està dlrigldn llegides a.l Parlament francès per
cUn programa. do poder naval, al que ccedlstai preemtnent. ¿Qut represenun fet del màXim Interès, que me- debe
ta. don~1 el criteri del Partit, 11 ets y encuadrada por los eatud!antea mo- Monja.uvls :
aavlrs.r Eapafl.a:a.
«EE mea propòsit, en Intervenir en
reiX ésSer destacat 1 meditat, tra¿ En Q.U6 coruslste est.e prosrama? que en w? On és el partit? On és el nt.rqulcos y naclonallstM, naturalmenta, f creemos, porque es ya preo- aquesta discussió - digué - és sim·
dulm ela segUenta par{>grals d'un Nada. meoos que en construir a. toda. criteri del Partit?
Pot causar una certa sorpresa en oupación del Gobterno, Que eaas de- plement per a. demostrar-vos, se·
rop0rtatge de la dlctadw·a ital!IUla prisa, trts acorazados como el cdu n- l'oplnló
pública que tots aqueats an~ manda.s escolares tendrtm efecttvtdn<l. nyors d iputats, amb xifres. com enuu, sels cr uceroa dt selt mil t opubUcat recentment a Parls per Gfr quera
tecedents,
repetlt.& amb tanta insts- Fra.n.cia reciblrà, con ella, un da!l.o cara existeixen grans fortunes al
ntladas, ouarenta v cmoo detcr uotoru tencta, no tln¡Wn
les COD.Se(lüéncles moral enorme. Son mlllares los estu· nostre palS. J o no faig res més que
brlel Perreux:
como lot va exlttentet,
ta t u b- pol1t1Ques que eemb!tll'ien
naturals dlantes extranjeros QUe cursan en aus
cEl detall que més m'ha impres- mari nes, un buaut ta ll er,nten
un buaue en aQ.uestes circumstàncies. Però
to- Unlversldadee y aaldràn de Francia informar-me en la premsa financeatona.t de la meva visita a 1& Itàlia hospita l, mi nadoret, oanonerot, doco tes
les
coses
del
animostcia.des. ra. L'oficial de la burgesia.
món
tenen
la.
seva ex· recordando reeelos y
de Mussolln1 és la .semac16 de ccosa ianchaa oazasubma rinot v trtl nta v plicació. I és Q.Ue ai dos no es
El senyor Cttroen hà realitzat bebarn- Hay en Paris una Ciudad Untversi~
Mis dorpsderas». Por si esto ea poco,
Jove» de mentut, que es tracta cEl
Debatn exige t.ambtéu «bues na· Ueo quan un d'ella no ho vol, els es- rta, peQ.uefta Socledad de las Nacta.. neficis considerables: el 1926, obtind'!lnPrimlr a tota els aspectes de la val•• bien detendldat v e~ertrtchadas, tats de fet es perpetuen per inèrcia. ne&, lntelectual ¿y cómo J)Od..rè. ext&- gué un guany de 12.523.000 francs;
1'1da del pais, almenys de le. vida estaciones atronavales v ab un dantes Q.uan no aorgel:r. alruna circumstàn- tlr en ella una interior satlsfacetón, el 1927, assoli 27.490.000 francs; el
con reflejos de devoc16n bacla Fraucla externa que ela modi11Q.ul.
minas submarina&:
de
oOclal.
Hi ha una coalició ¡overna.th'a, cia, & aa):)en que los estudiantes le 1929, la xUra de guanys fou
Ahora. bien; el periódico del faacls-Empleats, oficials, lunriona.ris, dl·
33.209.000 francs; en els anys 1931-32,
en les condicions o.ue tot- ponen cerco de desamor?
mo vattc:aulsta. se apresura. a declr constitulda
putals, tot.bom és jove a Itàlia. Les que
No
pretendemoe
Que
Pra.ne1a
sea,
hom
recorda,
que
durant
més
de
qua.fou
de
32.761.000
francs.
I& realización de ette pro¡ramu.
lleis 1 reglaments són pensats de tal cuesta poca mt\8 de euat.ro cuartoe. trt mesos a'ba desenvolupat a bD.Se de todavia, aquella Francla de medlados
En els anys 1932·33, guanyà
J!l&llera que es dóna sempre prtorl- )'a que, Gegún aaegu¡·a, puede reau.. la. nece88ltat de detensar-68 d'un movi- del al¡lo XIX, Q.Ue pensaba màa en 31.737.000 de francs.
lo
ajeno
que
en
lo
vropto.
Toda
au
ment
revolucionari
1
Uquldnrlo.
L
'a\al a la joventut. Per exemple la zarse con sólo el 4 por 100 de los tn- glutinant més actiu els vtn¡uél, doncs. polltlca, la revubllcaua del 48 y la
Es a dir, que entre els anys
nova. llei sobre l'oficialitat de l'exèr- gt'esos ua.clonales.
de fora 1 fou determinat per la pre- del Segundo Imperlo, estaba basada 192&-1933 el total de beneficis nets
Es
curi06a
la.
colncldeucla..
En
Ja
d.t, arranjada per a evitar que s'ar- mlsma tecba, aparecln. eu cA B Ca cisió de defenaar..ae. Ela fets poste- en el Uberausmo unlversnl. Para. Aie- del senyor Cltroên assoleixen
ribi massa tard als graus superiors, -ouo dlario en.tenunente cousaaro.- riors s6n prou coneguts de tothom. manta, dlvel'sa, la. un1dad y la llber- la. xifra de 137.720.000 francs.
com més dlsmlnu'ia la. prilssló externa, tfl.d. Para Ita.Ua, dominada por AusFatg esment del cas del senyor 01per tal que cen els eaps l'hora de do a. la. defensa de los prlvtlcgtos de que
cohesionava el Oabh:fet, amb més tria, la untdad y la. llbertad. Para troen, però no us penseu que sigut
1a responsabilitat no co1ncldebd. amo los exvlotadores-otl'o articulo enca- claredat
ea revelava que no tenia aque· Polonla., la untdad y la. libertad. Con- sol a. acumular riqueses fabuloses.
minada
a
perseguir
los
mlsmoa
rtnes,
la de 1& !atiga>.
lla disciplina. Interna que és lndlspen. tra la. Rusla. despótlea, la. guerra. de
éste, en vez de enfocar dtrec- sable
El mateiX Govern predica amb Runque
per a la Juncló de govern. Un Crtmea. No lmporta.ba. que ello con- Les grans indústries fan grans n~
tamente
el problema de la& conatrue- inStint elemental de deferum 1 con- trartase In tradtclón de sus reyes 1 gocls; en canvi, els petit.s indusl'exemple. Els companys del cduce» ciones bélicas, se reduce a exl)Oner lo
el mantenia compacte davo.nt la de sus grandee estadistD.S, fuesen trials acaben en la ruïna.
eón joves tols. Grandl tenia trenta- que Espafla POddll. conaegulr &1 servació
del penll tmmedlat d'una escornes..'\ RicheUeu o Thlera, adversarios de
Ja que un diputat m'ho ha dematres anys quan fou nomenat m1zl1s. lM realtzare.. ò, lo quo es to mismo: revolucionAria.
Però vençuda &ls car- crear naeiones unldas y ruertes, en
parlaré de la Societat Onome
tre d'Afers estrangers. Balbo era cEl Debat.e:a ha.bla del lnstrumento rers 1 als camps la subversió violent& lru¡ frontera& franee88.8. Lo. primera nat,
1 cA B C:t de los obJe- ben aviat es veié que mancava al Go- Ret>úbllca y Napoleón bo.blan queri- et Rhòne, propietària de diverses
ma.rtscal de l'Aire a 37 anys; Botal, lm:perialista
tlvos
del
ir:npel'ieJtsmo
ea:pa.tiol.
aquella. coincidència mlnlma en do la. libertad de los puebl06 para. fàbriques lnstaHades al 13è. districencara més jove, fou ministre de
No bay razón-i~egún el órgauo de vern
un programa comU que podia donar- crear los Estadoa Unldoe de Europa, te de Paris. .t..questa SOcietat, en els
Corporacions 1 ara., a menys de qua- los capitalista& monàrQ.ulcoa -a que U
una unitat d'actuació. De l'acolll~ 1 ést& deb1a ser la m1816n de Frnncia. anys 1931-32, ha realitzat cinc miranta anys, és governador de Roma. ItaUa. r Francla sean dueftas absolu- da clamorosa. Q.ue tingUé el Govern a Des¡més de la. Marsellesa nacional, la lions de francs de beneftcls nets, i
Els més vells dels mln1.stres que aca.. tns del Medlt errè.neo. El Mediterrà- les Cort s el 9 d'octubre a les vota- Marsellesa de los pueblos. La guerra sis milions en els 1932-33.
neo, ccon Igual o mayor titulo, es 1 clons nominals d'ara en què tantes de 1870 y la. vtctorla alemana. fueron
be. d.e nomenar Mussollni no tenen debe
Les Refineries Say, que també posespañol, ca.uuque vor desd1· vegades els diputats de la majol1a par- la eonsecuencia fatal de aquella poltcinquanta anys, 1 aquests són els cha yser
seeixen importants fàbriques a l'espor la lamentable debUidad de
voten passivament, sense tlca generosa.
nUs camarades del cduce:o. Una de nuestra.s MarlnRS mtlitar y mercante, lamentària.
No esto no. Nlngún pueblo es ya. mentat districte de Paris, han reaconviccló, h1 ho. un abisme. Un abi&les més grans preocupacions del ma- oarczcamos de id6ntloo visor defen · me, que no
ha po¡ut omplir una. ac· paladtll de otros vueblos. Pero lo otro, litzat també beneficis fabulosos: el
tampoco. En Francla.. basta. ahora, l!O 1933, beneficis nets, 63.279.000 francs,
teix Mussolin1 és precisament la de tivo y ofensivo.»
tuacló de govern, ine:dstent.
A contlnuaclón ac explica el artiNo és, doncs cosa estranya que els luw e:llsttdo aduanas est>irltun.Jes y
veure voltar inexorablement la roda
culista.: cNo vretendemos excluslvls- mateixos elements de la majoria o.ua- no deben a.tzarse en eus Unlveraldades 1 67.815.000, el 1932.
del Temps, 1 per eJxò té extremada mos,
Els magatzems Damoy tancaren
o.ue serlan. rldfcu106, pero tam
de colla d 'a!lclonate els ele- Y si ese movtmiento escolar perstste
cura a mantenir·se constantment poco podemoa consentir auo &e pre¡- llflquin
ments que intt>gren la coaltc16 ¡over~ y es acogtdo por el Goblerno. los de- l'any 1931 amb 13.918.000 francs de
cen forma».
miLs 0\lbieroos, entre elles el nues. beneficis, 1 el 1933, el guany fO"Il de
ofnda de nosotros a l tratarse del M_. nativa.
Itàlia té aempre vint a.nyS»---On· diterràneo.n cEl Medlterrà.nco con..sti·
Ea un fet que aquesta situació, que tro -aun cua.ndo a nosotros a.pcnus 13.172.000 francs.
tuye una unldad. Sobre todo él tlene semblava 1nsostenlble, s'arrOS8ei'a I s'o.- 81 nos afectnn loe efectos de esa xeclou el repòrter.
La. Societat d'aplicacions indusderecbo a. i.llterveuJr quten, cual Es- gu:l.nta fa una. plla de setmanes. Per nofobla-, deben insinuar la. posib11t- trials
guanyà, en els anys 1932-33,
vat1a, està. sltunda en su entrada. què? L'explicació és molt senzilla. Ht da.d de uo trato de rectproc1dad .»
9.322.000
!rancs, I en eis 1933-34,
Obra nuestra ha dt se r el fortalecer- ha., en vrimer lloo. elS elements dei
2.966.000 francs.
nos en todos los órdenes, eoo nómico, Partit Radical que, per raons prou
po lltico, militar y naval, para actuar conegudes de tothom, no tenen cap
Els alts torns de Chlers obtingueccada vez con mayor eficaclan. y nue- interès que cessi la. sltuncló de prl·
ren un benefici de 12.710.000 francs
vos y poderosos tltu los.•
vtlegl que gaudetxeu a favor de lea
els anys 1932-33, I de 14.049.000
¿Pa.rn qué todo est.o? El autor del circumstàncies. Hi ha, després, els al~
els 1933-34.
artlcU}.o lo dlce 81n rodeos: cRecobra- tre.a grups mJnlstertals que tampoc no
De eop i volta A B e es declara francs
Lo. Fàbrica d'Automòbils Peugeot,
ria. de la suerte, Espafta. la. poalción semblen decidit& a treure de llur proper
la.
concòrdta,
i
trebalZa
desesobtingué
35 mUions de benefici els
que, de hecho 1 de dereeho, le correa- pia. actitud les conseqUèncles que semvonde como pr1nctJ)ll;l potencia. medi- blarien lògiques.
peradament per la unió de les 1932-33. I els 1933-34, 88 mlUons.
terràneaa.
En aquestes condlc1oD8. la Bitua.ctó
dretes. La Tierra diu, comentant
y una vez recobrad" esta Cl>06ieión) poltttca. actual podria. verllon¡ar-ae inlo demàs seria coser y cantar: liqu1- definidament, per tnércla, si clreumsaquesta actitud:
d8l'iamos con Prancta. loe wmntoe tànctes externes a la compoeició del
ma:rroquíes, todavta. pendientes~ ext- Gabinet no venien a donar-ht una socSlgue cA B C:t -edttortales en
glrirunos •entaJas en una posib1e re~ lució adequada. Però aQuestes clr- cnegrttas:a, lla.mamleutos desespcra.vislón del EE>ta.tuto taugertno, deltmt- cu.mstADdes e.ztetnes poden produir- dOI'J a. 106 ~upes afines, hàbil exhlbl·
tarlamos meJor cuuestra» zoua de se únicament quan ht ha Ulbertat clón del peliKfO para elJos, de un
protectorado, exlglrlamos la. llbertad perquè es rormin els mo\·lments d"o- triun!o tzquierdÍSta- su desaforada.
campafta. en prò de la uuion de todos
del FAtrecbo de Otbraltar, revt.sarta.- plnió.»
El Partit Boelallsta I el Partit CJo..
los ¡rrupos dereehisto.s espafloles. A munista Italians unlts. han adreçat
moa a nuestro lfWJto el Acta de Algeeus ataques, a. sua arremetldas furi· un marll!est als treballadors d'Itàciras, obtendriamos conccsiones en
bundas contra. Aeeión Popular! con~
Argella por pu.rte de Francta.. . En
tra. los agrar108, contra. Gil Roolee y lia, que és una enèrgica crida contra
una palabra: cal resurgtr Espa.lut coMartlnez de Vel9.8CO, ba sucedido, le- la guerra que Mussolln1 prepara conmo resw·a:tó Italia. (no ee pterda de
oLOS DIV ERSOS NO M BR ES DE viata lo slgnlficaUvo de estAs pala.pentluo.mente. este toque de untón, tra. Abissínia, del qual manifest,
LA GRIPE D E AHORA
bras), no tardariamos en llacernoe
La Publicitat saluda amb aque.!t esta. petlclón de tortnar cuanto antes extractem ela paràgrafs més esun !rente únlco reaccionar1o, semeloa
amos
en
el
Medtterràneo
y
todo
-ILI C&riOO&l ILI Cedal tEl es•
editorial els hO>tea que d'un temps jante al que, en la forma QUe todos eenclals.
mundo boca. abajo.
lldo de sutrra l Todo muy graciosa. el He
aqui, pues, cómo coinclden en
ençcl
eM visiten, i ens dtu 4e QIUl couoccmos, logró una. vlctoria en Jas
EL FEIXISME ITALIA PR E•
pen> nada do 11tado de guerra. eua a!a.ne& bélicos, en au deseo c!e
elecclones del 19 de noviembre.
1ervetxen les .!eves visites:
PARA LA GUERRA
Para el «A B C:o, para todos los
l CUMdo N ha vlsto oonfundir un lanzar a. Ellpat1a a nueva.e aventuras
pertódlcoe monArQ.ulcos, la unión do
NI orónicc, co n un~~ enlt nnedad epl- ¡uerreru, los .monàl'Quteos J loe Q.ue
J a la temps que el feixisme 1\allà
cEls partir.a espanJols de dreta de- loe arupoe dereehiatas, e& poe.tble e
se Uaman republ1canoe1 los de la ex~
dWnlca ... 'l»
diquen ela diumenges a. festeJar-uae: lncluso fà.cll. Para. elloe. a.l parecer, orienta la. seva poU:tica. vers una.
trema
derecba
y
loa
ae
un
poc¡utt.o
t De cintonnRClonesJ.)
menos de derecha. 1, cuando llegue tal com bo farien ele vretendenta d'U- no representa obstê.culo de nlngún nova aventura africana. El mot d'orel momento oportuno, ta.mbtén 106 na. pubilla., s'en!loa.uen 1 estenen tes género que loe unos -tUfonsinos 1 dre de Mussolini, és, des de fa algun
ple& de l'oratòria més llampant. Cn.ta- trad1cionl:\l1sta&- sean declara.damen~ temps, estendre l'expansió territodel centro r los de ctzquterda».
El Juego es claro. Eaos per1ódicos, fuuya és un bon partit, 1 per molt te monà.rQ.uicoa, y los otros -e.¡rarlos rial a l 'Africa, amb mires, diuen
en nombre de lo que representa.n, que la. bescantin els que no la poden y cedlataa-- ha:van reconocldo la Re- els feixistes, de cercar una solució
que ee toda. una clase de explotad~ haver, bé es mereix: allr\lll eacrt.!lct. Ca.- públtca y ee bayan comprometido vll- al problema social itallà, amb l'aneres r de negociantes. pretenden arras.. talunya. porta. molts vots de dot 1 t6 bltcamente a. resoetarla J defenderla.
trar a. los trabajadores espa!l.olea a lo hisendes que fan ¡o1g a. molta. a:ent. Nosotros, hombres de buena. fe, pres- :dó de nous territoris, que produeio.ue, para. Joe expolladorea, es la. ún1· Es oomvrèn Q.ue &1gutn tants ela Que toe a. creer en la buena. fe do todo el xen treball I riquesa. Ablsslnla {s
ca poalbilldad de saUr momentànea.- es dn.Jeixen pela seua enclsoe 1 que no mundo, no comprendemos cómo puo- un pals Ideal.
lA premsa feix:Lsta presenta. Etiomente de la. crl.lia: hacla. la auerra. pla.n:rtn res per fer-la seva. Tots volen da Ue¡¡arse en modo a.lguno a esa
quteren oue, d.e este modo, ee intensl~ treure-la del mal pas, tota volen aJu- unión. Porque para ello seria eondt- pia com essent victlma d'un mtstetlQue la vroducctón, &e eleveu los pre- dar-la 1 ter-ltl. lluir, tots l'estimen ctón indispensable que al¡uno de los riós i feudal imperi· cpafs ric, pals
ctoa, baya. amplio mar¡:en para. la. e&- amb bons tlns 1 tota ea bnrallen per grupoe¡ renuncis.ra a. sus postula.dos. d'amor, pats de bedesa, que espera
peculaclón .. , 1 Q.Ueden suprtm.ldoa heure-la. Aquestes visites dom1n.lcale Que o los monà.rquicos deJascn de ser de
la Itàlia lelxlsta la llibertat i la
unos mlllares de hombrea, a los que són veritables bomenat¡es a lea s~vee monàrquiC08, o que los grupos Q.Ue reel rétltmen actu&J. es inca.paz de man· ari\C.Ies 1 als seua béns; cap dels pre- conoc1eron el régtmen no hub1eran civmtzació», escriuen els dJa.rls de
tendents, però pet' mée que facin, 11 hecho e&e reconocim1ento con la de- MussolUll.
tener decorosamente.
La millta.ritzacló de l'escola, 1
Eato es toda. Queda. denunciada el encel'tal·è. el cor, perqu6 cap d'elit no bl13a stncertd.a.d. Y en cualquiero. de
8Jllboe casos no creemos Q.Ue la re-- l'Esglésla, són dos grans auXiliars
propóslto.
Ante 61, no ha)' otro camt~ U sabrà dir ma.1 rea que l'emoclonl.
• ELS BLA NCS DELS DIARIS
La darrera. vls1ta dels a.¡raris ll.1\ f "
nuncia. de unos u otros a sua post.u- dels projectes bèHics del feiXisme.
no Que la. lucba. 1ncanaable contra I&
-Doneu-ma un diari, però teniu guerra. tmperialtsta f, de modo mè.s tat de les més pintoresques, tant, Q.Ue 11\dos para. tr unldos en u na lucha
tn compta que és per a unes noies 1nmed1a.to. contra. la. realtzación del n1 ells mateU:oe estan d 'aoord amb elect.oral , pudtera ser una garantia. pa,..
L A GU ER RA REP RESEN·
tolterC'8.
plan de construcclonee na.vales y m1~ l 'llñt que han obtingut a Catalunya. ra. na.dle. N1 siquiera. para las huestes.
el ~enyor Martinez de Velasco mè.s escasas cada dia, que caminan
TA L' OPRE SSIO D E~S PO·
-Preneu et que vulgueu senw por, Utaree, primer paso del cap1tallsmo pMentre
BLES
I
L' ES CLA VITUD
espatlol para. au entrada. en el próxl- arla encisat de l'estada 1 el aeu OP- tras las banderas reacclonartas.
CIUe ara tots són blancs.»
Pera, a.un reconoctendo -porq ue
t1mtame 11 ta afegir zeros a lea sUret
D' ITALIA
<De <La Veu de ()atalunyOJ.) mo reparto 1mperial18ta del mundo.J delB seus oients. el senyor Royo Vi· forzosamente ttene q ue reconocerla- Els treballadors
italians no ignoUa.nova reconeix que elB exPCdlcionl\o- esta d1!1cultad, cA B C» tnslste en su
MOBLES BADRINAS
r:ts van fraca.saar. Tenim moltes rnoJJ& campafia. E instste a pesar de que los ren el que significa p er a ells, per
Diagonal, .aeo
per creure Q.Ue el poUUc a.ragon~ s'a- otroe ¡rupos derecblstas hablau con a tot el pals 1 per la civilització,
coet& molt més a la veritat. que el aeu bastante clartdad 1 acuaan --como la polfttca colonial del feixisme.
cap eaJama.nqui. Tant &e val; JB. ee hlclera QU RObles en Jaén el pa.aado
«Recordeu-ho, treballadors; amb
])08D.l"&U d'acord, al ela plau; a nos. domingo- a los primates monàrqui ..
altres les teves exh1b1clons oratòries C06 de haber tsalldo eorrlendo en sua la. vostra. sang volen regar els camps
ens fan un eerve1 postttu, perqu~. com automóviles:a en abril de 1931. Y la africans com a Adua, lloc del deNingú no creu eJ~ les eleccions, diu la. dita: q ui cara veu cara honro, tnslstencia de cA B C• ttene dos ra- sastre de la primera. aventura afria pe&ar de parlar...,e'n tant. Ho dtu 1 q ui ela veu 1 ela sent a. Catalunya zonee y dos motlvos.
cana o com a Chara-Cha.t. SlgnUlEl prtmero es que Ice monàrqutcos ca la despesa en armes i municions
en fa. el cas QUe ee mereixen.
El LJberal en el 1eu jon1:
Ht ha coses que vtstes de lluny, a declarados son menos cada dia.. Re- de milions i milions de lires, que
&A declr verdad, nadle cree en unaa tra.vés de la. calitja dels comentaris nove.ción Espaftola. no ve aumenta.r
elecclones pró:r.tmas, 1 aerla ocioao tendenc10608 1 amb ela ulls entelate aus tuerzas. El tlamante BlOQ.ue de augmentaran encara més les contri·
deeconoeer o.ue abundau los m.ottvos per una 1Husló, poden fer un cert l!l Decadencla ha aido un tracMO ro- buctons de l'EJstat. Significa, una
para ella. Sin embarso, el Ooblerno efecte; però quan us les porten a cau. tunda. Unas elecclones a Iu que acu- guerra africana, l'esclavitud dels
a!gue h ablando de elecclones. El d~ 1 les veleu amb el8 vostres ullt 1 les dleran alslados, sevara.dos de las de- treballadors de color per als quals
mingo, 81n 1r mà8 lelos, el Sr. mtnJa- toqueu am.b la mà, Iee trobeu tan dJ. màs dereehas, con su 81~1eaclón la I nternacional Obrera reivindica
Vo de Ja Oobernaclón comunlcaba. a ferents 1 tan tristes Que us cauen les borbóntca, seria para ell06 tal desas- la. independència 1 la lllbertat, conun pertodlsta au convenc1.mlento de ales del cor. Posades aaui, 'VOra la mar tre que posiblemento no lograaeu sa- tra tots els esclavatges. Per últim,
«COM ENTANDO
que h ablarln lM urnae en Abrtl. Y o a recés de les nostre. muntanyes, si- car un solo div utado trtunfante.
-e¡
Has
vlsto
que
estàn
llmplando
ayer m16lllO hubo ctertaa reunlones tuades entre el noatre atrafegament
El eegundo motivo t iene toda'Vla una. guerra. qu~ escampa. la mort,
11 ongreso por tuera'l
at1nentes, ec¡ún se dilo, a cosaa elec-. 1 les ;nostres preocupactona, aQ.uellee màs tuerza para. lM h u estes monè.r- provoca la misèria. 1 fomenta el miWralea..• Por tanto, aunque a.b.rll se idees 1 a.Q.uellee frases que d 'tms qulcD.S. El segundo mottvo no es otro litarisme».
- ¡se han equlvocadol»
balla un poeo leJo& toda.vta. J aunQ.ue o.uants QUilòmetres 11\Ul.Y drtngaveu a. que una. lndlcación de su señor. S u
(De «La Llbertad>.)
vtv1nl06 en época donde los Jutcioe les orelles d'una. manera. entenedora 1 seftor -&Q.uel vallento don AJfonso
LES MASSES TREBALLA•
deben Umtt a.rse a. 0088.6 m u:v lnmedia.- potser a¡radable, sentides aqui prenen que con tanta ravtdez tomant. el caDO RES HAN DE PROTES•
tas, ¿por Q.Ué no hablar de &l¡ro reia,.. un accent tan rar 1 d istant moral- mi.llo de Cartagena.- les h a dado lnsTAR
ctonable cou elec:e1onea?
ment, que la ¡rent s'ht aronça. d'esvat. trucciones en ROma. Lea ha hccho
«Treballadors italians! Ja veteu
Noeotroe. tiempre o.ue ae las men- Ues decepcionada. Això és el que no ver q ue solos Y descubicrtos no lOciona. llevamoe el penaamtento tJ e&o comprenen ele Gil Rebles, els Royo, gran\n nada, porque Espafla. nada. com la. reacció mundial, 11l:sg1ésia
tado de guerra. Porque, rea.l 1 verd&- els Martinez de Velasco, Q.ue volen qutere saber de los setiorltos de la. 1 el militarisme, s'uneixen a rentorn
deramente, creemo. c¡ue no deberia Jer-noa la ga.ra.-¡rara., 1 &i hem dlt dlr ramilla Borbón. Y lea ba indicada del feixisme, per a la defensa dels
siquiera menelouarse una. consulta a la. veritat, ela desconcerta. 1 els Irrita. la. conventencia de la untón con loe reus privilegis 1 com, per tal de
ta. opinlón públtca e.tn cteepeJar todo.
N08A.ltres, però, no h1 tenJm cap demt\8 n úeleos derechtstas. De ahi la
los caminoe servibles p&ra q ue la opt~ 0\llpa; són ells els que pretenen con- variactón radical en la trayectorla de ma.nteni r~e a.l govem recorren¡ unes
vegades a la guerra civil i al res a
ntón se .mani!leste.
qul.star Catalunya. t, per tant, són cA B C». De 1\hi au deseo J au atàn la
guerra exterior. No b eu de toleEl estado de ¡uerra ae lm.l>lantó en ells qui haurien de trobar la forma J au empeft.o de limar naperezas, art..
octubre para dominar lo que en oc- de captar els sentiments del nostre llar d.lflcultades 7 rebaoer aquella fa- r ar-ho! Heu de denunciar la. roaniotubre halló térmtno. Corre ra. la ter~ poble. Aquest, però. és el problema. mosa. unlón de noviembre del 33.:»
bra l
cera. decena de febrero f el estado de fonamental de les relacions polltlques
euerra. continúa.. 4Por o.u6? V1vtmoa amb Catalrmya. I no és pas que els
en estado de paz absoluta. El inalte- catalans 81¡:uln sords 1 1mpenneables;
rable el orden en toda. E8J)Q!I.a. Ex1&o en altres ocasions el poble cataJA hi\
ten Joe r&Q.ulsltoe exteriores que re~ escoltat i ha estat sensible a. les solltclama la ler de Orden p úbllco para cttuds dels politics. Recordem l'entutener por restablec:tda la. norm,alldad eJ.asme que au.scltaven la presència 1
Cllllejera. ¿Por qué, vucs, no se res. l'elwüêncla. sobirana de Salmerón, en
tablece D.S1mlsmo la. normallda.d le- temps de la Soltdarttat: recordem l'agal ? Lo hemos pre¡:untado •artaa ve- col!t.meut cordial que es feta als in.
•e~ SEIIOR B A CILO PFEIFFER ces, f es Justfshno
renovemoe la vre- teRectuals castellans poc temps abana
gunta cuando ba.blan de unas postbles d e l'adveniment de la República, 1 pen
PROT ESTA
'"'e l~h, aen ores ; hay olertos motes el eccloues. En especial. vlendo que eem en la. robuda imponent que es
n a la gri~ sa le deben poner.:o deade diciembre de 1933 V1vlmos en tributava al President de la. Rei>úbllca.
réglmen de excepción ...
Podríem retreure altres vlsltes de
roe ¡,;F• sob.l
Qutzàs se nos a.r¡umente que el es- politrcs ..... . .. .. ..... q ue han ti.llguç
tado de r¡ruerra n o lmplde los .otos el do do provocar unl\ efusió popular;
po.lltlcos de propaganda electoral. Y aquests home~1 _ però, parlaven un Uen~
aun cabe ee nOI!I arguya con los ca- ¡uatge molt Q.lStint del aue J)N"len els
torce mittnes del dominiJO pasado, en pretendents electorals que ew. vénen
que la.s derechas ao despacha.rou a. au els diumena-es; al hi h.a.vla. en¡:any,
gUSto contra la.s tzqulerds.a. Pero el l'e.uaany era dOlç, i Catalunya. &'&banadvertlmoa Q.Ue todoe loa mtUnea (lel donava sense reserves a &.Q.uells que
domtng,.l tueron derecb.18tas, la sola sentia. Que la. comprenien. En ela eXmenctón del caao deetruye el arau- curs!onlstea domln1cals d'ara no h1 ha.
mento 1 aun jU8tttlca màs J mAs lo engany p::>SSible; la senetbUitat popular
QUe pedlmoe.:t
no s'eQuivoca 1 en comptes d'amanall'-68, reacciona amb més
vivesa.
Aquest movt.ment tan lò¡¡ic I eapont o.ni sembln. mentida. que no el pr~
vesin alguns cat ale.na q ue fan colla
amb ela pretendenta mal lntorma.ta.
.e:Lt N FERMEDAO CRONICA
El que no e'equivoca 68 el catalanisme,
IJipo, AMroo - ¡Has oo¡ldo la
que en aquestes vis1tee trob a un zevul6tu inapreciable. Els d.lacuraoe dels
. . : . Pi:lu.ODISTA. L& ton¡o
Royo 1 dels seua anna poUUca baD .,...
01 rneo do ootUI>,._,
tat eemvre la millor propaaan(l& per
al oatalanllme~
<De «La TlerraJ.)
LL E RS,

HU M.
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L'atur forçós i els beneficis
industrials, a França

ltàlia té sempre vint anys
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Per la concòrdia

ELS TREBALLADORS ITALIANS CONTRA
LA GUERRA

Fan anticatalanisme

-----

-

Ningú no hi creu

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

El millor servei a

Servi ce Station, S. A.

Aquest número ha
estat visat per la
censura

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 11550 I 11559

Compàs d'espera?

Hem anat informant els lectors de..
curs de les negociacions entre les
diverses fraccions sindicals de Frac.·
ça, negociacions que es realitzaven
&mb mires a una fusió de les dues
centrals sindicals -la C. O. T. l
la c. O. T. u.- aspiració unànime
del proletariat lrancés.
Sembla que les dues organituSenyors diputats : n o he portat a
la Cambra més que les xifres m és c1ons obreres no han arribat a un
importants, car he d 'advertir-vos acord, de moment, i essent el nosque sl hagués cercat els beneficis de tre deure informar els nostres Jecnegocis menys importants dela es- tors sobre el moviment obrer a tots
els països del món, ens creiem oblimentats, la ll1sta fóra inacabable.
Remarquem que els obrers de gats d•assabentar-los de la dificuJ.
IL'Esperance», de LouvroU, estan en tat sorgida que no permet, per ara,
vaga, ca.r pretenen recuperar el 5 la. unitat d'acció dels trebaJiadors
per 100 dels salaris que hom els ha de França..
rebaixat. La direcció no acceptà les
La informació ens ve de la Fede«pretensions» obreres 1 a'ha p rod"Jït ració
Sindical Internacional 1, segons
el conntcte. D oncs bé; el ben efici aquest
organisme, la dificultat ha.
net de la Societat «L'Esperance» fou,
els anys 1933-34, de 8.931.000 francs. sorgit en abordar el tema de la. ln·
En els dotze darrers anys, els bene- dependència dels Sindicats.
Cadoscuna. de les dues centrals sinficis nets ban estat de 188.858.000
dicals nomenaren comissions per a
francs!
Senyors: un ministre digué en estudiar ço que fa referència a la.
aquesta Cambra que el 19 de gener independència sindical, celebrant r~
la xilra d'obrers parats inscrits ex- unions, aquestes dues comtsslo::-:.::;, per
perimentà un augment de 16.370, en tal de presentar l estudiar els punta
relació a la setmana anterior . amb de mira de la C. G. T . l de la
un total oficial de {68.242 obrera pa- C. O. T. U.
rats Inscrits.
La c. O. T., en el document. que
EL SENYOH. LEBAI>: En aquest
Uegi, recorda les declaraciom~ fetes
moment, 479.000.
per
Pianitzky, secretari de la rnter...
El Sr. MONJAUVIS: Segurament
que en la pròx.tma setmana es pro- nacional ComunJsta, ne¡ant la C.
duirà un altre augment, car hom G. T. el dret a persones o organispot constatar que, de setraana tn mes poUtics, d'immiscUlr-se en la vi·
setmana el nombre d'obrers parats da i desenvolupament dels Sindicats,
augmenta., però no us féu masions; l explica el seu concepte de la in·
els obrers parats inscrits no Eón tots dependència del moviment sindical
d'aquesta manera:
els que estan sense fema.
«La garantia 1 el manteniment de
Però encara. he de llegir més xl·
fres. Les Indústries que abans del la. independència dels Slnd.icats, respecte
els Governs, partits poLítics i
1930 ocupaven més d'un centenar
d'obrers, a. partir del 1931 han dis- qualsevol organització a.llena al m~
minuït en un 23,3 per 100 el nombre viment sindical, depèn del deslligad'aquests.
ment absolut de la més àmplia lliLes indústries més afectades han bertat d'acció per part del moviment
estat les mines, amb un 30,7 per Sindical. Es a dir que cap organit100; la tèxtil, amb un 31,7 per 100; zació sind1cal no podrà tolerar Ja.
la fusta, amb un 31 per 100; els creació i el funcionament en el seu
cuirs i la pell, amb un 26,8 per 100. sl de efraccions» i grups que es proAl Butlletl Oficial de la C. G. T. posin per a triomfar, en el terreny
U. es dóna la xifra. de 7.500.000 d'o- estrictament sindical, consignes dicbrers ocupats en les indústries, d'a- tades des de fora. dels sindicats.
Si alguns individus dels Sindicats,
cord amb el cens del 1926 t el resal·
ta.t d 'obrers sense feina, dóna la utilitzant aquests procediments, m~
xllra de 1.750.000. 'En aquesta xl· tifiquessin el lliure desenvolupament
fra no s'hi comprenen els treballa- de la. democràcia sindical i posessin
dors agricoles.
en perill la pròpia organització, els
Però, segons una enquesta feta pel SindicaU;, les Unions. les Federacions
mlnlsterl de Treball, al costat del 1 la Confederació estaran obligats a
1.760.000 obrers en atur forçós com- defensar la unitat sindical 1 acabal'
plet, n'hi ha 700.000 que treballen amb semblant actuació pels mitjans
setmanes incompletes, 1 que, per reglamentaris.»
tant, no perceben el salari complet,
Per altra banda, la C. O. T. U. ha
necessari per al substdt de la llar. declarat:
A base dels càlculs fets, sobre les
«Els Sindicats hau de viure, desestadlstiques oficials del Mlnlsterl envolupar-se i actuar amb independe Treball. la classe obrera de Fran- dència, quant a la. burgesia., les ~
ça lla. perdut, en el curs dels llltims ves tnstltucions, partits l Governs.
quatre anys de crisi, mi!s de 50 bi· Aquesta. independència dóna dret a
llons de francs.
cada federat a la. total 1 absoluta Dl·
bertat de defensar la. seva opinió amb
relació a tots els problemes que in·
teressin la vida de l'organltzaeló
sindical i que en totes les assemblees
t congressos, no podrà emparar-ee
més que en la. seva qualitat de
federat. Les assemblees l congresEl P artit SOciallsta 1 el Partit sos seran els únics que podran deComunista unlts, us criden per a. cidir sobre les qüestions que indonar la batalla. El sacrifici de la. teressen la vida de !'organJtzacló.
nostra. llluta, de la. lliuta. per la lli~ Els Sindicats, que no tenen perquè
berta.t és ben poca cosa. en relació immlscuir-se en la vida dels partits
a la lluita i als sacrificis que una polltlcs, no podran combatre els par~
nova guerra us imposarà.
tits que defensin la classe obrera en
Heu de proclamar, treballadors la seva lluita com a classe. El Sin·
italians, la. tJecessitat de la llibertat dicat garanteix a tots els seus mem1 la n ullltat de la guerra. Heu de bres la llibertat d'afiliar--se al pardenunciar al món que el que es tit que vulguin 1 de mUltar . en el
pretén, és introduir a Etiopla el sistema feixista, alhora que e.'!:plotar partit que s'a.fillln, de la manera més
els naturals d'aquell pafs i exaltar adlent a llur manera d•ésser i de
el sentiment de la pàtria feixistll. pensar. El Sindicat no admet en ei
seu sl més que els organismes creats
entre vosaltres.
No ha d 'ésser permesa aquesta per ell mateix en les deliberacions
nova fetxorla del feixisme l tots, regulars de les assemblees i con·
com un sol home, dempeus. al crit gressos. aplicant e.:;trictameot la. democràcia sindical.
d'Abaix Ja guerra!:.
El Sindicat. com a organisme d a
defensa de la rlasse obrera, lluita
contra totes les formes d'opressió ¡
d 'explotació del capitalisme i combat
totes les temptatives que es facin per
a desvla.r~lo de la seva mis: tó. El
Slnd!cat simpatitza amb tot quant
La nostra iniciativa ha. estat ben tendeiXi a. suprimir l'explotació de
acollida.. Diàriament rebem noves l'home per l'home.»
Després, manifestà la C. o. T. U.
aportacions d'amics i de lectors, que
tots volen contribuir amb el seu que no podia acceptar la definició
de
la C. G. T. Aquesta, per la seva
donatiu de llibres. a la creactó de
le. Bibiloteca per als obrers en atur banda, considerà que el tex:t de la
forçós. AiXò és pe1· a nosaltres un C. O. T. U. no conté les indispenestimulant. Cal que prosseguiu la. sables garanties contm la ingerèn-.
vostra propagauda 1 ens dinen ela eta. dels partlt.s polftics en la vida
amics que ens porten lllbres 1 més dels Sindicats.
Reunida el 5 de !ebrer la Comissió
llibres. Nosaltres no defallirem 1 pel
resultat obtingut¡ observem que els Administrativa de la. C. G. T., va.
nostres amics i ectors tampoc. En~ aprovar per unanimitat l'actitud &a
davant, doncs; que, aviat sigui un doptada per la representació de la
fet la. Biblioteca per a1s obrers pa~ C. O. T. en l'esmentada reunió.
rats:
«Le Peuple», òrgan de la O. G .
Avui consignem !•aportació de vuit T ., escriu:
volums d'un lector de LA HUMANI~
cEls dos textos hau fet que es m a.TAT: «Europe, ma pa.trie», de Gas- nLfestessin dJver gències profundes
ton Rlou; «Minuit... Place Pigalle», entre les dues delegacions i d'una
de Maurice Dekobra.; eLa SC1enc1e manera particular en ço que fa re- '
du Bonbeun, de Jean Finot; «Leur ferència. a l'activitat de les fracciona
Manlèrea, de Raymond Hesse l en el si del moviment sindical.»
Llonel Nastorg; tCashel Byron OentPer altra banda, recollim uns pe...
leman et Boxeur», de Bernard ràgra.fs essencials de l'acta taqui grA.-'
Shaw; «Present.atlon des Haïdocs», fica de la reunió;
de Panatt Istrati; «El Retorno a
cFranchon (de la C. O. T. 0.) :
Sefard, cien af\os después de la. In1
quisición:o, de J . M. Estrugo. 1 «Tro- Hi ba garanties per a la classe obrezos de literatura francesa», d 'Emtll ra 1 exceHents idees, però nosalt rett f
estem disposats a suprimir d e la re- i
Blauchet.
Aportacions a la nostra Redacció, solució Ja part que al:ludeix les frac-f
cions; és a d ir a llò que diu que el
Ronda UnJversitat, 25.
moviment sindical no té res a veu.. '
re amb les fraccions, ni té per què
defensar-les nl reconèixer-les.
La Delegació del Treball a Laureut <de la c. G . T .).- Donce,
les volem condemnnr.
Catalunya i els mercats i fires nosaltres,
Franchon. - Si voleu condem..nu(
un partit, us contestarem que pe¡t.
tradicionals
aquest camf no h1 passarem.
1
Amb relació als mercats de caràcLaurent. - Condemnem tots ell
ter tradicional que es celebren arreu partits.
de catalunya, el Ministeri de Tre-.
Milions <C. G. T.) - Sl; s'ha de
ball, sanitat I Previsió lla. publicat condemnar l'activitat de tots e!s par~•
a la cGa.ceta» un decret en el qual tlts en l'organització sindical.»
es dicten nonnes en evitació de conCom es pot veure, els comunistea
flictes.
no cedeixen quant a llurs activitats
Es disposa un darrer ter me per com a politics en el sl dels organiste..1 que els Ajuntaments que hagin mes sindicals i ets confederats volen
vist refusada. la soHicitud d'autorit- apartar els Sindicats de tota tnnuèn~
zació per a celebrar fires i mercats c1a politlca..
els diumenges, puguin ton1ar a deEsperem més noticies pe1· tnl de
manar~ho. Es notitlca que les de- veure st es confirma. el trencament
mandes seran resoltes amb el mateix o bé, sl davant l'embranzida d el feicriteri restrictiu de sempre a l'ob- xisme, uns i altres cedeixen en llurs
jecte d'evitar les sltua.cions de pri- punts de mira. Com a anti!eixlstes,
vilegi. El termin1 per a les soHicltuds desitgem que s'arribi a una et1tesa
acabarà el primer d'abril pròxim. Es 1 la unitat dels trebs.lladors francenecessari que en la petició hom es- sos sigui un !et ben aviat. La llipecittqui la necessitat i la. tradició bertat dels pobles ho necessita.
de la fira o mercat.
La justificació s'efectuarà mitjançant la conce55!ó dels següents in· 1 lniorme de lt;~ Delegacions loformes i documents com a mínim.
cal i provincial del Consell de rr
a> Informació testifical dels verns bnll. si runcloncssln .
d"edat avançada. de cada poble 1 dels
g) In!onnes de les cambres (
circumdants, que acuden al mercat. Comer(' i Indústria de la provfncin
b ) Testimoni dels alcaldes dels
h ) Cel'tificacions d'acords Mu:
mateixos pobles.
clpals anteriors al 1904.
e) Declaració dels dependents que
i)
Anuncis, calendaris, dtarjs, {
estan o no associats.
jl Infor1ue del President ctel5 ·
d ) Declaració escrita de les socie· rats Mixtos del Comerç de la ptats locals obreres que legalment !un. vincia, emès prèvia cons~ta a l
don en .
representacions pntrOMJ.Is 1 obre.
e> Declaració dels rectors del lloc. de l'organisme.

1.750.000 PARATS

Un fet interessant

La unitat sindical a França

Biblioteca per als
obrers parats

la humantlaf
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LES LLETRES ·

-que sempre havia fet semblant de
menysprear el nacionalisme irlandès- una ferida mortal que li fes
perdre la guerra i haver-se d'ajupir
davant la Gennània triomfadora.
Com hauria pagat aquesta el serve!?
Possiblement oprimint d'una manera encara més bàrbara la Verda Erin. Però ni Carl ni els seus no pensaren en això. D'antuvi destruir Anglaterra, l'enemiga tradicional. Més
tard. si calia, ja es girarien contra
ambicions excessives dels imperis
centrals. No és gaire versemblant
creure que els irlandesos que conspiraven en l'ombra contra Anglaterra
estimessin poc ni gaire els teutons,
ni aquests a ells. Possiblement es
professaven una secreta 1 reciproca
repugnància.. Però, abans que tot,
«destruir Anglaterra».
I aixf, quan en una nit negra 1
tempe3tuosa el «Hampshire:t va ferse a la mar portant a bord aquell
que encara podia precipitar la victòria franco-britànica, els còmplices
d'Emst Carl havien ja dipositat a
les seves entranyes de ferro el temible explosiu que havia de destruir-lo. Mentrestant els autors de
l'atemptat s'estaven en terra celebrant a la bestreta l'enfonsament
del nav111. Aquest no es va fer esperar. A l'alcària de les Oriades,
dues columnes de foc altfssimes estriparen la cortina negra de la nit
turmentosa, 1 un e3trèpit eixordador
va assabentar als dinamiters que la
seva obra estava acomplerta. Aleshores algú va cridar: «Déu salvi Irlanda» ...
Irlanda no es va salvar, però,
amb aquesta acció inelegant que en
desdibuixa la magnitud he ro 1 e a.
Hauria estat molt més digne que els
en!onsadors del «Hamphlrelll haguessin anat a fons amb ell. Si ho haguessin fet, caldria admirar-los. Tal
1 com perpretaren la proesa, aquesta perd elevació 1 adquireix un caire repulsiu. La guerra, però, és la
guerra. Altrament, ningú no pot rega ~?jar als irlandesos el dret a tituNomés l'aferrissada
lar-se herois.
lluita de~ s anys 1920 i 1921. que culminà amb la mort del batlle de
Cork, ja acredita prou d'allò que són
capaços. Sense aquest heroisme no
tindrien pas la seva estructuració
lliure, que és enormement més àmplia, tot i ésser estreta per a ells,
que la que dèperta les suspicàcies
dels Clodoaldos redivius 1 provoca
desguitarrades «Marchas de Càdiz».
El llibre de l'ex-espia té gran va.lor documental i fa una afirmació
concreta, que desfà les versions de
submarins i mines. Ernst Cari, patriota lrlandè&, V'8. fer volar Lord
mini.
Kitchener amb uns quants centenars
Un d'aquests patriotes cent per d'anglesos;
ell I ningú més que ell.
cent va ésser Emst Cari. Aquest El seu lltbre
-prohibit pel govern
duia al cor la recordança i la fe- alemanya- projecta
claror damunt
:rida de tants i tants segles d'opres- un des sectors ombrivols
la hissió. Aquesta, de vegades, ha estat tòria recent. Cadascú potde blasmar
tan forta que ha arribat a provo- o encensar Ernst Carl, patriota ecar en molts irlandesos un estat de xaltat. que s1 bé no va poder fer
follia que els impulsa a supeditar avortar la victòria aliada, va destot anhel, lluita, estorç o sacrifici embraçar
el món d'un gran especiaa un lema únic: «La destrucció lista en l'abassegament
de p a ï s o s
d'Anglaterra». Amb alguns ceracte- lliures. Ho havia palesat
Sudan
ritzats «sinn-feiners» de Dublln, do- contra els dervitxos i al al
Tranvaal
naren acolliment i escalf als pro~ contra els boers. De fet, donava
la
sits de Carl, lliurat ja, en cos 1 àni- sensació de menyspreu per als enema, a la causa deia invasors de Bèl- mics minúsculs que pretenguessin
gica. En bona lògica. cap nacionalls. soscavar l'Imperi. I un d'aquests eta inteH.igent no podia tenir simpa- nemics minúsculs V'8. occir-lo a ell
ties per als esclavitzadors de la pe- 1 va estar a punt de determinar un
tita gran nació. Però hi havia una
guerra.
qllestló prèvia plantejada: la possl- giravol decisiu en la
F.
bllitat d'inferir a l'orgull britànic

ECOS
B ernard Shaw ú home de poca
memòria. Cert dia que estava convidat a dinar a casa d'un respectable
aenvor admirador seu, rw va recordar-se'n fins que ;a havien passat
trenta minuts de l'hora.
Què ter? Per a un anglès la manca de puntualitat ~s tara imperdo-

SHAW

ncble. No anar~ht1 Pretutar una fnImpossible, car molta
dtsposfció?
gent l'havia vist al ceocle aquell
mati. Calia anar-hf f excusar-se, tos
com tos ...
En trucar la porta del pts un
aomriure iUuminava la seva barbuda jesomia. No tenia ben guanvada
Doncs amb
la jama d'humorista?
tm esclat d'humorisme resoldria el
problema.
La rossa min11oneta aue obri e1
va veure tnterpeflada per aquell tmposant sen11oràs de barba grisa:
Deixeu la còlia i el davantal...
La serventa, estran11aàa, obef.
-Apropeu aquella escombra ... -afegf, assenvalant-ne una que ht luJ.hia en un recó del rebedor .••
Es va calar la còlia, es lligd el
blanc davantal al coll f, muntant a
cavall de l'escombra, Bernard Shaw
imitant a trompeteria de la cavalcada de Zel Walqutrtes, féu una sorprenet entrada al men;ador..•
-T~, tereré! Té, terer~!
En veure entrar aquella original
walqufria, aquella vfsf6 grotesca que
començd a saltar f a cridar entorn
de la taula, la respectable Jamflia
que estava sopant, deixd llur~ set~
ents í fugí esverada, xisclant..•
Bernard Shaw es quedà sol. 1, segons eU conta, mat no s'havia vist
tan apurat per a e.rcusar-se.
S'havia equivocat de pisi

¡LLIBBESt
AUTOGRAFS, Dmurxos
AQUAREirLES
i el més important assortimem
de GRA V ATS de Barcelona
Exposició I venda a pNUI In·
versemblants a

METROPOLITANA
Llibreria vella i Nova
canudA, 31 {baixos Sala Mozart)
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IN FORMACIO DE L'ESTRANG ER 1

¿Va ésser el problema irlandès la motivaèió directa de la mort de Lord Kitchener?
A1xf sembla despendre's del llibre
que aêaba de publicar Ern&t Carl,
irlandès, el qual, durant la gran
guerra va estar al servei del «Nachrtchts Buro» germànic. Car! exercia
tan vituperable professió per odi a
Anglaterra, secular opressora de la
seva pàtria irlandesa. I, segons la
seva pròpia confessió, no va pas ésser el submari «U-75» el que va enfonsar el creuer cHampshive:t, que
portava a bord l'aleshores mlnlstre
de la Guerra britànic, sinó que fou
Ernst Carl en persona el qui va as..
sumir la responsabilitat de procurar156 l'ajut de do3 ms.riners irlandesos
1 d'un mllitar especialista en la fa-bricació de bombes.
Aquest en va confecctonar dues
que els mariners varen dipositar al
lloc mé3 amagat de la cala del vaixell. Lord Kitchener tenia una missió importantfssima a complir; no
menys que la de traslladar-se a Rússia per tal de veure Si en aquell
front, força ingrat per a les armes
allades, li era donat realitzar aquella frase esdevinguda popular a Anglaterra: No man but Kitchener
could do U (Ningú, llevat Kitchener,
no podria fer aiXò.) Si la realitat
confirmava la hipòtesi, anava a
crear-se una situació dificlliss!ma
per a Alemanya, la qual xi!rava a-leshores en la feblesa del «corró»
rus les seves esperances. Era imprescindible evitar que el lord es traslladés a l'Imperi tsarista. Com?
Durant la guerra, Alemanya va a.peliar a tots els recursos llci.ts o
no per a enderrocar el cercle de ferro que la bloquejava. A la distància
de vint anys 1 escalg hom no pot
capir com fou de desesperada la resistència alemanya. Els teutons va.fen ésser mestres en espionatge 1 h1
;de3tinaren, proporcionalment, més
,nl.llons 1 més atenció que a la ma.~eixa indústria quúnica, de la qual
no és pas l'hora, avui, de remomerar les tristes gestes.
I és que l'espionatge -cal reconèixer que els anglesos també s'hi
deixaren anar i U deuen serveis cabdals- ve a ésser també una mena
de quúnica que rarifica l'aire i fa
estralls espaventables. L'alt comandament de Guillem n coneixia de
temps el profit que podia oopsar de
l'eterna rivalitat entre les dues més
important 1lles britàniques. I, coneixedor el seu «Buro» especialitzat de
tots i oodascun dels elements amb
què millor podia comptar, va aconseguir atreure ala seus interessos
diversos patriotes que, per damunt
de tot, odiaven Anglaterra 1 havien
jurat donar la vida pel seu exter-

DIVENDRES, tt DE FEBRER

: A L'ENTORN DEL PACTE DE LONDRES

ALond.res i oParís no s'aprecien iguals els efedes d0la nota russa
o

La guerra del Chaco Les lluites religioses, Anuncien la veritable Les dificultats interELS OBSERVADORS AR·
ne s d'Alemanya
revolució a Cuba
a Mèxic
GENTINS CONFIRMEN LA
RESISTENCIA
LIVIANS

DELS

BO·

Buenos Aires, 21. - Els observadors argentins segueixen amb interès el curs de les operacions del
Chaco. Estimen que els darrers combats desenrotllats a la serralada
d'Aguarague són dels més intensos
I aferrissats d'aquesta guerra. Estableixen que la posiC>Ió topogràfica
que ocupen els bolivians constitueix
un factor important per a la seva
defensa, aix1 com també la innegable perfeia amb què ha estat distribuït el foc de l'artilleria, que fa
infranquejable per als paraguaians
dita serralada.
Ela bolivians dominen els passos
I les altures immediates a propers
barrancs, que els paraguaians es
veuen obligats a franquejar.
Els vuit atacs paragua:ans portats
a terme en el curs dels darrers quinze dies, han estat rebutjats victoriosament pels bolivians, els quals
han ocasionat més de 5.000 morts
als seus enemics.
La posició dels paraguaians és certament inferior e~tratègicament, si
bé compten a.mb grans contingents
d'homes 1 també amb la possibilitat
de tallar les llnies bolivianes.
S'augura que si els bolivians aconsegueixen perllongar la defensa de
Villa Montes en aquestes serralades,
l'esperada. victòria paraguaiana quedarà esvaïda i s'allunyarà el restabliment de la pau.
EL GOVERN DE BOLIVIA
DONA EXPLICACIONS AL
DE L'ARGENTINA

REBELS MORTS PROP DE
LA CAPITAL

Mèxic, 21. - Ha estat mort un
L'Havana, 21. - Una de les més
rebel i ferits quatre en un combat serioses
amenaces de la «definitiva
entre rebels I tropes governamentals,
revolució», que fa mesos es vé anunprop d'aquesta ciutat.
ciant com a cosa resolta, és l'orgaEL GOVERN FRANGES EN nització de l'«exèrclt dels autèntics»,
DEFENSA DELS GERMANS nombre que es donen els partidaris
de l'ex-President Gran San Martln,
MARISTES
tan violenta oposició fan al GoParts, 21. - El Govern francès que
vern actual. El Tribunal d 'Urgència
ha tramès una nota completa al número
1 demanà a la policia que
Govern mexicà per tal de «cridar-li investigués
tot el que es relaciona
l'atenció» sobre el tancament d'esco- amb aquesta
organització secreta,
les franceses catòliques a Sant Borja. l no ha aconseguit
cap detall respecLa nota protesta contra la proposte el particular, segons Informe tra.ta de confiscació de les propietats mès
a l'esmentat Tribunal
dels Germans Maristes. Es diu aci
Solament ha aconseguit saber la
que el ministre mexicà d'Hisenda policia
que l'esmentada organització
és responsable de la planejada consecreta és un grup del Partit Revofiscació.
lucionari CUbà i que és dirigit per
un Comitè gestor.

França cooperarà al desarmament construint un cuirassat de trenta-cinc mil
tones i dos destructors

.
.
..
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J...A
INDICA
MENDIETA
DATA DE LES ELECCIONS

L'Havana, 21. - Les eleccions per
a les Constituents cubanes han estat
novament ajornada fins l'estiu. El
Govern provisional, que presideix el
senyor Carles Mendleta, ha anunciat,
en efecte, que les eleccions es celebraran el 30 de juliol i el 25 d'agost.
En dates anteriors havia promès
Mendieta que les eleccions constitucionals es celebrarien abans d'acabar-se aquest any; però les complicacions sorgides en elaborar el cens
electoral i l'obstrucció de l'oposició.
no disposta a coYaborar, han fet
impossible que es celebressin les eleccions en la data primitivament fixada.

Paris, 21. - Un cuirassat de 35.000
tones que costarà prop de 715 milions de francs, farà ascendir ·el programa naval de França el 1935 a.
més de mil m111ons de francs.
El ministre de Marina, senyor Piatri, explicà a. la Cambra el programa
de construccions navals. A més d'a.quest nou vaixell de guerra, el Govern pensa construir dos destructors
de 2.170 tones, que costaran 142
milions de francs. Per altra part, les
municions l el material de guerra
estan pressupostades en 132 milions.
El darrer que es construi, el «Dunquerquelll, ha originat al pressupost LA U. R. S. S., PER PRIMERA
NOU
VEGADA, REGISTRA
dc Marina un dèficit de 600 milions
TRACTATS A LA SOCIETAT
que es cobriran amb un emprèstit.

Buenos Aires, 21. - la Cancelleria argentina ha rebut la resposta
de Bol1via a la reclamació feta pel
Govern argenti arran d'haver estat
mort per soldats de l'exèrcit bolivià
el paisà argenti Anacleto Quispe, segons es diu de font argentina, per
la seva negativa a enrolar-se a l'e- Deien que l'Exposició de Paxèrcit de Bolivia.
rís seria ajornada
La nota, el contingut de la qual
no ha -estat fet públic, serà examinada pel Govern argenti d'un mo- EL COMISSARIAT HO DESMENT
ment a l'altre.
Parts, 21. - El Comissariat General 4e l'Exposició Internacional del
1937 ha publicat aquesta nit una en
Els morts de l'incendi de la
qual declara que ha quedat molt
Rosario, són nou
sorprès pels rumors circulats sobre
un probable ajornament de dit CerELS FERITS SON 43 I LES PER· tamen fins el 1941, 1 afirma que
DUES DOS MILIONS DE PESOS prossegueixen tots els preparatius
a celebrar l'Exposició el 1937.
Rosario, 21. - Continuen els tre- per
Acaba dient la nota que no exisballs de recerca entre les runes de teixen
adequats per a témer
les installacions de l'elevador de ce- que el motius
1937 no estigui tot deguda.reals incendiat el dilluns a aquesta ment preparat
per a l'èxit de l'Exciutat, J han estat recollits nou ca.tlAvers. Fins ara la llista de morts posictó Internacional.
és de noú 1 la de ferits puja a 43,
Un dels companys de Bird
al!JUill! d'ells greus.
La Companyia Exportadora de Cees casa
reals victima d'aquest sinistre inDlibedin, 21. - Tot just transcortencionat, declara. que les pèrdues
s'eleven a la xifra de dos mllions regudes sis hores de l'arribada dels
expedicionaris antàrtics, el doctor
de pesos.
Tomàs Pouiter, segon comandant de
l"expedlció, s'ha casat amb la senyoUna altra topada de trens reta Helen Grey, a la primera església presbiteriana que han trobat.
a Rússia
El prometatge començà a Iowa I la
L'.èxit del llibre «Homes de
petició de mà la féu el doctor Pouila terra»
DETENCIO D'EM PLEATS CONSI• ter per ràdio, des de Little Amerika
DERATS RESPONSABLES
a Dunedin, on ea trobava la senyoEns comuniquen els editors que
Tiflls, 21. - En una topada de reta Grey. L'almirall Byrd ha actuat
el llibre de Domènec de Bellmunt
«~omes de la terra», de recent. apa.- trens ocorregut prop d'aquesta clu- com a primer testimoni de la cerirlcló, ha obtingut tan gran èx1t de tat resultaren tres persones mortes mònia.
venda que, en menys de quinze dies, i dotze de ferides, nou d'elles greues troben ja a les acaballes de l'edt- I ment.
Rússia paga deutes
Ensems que la noticia de la topa.ció. Ho consignem amb plaer per tal
que aquells que encara no l'hagin da. arribà la de la detenció de quaa Anglaterra ?
adquirit s'apressin '8. fer-ho, car sem- t re persones amb motiu de l'acciMoscou, 21. - La Banca de l'Estat
bla que l'autor d'«Homes de la ter- dent ferroviari ocorregut fa pocs Soviètic embarcarà a darrers del vira» no pensa publicar, per ara, cap dies, del qual resultaren 18 morts
nent març, amb desti a Londres,
·
nova ed1cló d'aquest llibre.
mU dos-cents quilograms d'or per al
dels deutes.
El llatí, a Turquia, és avui La vista de la causa per pagament
tafinals enefl- ETOIA ETAO ETA
Durant les negociacions russal'atemptat de Venizelos
d'ensenyament obligatori
sobre el pagament dels
Atenes, 21. - AvUi s'ha iniciat la americanes
La modificació de l'alfabet turc vista de la causa instnüda. contra antics deutes russos, s'havia projecdictada per Kems.l comença a donar els suposat¡¡ autors de l'atemptat tat també trametre considerables
lloc a lnteresasnts derivacions. Una contra el senyor Venlzelos. La pri- quantitats d'or als Estats Units, però
d'elles és que molt aviat apareixerà mera sessió ha transcorregut sense fou suspesa en trencar-se les negoelacions sense que donessin resultat
el primer llibre en llati que ha estat incidents
publicat a Turquia.
En la vista s'ha prodult un cop positiu.
Aquest llibre és una gramàtica lla.- teatral, car s'ha presentat espontàtina que el professor Fazil Nazmi, niament l'autor de l'atemptat, que La qüestió de la garantia or
de la Universitat d'Estambul, ha fet ha estat condemnat a trenta dies de
per a l'estudi de l'esmentada llen- presó.
als Estats Units
gua clàssica pels estudiants de la
Washington, 21. - El Govern penf a cultat de Dret de la Uni versita t. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sa publicar molt aviat una nota que
Per primera vegada també s'ha es- els clixés, gairebé tots de p!ana, re- esvaïrà qualsevol dubte que existfs
tablert l'ensenyament del llati a produeixen fidelment les radiogra- sobre la victòria obtinguda pel Qo.
Turquia, 1 actualment constitueix un fies sense enterbolir-ne cap da.da.
vern en emetre el Tribunal Suprem
ensenyament obligatori, tant per als
En el Noticiari s'insereix un docu- el seu veredict.& sobre la clàusula-or.
estudiants de Dret com per als de mentat estudi del doctor Aiguader Es fa això principalment per als esles facultats de Lletres i Literatura. 1 Miró, que dirigeix aquesta Colle<r trangers posseYdors de bons or ame.
cló, sobre la mortalitat a l'E3tat es- ricans. Aquells seran considerats
panyol 1 es continua l'assaig de Mon- amb els mateixos drets que els pos«Monografies Mèdiques» taigne
sobre Ramon de Slbluda, per seïdors americans i hauran de soSl decisius per a la Medicina catraduït al cetalà.
frir Idèntiques pèrdues en el canvi.
ta~ana són els fascicles anteriors pu- primera vegada
blicats per aquesta Collecció, la seva solvència 1 suficiència s'augmenta amb l'obra dels doctors Gallart 1
Pinós {fascicle 83·84).
Una malaltia tan comuna, sobretot a Catalunya, oom l'ulcus gastroduodenal, necessita que la nootra
bibilografia mèdica hi a p o r t i el
fruit de les seves observacions. Si bé I
els nostres cllnics han escrit a bastament sobre la malaltia, no tenim
sobre ella monografies Importants. A
excepció de l'obra del doctor Lentmi, publicada anys enrera en la
mateixa Col!eccló «Monografies Mèdiques», tots els altres trebalà són
articles de revista mèdica apareguts
en altres publicacions i en ela quals
s'especula solament sobre un detall
Són convenients, per
d'un tema.
tant, estudis de conjunt que conjuminin i valorin aquesta aportació
desglossada.
Sortosa.nent avw s·han encarregat
d'aquesta labor els doctors Gallart 1
Pinós, i el seu estudi és resultat de
les observacions i experiències de
l'Escola de Patologia Digestiva que
QUAN HI HA CANVIS
el professor doctor Gallart ha arriS DE TEMPERATURA
BRUSCO
bat a fonnar a l'Hospital de la Santa Creu 1 Sant Pau. Escola que a.vui té un crèdit internacional 1 a la
abunden els catarros. I si un
qual aflueixen alumnes de totes les
no els cuida de seguida prenacions i on hi expliquen els més
anomenats especialistes .
nent ASPIRINA, poden perEn tota l'obra els autors donen
caient altament pràctic. En ella es
llongar-se i tenir greus conrespira des del primer moment una
sinceritat 1 lleialtat amb l'observaseqüències. - Ja sabeu que
ció pròpia. A part dels sfmptomes
no és ASPI RI NA si no
clínics els autors insisteixen en l'exploració radiològica i les trenta-set
r eu B A Y E R
porta la
radiografies que insereixen són estudiades 1 interpretades d'una manera clar&. en precisar els detalls
del que revelen.
L'obra ha estat presentada pels editors amb tota cura. L'indole dels
gravats ela ha obligat a canviar de
paper per a fer-los destacar més, 1

HI HAN HAGUT SUBL~
VACIONS A ERES CAMPA·
MENTS DE PRESTACIO
" VOLUNTARIA>l DE TRE·
BALL

LA PC!.ICI A NO POT DES•
COBRIR ELS REVOLUCIO•
NARIS

Berlin, 21. - De l'agència Deutscbes Nachrirchten Bureau <D. N. B.>
El diari social demòcrata suis ((Arbeiter Zeltung», de Zurich, ha publicat reçentment la nc~:cia que havia
esclatat una rebeHió al campament
de servei de prestació voluntària de
treball a l'Estat a Syke i Wildeshausen, on setanta membres del servei
havien formulat queixes sobre la severa reglamentació militar, l'excessiu
treball I la insuficient alimentació.
El diari de referència afegia que
successos semblants s'havien registrat al campament d'Obermeuland.
Segons es declara de font autoritzada, en cap de les tres localitats
esmentades pel diari sufs, no existeixen campaments del servei de
prestació de treballs voluntaris a
!"Estat. Al campament de Rueten,
situat prop d'Oberneuland, regna
perfecte ordre I no ha ocorregut ni
el mês petit incident, la qual cosa
demostra que la noticia propagada
pel diari suis és una pura invenció.

DE LES NACIONS

Ginebra, 21. - Per primera vegada des que és membre de la Societat de Nacions, la Unlò Soviètica ha
presentat a la Secretaria de l'orp;a.nisme internacional, per al seu degut registre. el text de nou tractats
de conciliació, amistat, no agressió,
comerç, etc., amb Afghanlstan, Turquia, Alemanya, Finlàndia, França. i
Polònia.
ELS MECANICS DE CODOS I
ROSSI, CAP A PORTO PRAIA

Marsella, 21. - Els dos mecànics
de Rossi I Codos han embarcat a
bord del «Florida» amb direcció a
Porto Praia, on procediran a l'examen 1 reparació de l'avió «Joseph
Le Brix».
UN BANC NORDAMERICA D'AME·
RICA DEL SUD FEIA CONTRABAN
D' OR

Buénos Aires, 21. - Els oficials de
Correus han descobert un contraban de 126 quilògarms d'or pur procedent de Xile.
Un Banc americà ha declarat que
no existeix el contraban perquè el
metall preciós incautat era sols una
mercaderia en trànsit.

Les Arts
*

HITLER DE VIATGE AMB
VON BLOMBERG

Franforc, 21. - Aquesta tarda ha
arribat Hitler acompanyat del ministre de la Guerra von Blomberg.

EXPOSICIO PLANA8

El Centre Excursionista de Catalunya amb la collaboració dels
«Amics del 'Gravat» està preparant
una exposició de treballs del dibuixant barceloni Easebl Planas.
L'exposició serà inaugurada amb
una conferència d'un dels nostres
literats especialitzats en estudis vuitcentistes.

Moscou, :u. - La Unió
ha decidit prestar ajut al 80V1ètlca
del pla anglo-francès IUnb ProJectt
dlció que abasti tots' els pa la con.
r&.
g10nals, àdhuc el LRocarn etes
d 'Europa, I declara <rJe la e 0 rlenta¡
d'Europa «Solament pot acseg¡aeta1
se complint els pactes 1 a~nseitllr.
mentats al comunicat fet Púg~dS e$.
e de$.
prés de les converses f
ses celebrades a LondresX:nco.ang¡&.
ELS ANGLESOS COM
Pl~.
GUTS DE LA N'oT
SOVIETS, ANUNCI~NDELa
UII
POSSIBLE VIATGE
0
TRANGERS A MOSCOUEl

Londres, 21. - La nota
ha estat objecte d'una acosoviètica
traordlnàrla.ment simpàtica ll~~ ex.
~ cer.
eles britànics.
Informacions de darrera b
xen entreveure la probabillf: de¡.
els ministres britànics efectuin QUt
viatge a Moscou, vis1ta que, un
tuaiment, podria estendre's a e~ea.
sòvla. En referència a aquesta ar.
posició als cercles poUtlcs ben sa.
formats, s'atlrma que si els so~
cursen l'oportunA invitació oti r.,
la visita es portarà a efecte En c-.
vi, als mateixos cercles, es· di can.
no s'ha rebut de Varsòvia Jau~~
lleu indicació que permeti an
la probabilitat deia mlnlstres ~~~
nies a la capital de Polònia.
DESPRES Dl LA PRIME
RA BONA ACOLLIDA ALÀ
NOTA RUSSA, A FRANÇA
COMENCEN A MIRAR·LA
AMB DESCONFIANÇA
Pa.r1a, 21. - A darrera bora dt

cesos l'acullen força malament. Ha
estat lliurada. a Laval per l'ambai.
xador rus a les 9 de la nit. Encara
que sembla que la intenció de Rússia éa bona, indubtablement compu.
ca la situació quan estava a punt
d 'aclarir-se. La nota aprova e1 Pactt
de Londres, I la nota franoo-angles&
del S de febrer, però ve a reclamar
per a Rússia una Intervenció en
les negociacions, I exigeix que tW
mantlng-JI el Pacte de l'Est. cDel
contrari, diu la nota, el Pacte que
es projecta podria més aviat cons!·
derar-se com una oberta invitació a
violar la pau.»
Aquesta, segons la doctrina russa,
és una. Sl s 'altera a qualsevol lloc
d'Europa, s'alterarà a tot Europa.
Lava! abans de rebre l'ambaixa·
d or soviètic, tingué en audiència el
conseller de l'Ambaixada anglesa, en
funcions d'ambaixador. Sens dubte,
ha donat compte aquest de la decl·
sió del Consell de Ministres britànic, que completa l'acord francoanglès. Anglaterra resta lliure dt
n~ociar afri:b Alemanya, però aquesta negociació no tmpllcarà 11t c:sp
manera en el fet q"Je pugUl tmlcar-se el conjunt el'posat a Ja nat&
del 3 de febrer. Per tant, t com 1•
s'indicà, el Pacte Aeri no podri
desfer-se del Pacte general.

prepara a la mateixa Sale Renart
l'exposició de dibuixos colorits dei
pintor Jacint Ollvé, seguida de la
de dibuixos retrospectius de l'eminent artista Dionfs Baixeras de te'
mes barcelonins.

Moscou, 21. - L'Observatori ~
lògic de Moscou llançà a fins del
1934 un globus-sonda per tal de realitzar investigacions cientf.fiques. El
globus ha pogut ésser recuperat amb
els instruments automàtics de qu6
anava proveït I hom ha pogut comprovar que va aconseguir l'altura
de 30 quilòmetres solament en UllA
hora I vint-i-dos minuts d'ascensió.
El globus de 1-ferència fou deixat
anar a 146 quUòmetres de Moscou.
Examinats minuciosament el& ,..
parells registradors, hom ha establert que l'altura exacta aconseguida
pel globus-sonda fou de 30.600 m&tres. A aquesta altura, la temper-·
tura era de 51,3 graus contra 9,4 a
terra. A 17 quilòmetres d'altura. la
temperatura era de 60,9 graus.

El pintor Ramon Ribes Rius ha
reunit un magnific conjunt de figures 1 bodegons a l'oli, que exposarà a partir de demà, dissabte. a
la Sala Gaspar. Aquesta Exposició
ha desvf:tllat molta e~pectació entre els medis artfstics, tota vegada
que encara perdura el record de
l'exit que assoli l'any passat 1 que
no dubtem que serà superat.

VEREDICTE

ACTIVITATS DELS' «AMICS
DELS MUSEUS DE CATA·
LUNYA

•••

El president d'«Amlcs dels Museus», senyor Casas Abarca acaba
d 'adreçar al de l'Acadèmia 'de Belles Arts, per tal que ho traslladi al
director de l'Escola d 'Arts 1 Oficis
interressant l'eXhibició pública en la
data 1 lloc adequat, de totes les
obres que forment el preat patrimoni artístic de l'Escola, moltes d'elles fruit de premis o bé bosses de
viatge pertanyents avui a prestigiosos artistes i gloriosos avantpasuLts
que indubtablement constituiria. ~
manifestació d'extraordinari interès.
A LA SALA RENART

Motiu de tota mena de comentaris 1 elogis és la notable exposició
de pintura, composta d 'obres de mestres francesos i anglesos del segle
XIX, les signatures dels quals tenen
un valor universal. L'exposició és
cada dia visitadisslma.
~er al pròxim mes de març ea
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ELS RUSSOS RECUPEREN Ull
GLOBUS•SONDA QUE HA ARRI•
BAT MES AMUNT DELS TRENTA
MIL METRES

El Jurat del Concurs de Cartells
convocat per la Fira de Barcelona
ha emès ja el seu veredicte, I ator~
gat el primer premi al lema «Madona», del qual és autor En Josep
Company i Torras. Els premis segon 1 tercer s'han concedit als cartells dels lemes clndústria:t 1 «Barcino XX». dels quals són autors
respectivament, En V. Miralles I Ga~
cià i En Joan Rius I Obradors. El
Jurat ha acordat recomanar també
l'adquisició del cartell el lema del
qual és «Ultramar».
L'exposició dels 232 cartells presentats a aquest Concurs tindrà lloc
dintre pocs dies i serà oportunament anunciada.

Com a complement de l'obertura
oficial de les Sales «Rocamora» 1
«Damià Matew> que va tenir lloc
diumenge passat al Palau de les
Arts Decoratives, el vinent diumenge els «Amics dels Museus», a les
onze del mati, visitaran novament
aquest Palau, on els funcionaris tècnic senyors Josep F. Ràfols i Josep Gibert, explicaran I aniran donant compte de les especialitats 1
caracteristiques de cada una de les
coHeccions d'indumentària 1 d'art xinès.
Al mateix temps, els socis adherits
podran admirar més detingudament
l'exhibició provisional de mantons
de Manila de J. Artlgas Alart.

que

bre

Negocis Estrangers de Romania senyor Titulesco ha ofert un esmorzar d'acomiadament al ministre alemany, doctor Dehn-Schlnidt, que recentment presentà la dimissió del
seu càrrec.
En el curs de l'esmorzar, el senyor
Titulesco ha pronunciat un Interessant discurs dient que encara que
la permanència del ministre del ministre alemany a la capital romanesa ha estat de poca duració, na
tingut temps per a poder !er-se càrrec del sincer desig de Romania
de mantenir relacions de cordial
amistat amb Alemanya.
Titulesco ha afirmat que el seu
país anhela la pau la qual -ha ditsols pot aconseguir-se mitjançant la
coHaboracló internacional.
El ministre romanès ha expressat
el seu desig que els actuals negoelacions internacionals contribueixin
a una inteH.igèncla general susceptible de garantir la seguretat dels
pobles a totes les regions geogràfiques evitant alx1 que Europa es divideixi en parts mútuament oposades.
Al final dd seu discurs, Tttulesco
ha brindat per Hitler.
Agraint les cordials paraules de
Tituleseo, el ministre alemany ha
contestat aixecant la seva copa per
la salut del rei de Romania.
El doctor Dehn ha acabat dient
que U plau consignar l'excelient acollida. que havia rebut a totes parts
durant la seva estada a Romania.

EXPOSICJO DE R. RIBAS
RIUS

te

LES CONDICIONS D
E l~
NOTA RUSSA

TITULESCO DIU QUE ROMANIA
VOL LA PAU, I BRINDA PER la nit està produint emoció als cer.
HITLER
eles periodistlcs 1 politlcs la publj.
Bucarest, 21. - El ministre de cació de la nota soviètica. Els fran.

CLAUSURA

Aquesta tarda a les set serà clausurada a les Galeries Laietanes l'exposició de quadres antics procedents
de la coHeccló C. Hldalgo Làzaro,
Foren adjudicades per la darrera
oferta obres atribuïdes a Ribera,
Van Orley, Jordaens, Correggio,
Sànchez CoeUo, etc.

Or
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FIGURES DE HOLLYWOOD

on es perfilen dades interessants amb vis-

per tal de p osar al corrent els I totes elles senten un veritable enostres lectors de la propera tem- tusiasme, !gual com el sent el propi
Jl rada de teatre llric català, hem Círcol Artístic, per tal que la lirica
~rlat amb el president del Comitè d~ Catalunya quedi resoltament ci~ro Teatre Líric Català senyor Clau- ment.lda d 'una vegada per sempre.
- Tanmateix, serà al Novetats on
ell castells.
-S'han rebut moltes obres, doctor es farà la temporada?
-Aquest és el nostre desig, però ...
castells?
-Algun obstacle?
-En aquest moment, diem-ne his-obstacle?, cap en absolut. Justòric. se n'ban rebudes 37.
tament fa poc que acabo d'entre-I de musicades?
vistar-me amb l'empresari del tea....solament hi ha deu obres.
-I d'aquestes obres rebudes, creieu tre aHudlt, o sigui el senyor Canals,
! de la conversa que hem tingut
que es revelarà algun nou valor?
-Evidentment. Hi ha coses força me n'he emportat una Impressió mou:
interessants que cridaran l'atenció del encoratjadora 1 plena de belles esperances. De totes maneres, però dinpúbliC.
tre uns quants dies podré donar- I dels autors ja consagrats?
-Alguns d'aquests s'afanyen de los una nota concreta i definitiva.
-Cal perfilar alguns detalls?
lent i preparen coses.
va-Defin!t!vament, es debuta el Dis- -sempre en manquen quan es vol
fer una obra bona ! poss!t!va.
bte de Glòria?
811-La
-I pel que es refereix a la comdata segura no la podem
panyla que ha d'actuar, no ens podonar en aquests moments.
-Es creu inaugurar-se, tanmateix dria facilitar algun nom dels artisamb una obra de Segarra ! del mes- tes més destacats?
-Dintre pocs dies pensem publitre Martínez Valls?
-Es molt probable; no obstant, car un manifest ! aleshores ja llegiperò també podria Inaugurar-se amb reu la llista de l'elenc.
-Es dóna com a cosa certa que
una 'obra del concurs, que fos, naJosep Llimona anirà de director de
turalment, mereixedora.
-Això seria una cosa que plauria companyia, veritat?
-sens dubte, és un element gal¡•opinió.
-Cal estudiar molt detinguda- rebé insubstltuible.
-Ens han dit que el tenor Joan
ment aquesta qüestió, i això fem.
Rossich t ambé hi actuarà, no?
-Quan serà fallat el concurs?
- El teatre llric català no podria
.-El Comitè de Lectura treballa
activament per tal de poder portar prescindir d'aquest cantant, que ens
ba demostrat manta vegades com
e. terme el seu comès amb la major sap
estimar-lo 1 àdhuc dignificar-lo
brevetat possible.
-Quan pensen donar la llista de extraordin~ rhment . - J. M.
les obres rebudes?
-Uns dies abans del veredicte, i
aquest es farà públic tan aviat com
hagin enllestit la tasca els comitès
de lectura I de música.
-Ens podria avançar, doctor, els
noms que formaran el jurat qualificador?
-De moment, els puc dir que
són personalitats de gran competència.
-Quines entitats són les que més
ajuden per tal que sigui un fet el
ressorgiment del nostre teatre l!ric?
-Tant el Sindicat Musical de Catalunya, com l'Associació d'Artistes
IJrico--lramàtlcs, com el Sindicat
d'Arti tes, l'Associació de Mestres
«El Nostre Teatre»
Dlrect .;:s i Concertadors d 'Orquestra, So"letat General d'Autors d'Espanya 1 la Societat d'Autors Cata- LA REIMPRESSIO DE TRES EDI•
lans, totes aquestes entitats són les ClONS QUE JA RESTEN EXHAU•
que i -t~ gren el Comitè ja esmentat RIDES :·: EL CONCURS D'OBRES

M IGD IA

12: Senyals horaris. - Secció Femenina. - Música selecta en discos.
EMI SSI O DE SO B RETAU L A

13 : Senyals horaris. - Programa
de discos variats.
13,55: Secció Cinematogrà.tlca
14: uLa Paraula». - Emissió de
les dues de la tarda. - Informació
de Barcelona. - Actualitats teatrals
i musicals. - Actuació de Guerrita,
cantador, 1 Miquel Borrull, guitarrista.
14,30: uButllet! Otlciallt de la Generalitat de Catalunya. - Sumari
del número publicat avui - uEI fet
del dia», per Joan Alavedra. - Continuació de les Actualitats. - Borsa
de treball de E A J-1.
15: «La ParaUla». - Emissió de
les tres de la tarda. - Directament
des de Madrid. - Ministeris. - Renistres. - Sessió Rad!obenètlca.
sum de la cGaceta» i Consell de Ml·
16: «La Paraula». - Emissió de
les quatre de la tarda. - Informació
general. - Informació del Consell
de Ministres. - Fi de l'emissió.

1

TAR DA

flròximoment

TIVOLI

extraord~oària

persooali1at

TEATRE
AMATEUR
*

ESTRENA DE uMARE ALE·
GRIAII

Diumenge, a dos quarts de cinc
de la tarda serà donada al Teatre
Escola l'estrena com a prova d'estudi, de l'adaptació catalana deguda a
1& ploma del senyor Francesc Payàs Planas, de la comèdia «Madre
Alegriat.
La interpretació de uMare Alegria», que aquest és el titol en la
seva versió catalana, va a càrrec de
la Companyia Amateur de l'Associació Amics del Teatre.
La direcció escènica i artística, a
càrrec dels senyors Francesc Grau
I Antoni Canela.
VETLLADA SUSPESA
· El «Grup Esplai I Muntanya» poBa en coneixement dels seus socis
1 amics que la vetllada teatral que

havia de temr lloc el 24 d'aquest mes
a la tarda, queda ajornada, a cauBa de trobar-se atacats de grip allnms dels elements del quadre es.cènlc, tins el d1a 10 del proper març,
a la mateixa hora.
FESTIVAL BENEFtC

A benefici de la Caixa d'Auxilis
de l'Assoclac! d'Agents d'Assegurances, tindrà lloc avui, divendres,
a tres quarts de deu de la nit, en el
Tteatre Poliorama, un festival tearal. ~ posarà en escena la comèdia en quatre actes dels celebrats
autors germans Qu!ntero «La zaga~als,t' interpretada per l'agrupació ar!ca «Clamo» que tan encertada~nt dirigeix el senyor Enric de la
ente.
Durant els entreactes es procedirà al sorteig de regals entre els concurrents, amb aquesta finalitat s'han
rebut en dita entitat valuosos ob~uis de diverses cases comercials i
.-art1culars.
AGRUPAMENT
GUBERT

CECI L IA

dla Deflnitlvament, demà, dissabte,

23, a les deu de la nit, tindrà
11OC l'anunciat
homenatge que aques'ta

ta entitat dedica al gran artista

LANG

:!•illflllíjl
DILLUNS

NIT

COMIQUES :•: PLEBISCIT PER A
ESCOLLIR L'OBRA QUE CAL RE·
PRESENTAR EN EL FESTIVAL
COMMEMORATIU DEL PRIMER
ANIVERSARI

Un gran film

I una

.fUNE

.18: Música «Da Carnera•: Tercet
num. 5, en Ml bemoll, J. Haydn; a)
Poco Allegretto; b) Andantino; e)
F'male (presto). Rosaura Cama, plano; JUll Jarque, violi; Ferran Pérez
Pr!6, violoncel.
18,30: Suplement de eLa Paraula», dedicat a la Secció InfantU de
RADIO BARCELONA. - Rondalles,
contes, consella útils, etc.
18,45: Conferència en castellà,
per Francesc de A. Garrig.;. Tractarà de la tasca realitzada per la Ponència de CoHocacló Obrera de Barcelona
19: Senyals horaris. - Programa
del radio!ent. - Discos a petició de
senyors subscriptors de RADIO
BARCELONA.
19,15: eLa Paraula». - Emls/Jió
d'un quart de vuit de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrid i provincies. Obertura de
la Sessió de Corts. - Continuació
del programa del radlolent.
19,45: Cotitzacions de monedes.

An-

ccn! Palaclos, en la sala de festes de
asa València», Pl. del Teatre, 2.
ta C.:~mençarà l'acte amb la represende la sarsuela en dos actes
delCI mestre
Se-·rano «La Dolorosa»
que Interpretaran éls elements dei
quadre escènic de l'entitat, amb la
~OOPerac!ó de la notble tiple Adec~ó G~tnà. Per a aquesta representatat' e soci Ferran Carsellé ba pinS quatre esplèndits decorats.
ac eguidament tindrà lloc un gran
ll~ de concert, en el qual prendran
Adel els eminent artlstes J. Samsó,
Pete~ Gumà, Domènec GU, Josep
bla amé, Carles M. Baena, EugèPa Gahndo; Jesús Royo, que acomderY~t per les formoses vlce-tiples
eatre Nou, interpretarà dilere
b.W~ escenes de les obres de més
Cliia' Lo1ita VUa, Amàlia Pardo, Ce0 ubert, Francesc Godayol,
l:d
ka~rd Brlto, Antònia Herrero 1
lllesfr ReMadondo, acompanyats pel
nuel Civera.
A e
Pancabat el festival, tindrà un xamv en honor d'Ant on i Palacios.

Poques vegades s'ha registrat entre les p-..tbllcac!ons catalanes un èxit
tan falaguer com l'assolit per cEl
nostre teatrell. Dels vint-I-quatre números que porta publicats, ja n'hi
ba tres d 'exhaurits: el 5, el 19 1 el
22, els cQ~responen "' les obres «Madame», de Llufs Elias; «Valentina»,
de Carles Soldevila, 1 «Els bornes
forts», d'Albert Piera 1 Serfs.
Com que els collecclon!stes nous
de «El nostre teatre» cada dia són
més, l'empresa editora no vol privar-los de tenir la coHeccló sencera,
i. per tant ha decidit procedir a la
reimpressiÓ dels números esgotats 1
dels que s 'exhaureixin en el succes·
slu.
A més, cal fer esment de la tasca
del tot profitosa que l'empresa editora de «El nostre teatre» realitza,
encaminada a redreçar la nostra escena: té convocat un concurs d'obres còmiques, les bases del qual foren p"Jbllcades per la premsa de Ca.
tnlunya i en els números 13 i 15 de
«El nostre teatre» <l'admlssló d'obres destinades a aquest concurs finirà. el dia 28 del mes que som) ; ha
convocat un plebiscit teatral perquè
els seus lectors, d'entre les obres pu.
blicades fins ara per «El nostre
teatre», n'escolle!xln la que haurà
d'ésser representada en el festival
que per a commemorar el primer
aniversari s'està organitzant (la votació finirà el dia 28 d'aquest mes).
Bo serà fer recordar que entre les
obres publicades n 'hi ha que foren
premiades en concursos on hi actua..
ren Jurats competentfss!ms, la qual
cosa palesa l'exceHent qualitat d'aquestes obres, a més d'altres que integren la coHeccló, les quals, en ésser
representades. han assolit un èxit
esclatant.
En el número de «El nostre teatre»
que ba sortit el dia 15 del mes que
som, s'ha publ!cat la reeixida comèdia dramàtica «L'ombra», del prestigiós literat Ambros! Carr!on. Per
al número vinent que sortirà el dia
1 de març, anuncLl la p-..tbl!cac!ó de
«Fortitud», la nova producció escènica del popular au~or Florenci
Cornet.

Un aclariment
Per un error explicable, en donar
compte del festival benèfic celebrat
abans d ahir al Teatre Poliorama,
dèiem que hi havia participat !a
senyoreta Kleln.
No és alx!. Dita senyoreta va negar el seu concurs a l'acte, a darrera hora, després d'haver-se-li fet
un reclam gratuit. Cada cosa al seu
lloc.

Revistes cinematogràfiques
Tenim a la vlsta el número de febrer de la revista cinematogràfica
Filmòpolis.
A aquesta interessant publ!cac!ó
s'observen grans reformes, les quals
diuen molt en favor dels seus edi·
tors.
Conte 52 pàgines en paper «COU·
cbé», o sia que ha sofert un augment de 12 pàgines en relació amb
els seus números anteriors.
La informació és immillorable; articles agradables, reportatges, intervius, concursos cinematogràfics, galeria d 'artistes, etc., etc.
En fi. una revista digna de veure's per tots conceptes.

un
en un rapte, el procés
guim encara actualment

El senyor Pic no pot subven·
cionar teatres perquè els dl·
ners que quedaven els va do·
nar als organitzadors del
matx Gironès-Miller
Tenint en compte les diverses peticions que algunes empreses de teatres 1 diverses companyies teatrals
adrecen a l'Alcaldia en demanda de
subvenció per part de l'Ajuntament,
l'alcalde senyor Joan Ple 1 Pon ba
parlat d'aquest assumpte amb els
caps de Seccions municipala cr..te
constitueixen la Junta de Caps Lletrats, per tal de veure la manera
d'accedir a tals demandes. Com que
al Pressupost Municipal no es consigna, per a atencions d'aquesta mena, més quantitat que la de la subvenció ,J>er al Teatre Cetalà (Poliorama) 1 per al Gran Teatre del Li·
ceu, 1 estant ja exhaurida aquella
quantitat 1 repa.rt!t l'escàs remanent
que restà, 1 davant la impossibilitat
de transferir a tal fi cap altra de
diferent partida pel Pressupost municipall l'A 1e a.l di a, lamentant-ho
molt, es veu en el cas de no poder
cedir a les a.Hudides peticions que 11
han estat formulades. No obstant,
en pren boDA nota per a veure sl
podran ésser tingudes en compte,
previ un estudi de la qüestió, en
confeccionar el prlJxim Pressupost
de l'Ajuntament.

Per a commemorar les cent
representacions de «Mada·
me», el seu autor, Lluís Elies,
donarà una conferència
anecdòtica de la seva
vida a Paris
Si més no, aquesta temporada de
teatre català haurà valgut per a donar a conèixer un autor inèdit de
cond.iclons excepcionals per al cultiu de l'art dramàtic. El lector haurà comprès que ens referim a Lluís
Elies, autor de la magnifica comèdia «Madame», representada amb
gran èxit al Teatre Poliorama.
L'empresa d'aquest teatre, per tal
de commemorar les cent representacions de l'esmentada obra, que s'escaurà en la funció del diumenge a
la tarda, a la sessió de les sis especial, ba organitzat un divertit programa a base de «Madame» ! la divertida comèdia uLa Teta gallinaire».
A més, Lluls Elies donarà una conferència anecdòtica de la seva vida
a Paris, explicada amb el n humor
que el celebrat autor posa en la creació dels personatges de les seves comèdies.

Lectura d'una obra
Sota el patronatge del Casal Andorrà de Barcelona (Bòria, 17, principal), dissabte, dia 23, a les cinc
de la tarda, tindrà lloc la lectura
d'un drama inèdit, en tres actes,
original del notable autor novell Josep Macià i Macià, titulat «L'honor».
A l'acte, malgrat ésser de caire intim, queden invitades totes les directrius escèniques l premsa en generaL
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El doctor August Pi i Sunyer parlà dels
Congressos Universitaris i l'Autonomia
Prosseguint el cicle de conferències organitzat per l'Associació Professional d'Estudiants de la Facultat de Dret i Ciències Econòmiques
i SOCials, ahir ocupà la tribuna de
l'Ateneu Barcelonès el prestigiós
home de ciències 1 Catediàtlc doc..
tor August Pi Sunyer.
El tema que desenvolupà el doctor
August Pi Sunyer, fou d'un alt interès per les circumstAncies especials que travessem; pel règim que
està sotmesa la Universitat de Barcelona després de la distitució del
Rector nomenat pel Claustre, doctor Bosch Gimpera.
L'acte contràriament al que hom
digué, no fou radiat.
El conferenciant començà la seva
dissertació historiant les diverses
manifestacions que els elements universitaris a través dels temps es feren ressò de la necessitat de realitzar Congressos Universitaris per tal
d'endagar les coses de cultura de la
nostra terra.
El pnmer Congrés celebrat -digué- fou l'any 1903 el qual es desenvolupà totes les seves activitats sota l'alta direcció de Torres i Bages. L'orador passà a ocupar-se del
Congrés Universitari celebrat 15
anys després -l'any 1918- que també assoli igualment que l'anterior
un veritable èxit. Aci l'orador dóna
lectura d'uns conceptes emesos pel
malaguanyat patrici Francesc Layret respecte les elevades funcions
que ha d'exercir la Universitat.
El doctor Pi Sunyer examina minuciosament la tasca portada a cap
pel VI Congrés Universitari Català,
la qual la qualifica d'excellent. Entre les moltes coses de què s'ocupà
aquest Congrés -digué l'orador- fou
suggerir la idea de propugnar d'una manera decidida per l'Autonomia Universitària.. També encarnà

•

noves orientacions dintre la vida
universitària entre les quals es digué d'esmentar la intervenció dels
estudiants en la direcció o Govern
de la Universitat.
ParaHelament amb aquest moviment la ruta d'Espanya també es
mou per a elaborar noves orientaclons pel desenvolupament progressiu de les Universitats.
Parla del període de la Dictadura
dient que la Universitat tingué una
vida latent. Es refereix a algunes
dlsposiclons d'En Callejo en les
quals es preveu una autonomia molt
restringida i amb una lleugera independència juridica 1 econòmica.
Tot seguit d'extingida la Dictadura
és quan tornà a ressorgir l'esperit
-d'una manera injornable- de renovació que ha de bastir la Universitat Catalana. L'orador llegeix un
manifest signat per diversos Catedràtics.
El conferenciant s'ocupa de ple
a l'etapa en què funcionà el Patronat i s'estén llargament fent remarcar la necessitat que la Universitat
de Barcelona siguf autènticament
catalana, car sinó s'e.~evingués alxi la Universitat es manifestaria ~n
un òrgan de conquesta 1 opressió 1
tota la. seva tasca seria ineficaç.
Aix.f mateix l'!Hustre catedràtic afirmava que aquesta Universitat Catalana cal que sigui pagada per
l'Estat espanyol. Heus aci una afirmació que molts no entenen aixL.
Creu que parlar d'aquesta manera
és altament justificat.
A Catalunya -continuà dient el
conferenciant- s'ba produït un problema que amb realitat no té raó
d 'existir. Arreu del món -<l'orador
ac! expressa exemples d'altrCJi naclons enumerant el cas de cada una
de les Universitats>- es tracten els
problemes culturals 1 llngillstic de

manera que es fa act Espanya. Les
Universitats d'arreu empren la llengua d'alli on està localitzada la institució. La Universitat no pot ésser
viva sinó es nodreix de l'esperit patriòtic ...
Es refereix al contingut juridic
que reforma la Constitució espanyola respecte a l'abast de Catalunya
quant a la creació d'Institucions docents 1 emet una sèrie de consideracions analitzant els efectes d'aplicació.
S'ha dit manta vegades que l'obra
del Patronat ba estat anticonstitucional. Jo crec -digué- que les activitats d'aquesta organització autonòmica han estat tothora d'acord
amb l'esperit de l'article 50 de la
Constitució. Parla de l'article 7 de
l'Estat de Catalunya 1 també justifica plenament la seva coordinació
quant a la tasca del Patronat.
Els qui diuen que les funcions
exercides pel Patronat no responen
prou bé amb el que calla, crec, que
no interpreten la seva obra.. Aquesta
campanya d'ofensiva empresa contra el Patronat està foname:~ ~-ada
amb uns interessos determinats.
El Patronat -digué- malgrat totes aquestes manifestacions hostl.la
es reslsti patriòticament. El Patronat ajudat per dos únics elementa:
el Govern de la Generalitat 1 els estudiants, sabé portar a cap tota la
seva tasca i vetllar meravellosament
per l'esdevenidor cultural de Catalunya.
El doctor Pi Sunyer acabà la seva
brillant!ssima peroració explicant els
fets del 6 d'octubre que culminaren
amb la detenció de quatre vocals del
Patronat i el Rector. Aquesta detenció -afegeix el doctor Pi- no pord\}1 la més lleugera protesta ni nlngu no es preocupà de la seva sort.
Quina ha estat l'obra del Patronat? -pregUI).tà l'orador-. La seva
obra. a més de tot l'explicat es concentra en la part de vista social
i incorporar el poble a les preocupacions universitàries.
El doctor August Pi Sunyer en
acabar fou llargament aplaudit pel
distingit auditori que emplenava la
Sala de l'Ateneu Barcelonès.

ELS ESPORTS
Després del combat de la Monumental

20: Noticl.arl Esportiu de eLa Pa.Emissió del divendres, a
càrrec de la Unió Catalana de FecQuart
deraclona Esportives. d'hora de l'Esport Catalb, a càrrec
de la LlJ¡a 011.clal de Basebol Programa de discos selectes.
20,30: «La Paraula•. - Emi881ó
de dos quarta de nou de la nit. Resum del que s'ha p-..tblicat als diaris de Barcelona, glossat pel pubUclsta J . Navarro Costabella. - Continuació del programa de discos. Cotltzalons de mercaderies, valora I
COtollll.
20,50: «Excursionisme». - Emissió dedicada a aquest important eaport en coHaboracló amb la FederaciÒ d'entitats excursionistea de Catalunya.
21: Senyala horari&. - Servei
Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
21,05: Cuplets. - Emls/Jló a càr·
rec de cRaquelita»: cEl pirata negrall, E. di Lazarro-B. Cberubinl;
cJuatlcla baturra», Rul.z de AzagraGutlérre& Mota; cNostrea canço!l4»,
Tragan; cBemabé», J. Guerrera-A.
S. Carrere.
21,30: Retransmissió des de l'Es-tudi de E A J-7, Madrid. - Recital
de plano per Josep Cublles, prof~
sor del Conaervs.torl Nacional de
Música, en commemoració del 125
pin. Executarà: Sonata. en Sl bemoll
menor op 35; a) Grave, Dolplo movimlento; b) Scherzo; e> Marxa íñ·
neb~ 1 Finale, Presto. Tres escocesea
op 72. nWn. 3.
22: Campanades dea de Oovema.c16.
22,05: eLa Palabra», dl.arl radiat
de cUnlón Radio Madrid». - Noti·
Continuació del
eles de premsa.
recital de piano per Josep Cublles:
Scherzo en Sl menor, op 20; Estudi en Mi major, op 10 num. 3; Estudi en La menor, op 25 nWn. 11;
Berceuse; Impromptu en La bemoll
major, op 29; Fantasia en Fa menor,
op oi9; Balada núm. 3 en La Bemoll,
op oi7; Preludi en Fa diesi major;
Mazurka en Fa diesi menor, op 68
nWn. 3; Nocturn nWn. 1, op 72 <obra pòstuma); Vals en M1 menor,
núm. !oi; Andante splanato l gran
polonesa. op 22. - Programa de d!.&-

raulalt. -

LA CU 1 TU R:A ••
AHIR, A L'ATENE:U BARCELONES

PROGR AMA PER A AVUI,
D I V END RES

1,15: Primera edició de «La Paraula». - Diari radiat de RADIO
BARCELONA. - Discos.
8: Campanades horàries de la Catedral. - Discos.
8,20: Segona edició de eLa Paraula». - Diari radiat de RADIO
BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris.
Servei
11: Senyals horaris. Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.

tes a la imminent temporada de líric català

!!!

Ull
IRI•
TA

la htimanilat

DIVENDRES, 22 D E ft:B RER DEL 1938

•

Aquesta nit, al «Gran Price»

EL QUE ENS HA DIT JOSEP GIRONES El Ball dels Esports
ALS QUATRE DIES DEL «KNOCK-OUT» organitzat pel Sindicat de Periodistes
TRANSCENDENTAL
Esportius
Tot el que podia dir-se del com- ment, del combat 1 jo be entrat sebat de diumen¡e ba estat ja a bM- guidament al fons de l'assumpte:

Avul, a la nit, tindrà lloc al Gran
-¿No creieu, Artera, que vàreu Price
el ja famós Ball dels Esports,
equivocar la tàctica?
~·esplèndida sala ba quedat conver-Quina tàctica?
un original paisatge dels
-Vull dir si no creieu que aques- tida ennòrdics.
ta vegt!.da va perjudicar Gironès el pa1sos
esperar, donada la gran
fa
Tot
costum d'iniciar la llulta amb tandemanadissa d'mvitac!ons 1 llotgea
ta lentitud.
-Es indubtable que sl Us diré per part de les Principals ent!tata
més: crec que aque$ta va ésser la esportives i esportmens en general.
causa de l'accident. Moltes vegades que l:èxit coronarà els desigs dela
ha?la exposat al meu germà el te- orgarutzadors, i altra cosa no podria
mor que el dia que Gironès es tro- ésser, donada la finalitat benèfica
bés davant un home que pegués ex- del festival, ja que el producte que
traorc:Unàrie.ment fort, això podria s'obtingut serà destinat a la Caixa
proporcionar-nos algun disgust, 1 de Socors del Sindicat de Periodisaquest home ha estat Miller. ¡Què tes Esportius.
S'espera, doncs, amb fonament que
b1 farem!
-Llavora, ¿per o.uè no vàreu can- cap esportiu no deixarà de prestar à
viar de tàctica, sabent que Miller és seva cooperació a dita festa.
un <muncheur» formidable?
DIUMENGE, A L ES CORTS
-Senzillament, perquè b1 ba coses que no n'hi ha prou a.mb saberles per a modificar-les. El ca.s de El partit Setis • Barcelona
Gironè3 no ~ qüestió de tàctica, ~
l'esdeveniment
qüestió de temperament. Tot s'ba constituirà
intentat 1 :res no ba donat resultat futbolístic de la temporada
efectiu. Segons els metges, és causa
Pot assegurar-se que cap dels parde la seva poca pressió arterial. No
b1 ba méa, Gironès necessita tres tits celebrats aquesta temporada a1
camp de Les Corts no ba desvetllat
represes per a entrar en acctó.
-¿Què diu Gironès del resultat l'interès del que tindrà lloc el vinent
diumenge entre el Betls 1 el Barcedel combat?
-No he parlat de res d'això amb lona. La posició que ocupa l'equip
ell, ni penso parlar-n'hi en algunes sevillà, gràc1es a les constants 1 ressetmanes. El xicot ea va afectar sonants victòries aconsegufdes, ha
molt, va sofrir una grossa decepció. fet que aquest partit sigui conside-¿Creleu que continuarà practi- rat com el de més expectació.
No és solament al Barcelona al qual
cant la boxa?
-Això dependrà del seu estat mo- interessa triomfar damunt el Betis.
ral quan arribi el moment de deci- A Madrid 1 a Bilbao, especialment,
dir. Jo no penso intervenir quan el desenllaç d'aquest partit serà esaixò sigui; ell és qui ba de decidir perat amb ànsia, puix que una violliurement. La meva satisfaccló per- tòria del Barcelona obr!ria a aquells
sonal és la d'haver-lo portat fins on dos clubs les portes per a recuperar
unes esperances que comencen d'esba arribat.
Som a casa de Gironès; ens tro- vair-se.
El F. C. BarceloDA .ba escoWt
bem al cor de Gràcia.
Un piset modest, ordenat, tran- aquest partit per a celebrar la seva
quil. Gironès està acabant de dinar, primera mitja diada econòmica auacompanyat de la seva muller 1 la tor itzada per un acord d'assenÍblea,
seva filleta. Com que la meva pre- per la qual cosa els socis de dit
sència allà no té altre justwcatiu, club hauran de satisfer l'import de
enfoco • la conversa pel costat que mitja entrada per a presenciar-lo.
Respecte a l'equip que presentam
m'interesse.:
-Amic Gironès, no cal desani- el Barcelona no es pot avançar rea
mar-se; lea coses s'ban de prendre en concret, i caldrà esperar fins el
tal com vénen i deixar passar temps. darrer moment disponible per a con•
EAJ-39 • RADIO BADALONA Avui, però, l'interès
ja
periodistic
Gironès està assegut de costat, un feccionar-lo; altra cosa srri ~ sl el
A lea U1
AVUI, divendres. és el comentari. Tot el que del braç recolzat al re~atller de la ca- Barcelona pogués disposar de tots
Obertura; senyals horaris; música no
combat pot dir-se ja ba estat a bas-- dim, 1 l'altre damunt la taula. S'en- els seus millors elements en aquesta
en dlscos. A la 1: Música d'obres 11- tament
comentat. AVUi l'interès e&- treté fent boles de pa amb els dits. moments.
rtques. A les 2: Música selecta. A tava a poder
amb Gironès 1 A la fi contesta:
les 2,30: Fi de l'emissió. A l~ 7: oferir al públicparlar
el contingut de l'enEXCURSIONISME
-Què h1 :farem!
Obertura; senyals horaris; musica trevista.
-Un altre dia serà, no?
simfònica. A les 8: Cotitzacions. A
Ho hem intentat amb ¡¡ort. Angel
Gironès beu aigua en un vas, 1
les 9: Noticies locals. A les 9,15: RaFederació d'Entitats Excur·
el seu mestre, ens ba :fet diu:
diació de pel!icules sonores. A les Artero,
-Qut sap!
10: cJaZZJt. A les 10,15: Noticies de factible el propòsit.
sionistes de Catalunya
Mentre anàvem amb Artero a ca-¿Es que no esteu decidit a conpremsa des de Madrid. A les 10,30:
Als Rasos de Peguera: Com de
natumlparlat,
hem
Gironès,
de
sa
tinuar la. boxa?
«Jazz». A les 10,45: Fl de l'Emissió.
costum, el propvinent dissabte, a
-No parlem d'a.lxò, ara per ara. les
3 de la tarda, sortirà l'autocar
Em dono compte que Gironès se- organitzat per la Federació d'Entiviocerta
gueix l'interrogatori amb
Excursionistes de Catalunya per
lència, i canvio de tema. Pregunto a tats
a anar fins a Castellar del Riu, 1
la seva esposa:
estar de retorn el diumenge, a do.s
-Va veure vostè el combat?
de nou del vespre.
-No, va1~t assabentar-me de tot quarts
a Núria: A f1 d'evitar
per mitjà de la ràdio. Vaig passar lesHostalatges
aglomeracions de darrera hora,
Jo e stà oci, e l porfe l'ltós rec:ep•
una mala estona. A ell no l'he vist fóra convenient, a profit de tots que
combatre mai, no ho podria veure. no s'esperés el divendres per a 'anar
tor per a totes les "ondos"
-Llavora es dóna el oos que l'es- a retirar les ceRes al domiclll de la
posa d'un gran boxador no 11 a.gra.- Federació.
da la boxa.
-No dic que no m'agradi, perquè
no puc dir-ho. No b e vist mai cap
-¿Vàreu cobrar més que diumenge?
combat.
Gironès m'explica que tampoc ell
-Molt més.
no va a la boxa. En tota la seva
-¿Què calculeu que heu guanyat
ucEREBRO MA GICO"
vida no ha vist més que quatre vet- des que practiqueu la boxa?
llades.
-Unes tres-centes mil pessetes;
deia
No ena donem compte que tornem descomptat tot, unes dues-centes ciD·
a parlar del combat:
quanta mil.
RADIO CORPORATION
-Que és el capital que ara teniu
-¿Quin va ésser el cop que us va
OF AMERICA
reunit, veritat?
:fer caure?
-No, actualment no arribo a les
-El que va tocar-me al polç esPet lo seva selectivitat, pu•
dues-centes mil.
querre.
Irreprotxable
I
so
resa de
-Que amb la vlda austera que
-Molt de dolor ?
porteu en teniU per viure bé.
elegèllncla, es el vencedor
-sois per passar-ho mitjanament.
-De moment, sl Fou qüestió de
absolut en el torn eig mundial
dos segons. Vaig sentir el cop, vaig La vida és cara i hom sempre U
notar tot seguit que la vista se'm eis seus cga.stets».
per lo
-Si vós no fumeu ni beveu.
quedava entelada 1 recordo que vaig
SUPREMACIA IN RADIO
-Ja veieu; tot 1 aixi, ja se me'n
caure. Res més.
cinc o sis pessetes a la setman~
-¿Quanta combata porteu dispu- van
Demani proves i detoUs a
Heus :M:l el que h an dit Giro~
tats?
1 Artera quatre dies desprésn el
-Méa d'un centenar, no h o recor- combat de la Monumental, e uè
do precisament.
moment que tothom es preg~~ ~u6
- ¿Quin& ha eatat la bossa mél pensa :fer Gironès en el ru llu1ta.
1 "'>fDEZ
important que heu cobrat?
pensa .,el desenllaç dt.-:,.
PASSEIG DE GRACIA, 29
t.J.,t11S
- L& del dia d'Al Brown.
tament comentat; res o molt poc
queda per discutir; tot ha estat pas-sat pel sedàa de la critica.
De tot el que s'ba dit, de tot el
que ha estat posat al descobert des
del moment que Josep Gironès va
caure damunt la lona · del «ring»,
dues coses han quedat: la injusta
desconsideració amb qu~ una part
del públic va tractar-lo en retirarse del crinp 1 el tracte injli.st que
11 han dedicat alguns comentaristes.
Aquells, ela espectadora, en no capir la magnitud de la tragèdia que
acabaven de presenciar, en no compren<ire que aquell borne que acabava de baixar del <uing)), batut, era
el mateix que tantes vegades els havia fet fruir moments d'emoció intensa 1 que ara, després de tretze
anys de lluitar victoriosament, havia d'inclinar-se davant un home
millor, davant un t>.o me que era no
menys que el ce.mptó del món.
Aquests, els comentaristes, en no recordar el que Gironès ba slgnlficat,
no sols oom a boxador, sinó per la
popularitat de l'esport de la boxa.
Nosaltres fórem dels pocs que pr&vèiem una victòria de Miller, 1 a1x1
ho manifestàrem en el comentari
aparegut en aquestes columnes el
diumenge, dia 17. Durant les dues
primerea :represes del combat de
l'Ollmpia, ja vàrem :fer-ncs c&rrec
que Miller era un boxador extraordinari. 1 en constatar-ho el dia del
combat, vàrem escriure: «Gironès és
el millor pes ploma d'Europa. He.
vençut tots els que han intentat
prendre-U el titol 1 els ha vençut
Sense cap mena de dubtes. Larsen,
Tamagn!nt, Leperson, Holtzer... , tota
han hagut d'acceptar le. desfeta d&vant el nostre campió. Despré$ de
l'exhibició feta per Mlller davant
Gironès, estem, doncs, en situació
de poder dir que entre ela millors
plomes europeus 1 Mllier b1 ha una
classe de difer!ncia.ll L& veritat ~
aquesta 1 ni dóna motiu per a encos.
2-i: «La Paraulu. - Emissió de sorrar Gironès nl en rea no el deles dotze de la nit. - Darreres in· nigra, car s1 ell era el millor ploma
formacions.
europeu, ningú amb méa dret que
FI DE L'EM.ISSIO
ell per a. combatre amb el campió
del món.
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LA MAR I L'AIRE
VAIXELLS ENTRATS
De Palma, amb correu, mercades 1 69 passatgers, el' motor postal
ludad de Barcelona»; de Valènla, amb correu, mercaderies 1 102
passatgers, el vaixell postal cCiuélad de València»; de Casablanca 1
escales, amb càrrega general 1 de
trànsit, el vaixell francès cOUed
Zero»; de Trieste 1 escales, amb un
pa&Satger per a aquest port 1 sis
de trànsit, i amb càrrega general 1
de trànsit, el vaixell motor italià
cPucclnll; d'Algeclres 1 escales, amb
dotze passatgers 1 càrrega general
1 de trànsit 1 31<i passatgers de
h·ànsit, el transat1Ant1c francès «Florida•; de Ceuta 1 escales, amb pas.
aatge 1 càrrega general 1 de trànsit.
el vaL'tell espanyol cC. Segarra¡¡; de
Marsella, en llast, el vaixell suec
cBernicla»; d'Amsterdam 1 escales,
amb càrrega general 1 de trànsit,
tl vaixell holandès «Mars».
VELA. - De Palma, amb càrrega
¡eneral, el paUe bot cCarmem; de
Castelló, amb garrofes, el lalud cVlr¡en del Remedlo»; de Sant Carles,
amb sal, labo.landra cCentauro»; de
Cartagena, amb càrrega general, el
paUebot cPorto Colóm; d'Andratx,
amb càrrega general, el paUebot cPa.triclo Salas».
AL DIC. - El vaixell postal cRey
JaJme III, de la Companyia Tranaatlàntlca.

~

NAVEGADA
DISTANCIA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
Póra d'horitzó es troben els espa...
nyols coreusr «Motomar», amb càrrega general 1 de trànsit, cap a Mar·
lella; el cCiudad de Barcelona», amb
passatge 1 càrrega ¡eneral, cap a
Palma, 1 el cCiudad de València»,
amb passatge 1 càrrega general, cap
València; el «Cabo Huertas», amb
càrrega general I de trànsit, cap a
BUbao 1 escales; el cDeva», en llast,
eap a Oljon; els francesos (Saint
Elmet, amb potassa, cap a Sant
,Llu1s del Ròdano, 1 el «Florida»,
~b 314 pasl!lltgers de trànsit 1 amb
càrrega general 1 de trànsit, cap a
Buenos Aires 1 escales; l'alemany
tOUva», amb càrrega general 1 de
trànsit, cap a Hamburg 1 escales, via
València; el motor noruec «Tal Tim»
amb sis passatgers de trànsit 1 amb
càrrega general 1 de trànsit, cap a
Oslo 1 escales; l'anglès «Meta», en
llast, cap a A.rgel; lfltal!à «Pucclnll>,
amb als passatgers de trànsit 1 amb
• càrrega general 1 de trànsit. cap a
l Tarragona, València 1 Gènova.
• x VELA. - L'cAntonlo», amb eàr' rega general, cap a Vlnaroç; el «Car. .!Jlellta», amb càrrega general, cap a
2 ~lma; el cMalvarrosa:&, amb efec• ~s. cap a València; el cPedro Comp.
¡ ~», amb càrrega general, cap a El' TLssa; el «Vlrgen Dolorosa», amb
càrrega general, cap a Alcúdia 1 escales; el «Cala Murta», amb càrrega
¡reneral, cap a Gandia 1 escales; cAr·

•

naldo Oliven, amb càrrega general,
En la darrera reunió de la
cap a Ciutadella; l'cAbel Matute», Junta de la Federació dels Sindicats
amb càrrega general, cap a Eivissa. de Turisme de Catalunya, celebrada
sota. la presidència del senyor MaAERODROM DE L'AERO· nuel Rlbé, entre altres cords d'inNAUTICA NAVAL
terès s'ha pres el de celebrar a TarProcedent d'Estutgard, amb esca- ragona, dintre el pròxim mes de
les a Ginebra 1 Marsella, a les 13'10, juny, la n Assemblea dels Sindicats
arribà l'avió postal alemany cJun- Catalans d'Inlclatlva.
kers D-Apan, amb correu, mercad~
cEl Casal de les Comarques
ries 1 sis passatgers.
CatalaneS», Passeig de Gràcia, 35, ha
Procedent de Madrid, a les 12'<i0, organitzat un ball de disfresses per
arribà l'avió postal espanyol cFok- al proper dissabte, dia 23, a la nit.
ker 10 Ec-Amu, amb correu, merca- La magnffka sala de festes de l'en·
deries 1 sis passatgers.
titat ba estat escaientment adorSortí, a les 9'05, l'avió pasto.l ale- nada.
many cJunkers D-Afest, per a Es- La Secc16 de Repòrters de l'Astutgard, amb escales a Marsella 1 BOCiacló de Period1stes de BarceloGinebra, amb correu, mercaderies 1 na ha. celebrat la reglamentària Assis passatgers.
l!elllblea general, la qual, aota la
Sortf, a les 8'45, l'avió postal es- presidència del qui ho ~ de la suspanyol cFokker l<i Ec-Aata, per a dita Associació, senyor Costa 1 Déu,
Madrid, amb correu, mercaderies 1 examinà 1 aprovà tots els afers de
nou passatgers.
caràcter ordJnar:t.
Per a formar la nova Junta DiBASE AERONAVAL rectiva foren designats els eenyors
Procedent de Roma, amb escales Manuel Ballester, Josc:> Aymami
a Gènova 1 Marsella, a lea 15'18, Serra 1 Oelestf Morlana.
arribà l'hidroavió postal italià ciDavant la. Disposició publicada.
Fbaat, amb correu, mercaderies 1 al- ButlleU
de la Generalitat de Caquatre passatgers.
concedint una pròrroga per
Sort1. a les 15'25, l'bJdroavló espa. talunya
tot l'any 1935 perquè les Germanny ol «Domier Ec-YYYJ, per a Pal- dats s'acullin a. lea I.Jeis de Bases
ma, amb el seu equip <envlatge de de la Cooperació 1 de Mutualitats,
prova).
la Oom1ss1ó Organitzadora Pro FeAERODROM DE L'cAIR• deració 1 Foment del Mutualisme
FRANCE»
Ce.to.Jà. fa &vinent a. totea les entiProcedent de Tolosa, a les 8'011, tats
mutuals de Catalunya que té
arribà l'avió amb correu, mercade- lea seves oficines obertes, de set a
ries 1 un passatger.
nou, tot ela dies feiners, al seu e4Procedent de Ma.rsel.l&, a les '1'40, tatge provi$onal (Bèlgica, 127, prop
arribà l'avió amb correu, mercade- Wagner), on pertiOllal competent dories 1 passatgers.
narà. les oriente.e1ons precises en
Procedent de Casablanca, a les aquests moments de dubte.
12'35, arribà l'avió amb correu, mer- El doctor ruera Maynegre docaderies 1 sis passatgers.
Sortf, a les 12'56, l'avió per a To- narà. el prt.ad.m dissabte, & le:¡ set
losa, amb correu, mercaderies 1 tres del vespre, una conferència a l'Institut de Sant Tomàs d'Aquino <Vapassatgers.
al tema eLes
Sortf, a les 8'111, l'avió per a Ca- lència, 858) referent
de l'àn1me.», amb
sablanca, amb correu, mercaderies 1 forces curatives
experiències demostratives.
dos passatgers.
- La Penya Orient celebrarà el
CORREU D'AMERtCA DEL proper dissabte, dia 23, a tres quarts
d'onze, al Casal Barcelonista (Con• SUD
primer ball de
L'avió postal d'Amèrica del Sud sell de Cent, 263) el«Ball
Rosa». SeCarnaval, anunciat
que sorti de Barcelona el dia 17, ba. ran
premis a. les
va.luooos
adjudicats
arribat a Rlo Janeiro, el dia 19, a disfresses que més es distlngeix.ln
per
les 20 bores; a Buenos Aires, el dia la seva originalitat, riquesa 1 bon
20, a les 11'25 bores, 1 a Santiago gust.
de Xile, el mateix dia a les 14 hores,
- L'Institut Mèdlco- Parmacèutic
amb correu.
celebrarà. sessions c1ent1ftques 1 extraordinàries a càrrec del professor
J. Tapie, de la Facultat de Toulouse.
Una querella per injúries al Dia. 22. - Institut Mèdlco-Fanna.cèutl.c <a la sala d'actes del casal
Nunci
del Metge, Laietana., 31). A les set
Al Jutjat de guàrdia es va rebre del vespre. Tema: «La d.llatatlon des
ahlr una querella del fiscal denun- bronches: Etude el1nlque et anatociant l'autor d'un fascicle titulat mo-patbologlque» Cavec projections
«Bajo el làtigo de Tedescbinl», per diapositives et episcoplques>.
injllrles al Nunci de S. B. a EspaD1a 23. - Institut Mèd1co-Farma.nya.. El fascicle esmentat va sgnat eèut1c. A les set del vespre. Tema:
per A. Noguem Lousado.
eLa dUatatlon des bronches: PathoS'encarregarà. c1e la tramitació de genie, diagnotls et tra.1temenb (&vee
la querella el Jutjat n1lmero 9.
projeetl.ons).
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PRJ.SMATICS- BINOCLES· CINEMES- PEL-LICULES- PATHE-BABY ·MAQUINES· FONO.

JOIES- BRILLANTS
TOT Dll VERITABLE OCASIO
COMPRA, VEUDA I CANVI

CASA BAGU É
Carrer de sant Pau. a

Te~fon

Rambles>.

BARCELONA - MADRID

Tercer premi, núm. 5.424, premiat amb 40.000 pessetes
BARCELONA • MADRID

Quart premi, núm. 9.157, premiat amb 20.000 pessetes
BARCELONA
SIS MIL

PREMIATS AMB 3.000 PESSETES

002
282
19.797 València, V1c 1 Cà.diz.
36.139 BARCELONA, Sevilla 1 Sa- <i24
640
ragossa.
33 890 BARCELONA, Madrid 1 San- 866

tander.

19.126 Madri~ BUbao 1 Ban Fer- 001
254
nanao.
9.262 BARCELONA, Almeria 1 Ca.- 428
615
zalla.
6.067 BARCELONA, Madrid 1 Ban
019
Sebastlan.
330
25.988 València.
479
8'1.945 Sevllla.
'165
88.862 Saragossa.
24.796 BARCELONA, BUbao 1 Pamplona.
01'1
2U14 Madrid 1 Sarag06Sa.
218
22.822 Madrid.
696
'160
PREMIATS AMB 100 PESSETES 919

065
305
4.27
860
917

068
327
47'1
661
93'1

030
292
<i38
726

037
294
602
739

039
322
519
751

103
328
Ml
672
97'1

14'1
341
660
730
982

SET MIL
058
328
522
'159

07'1
336
556
'179

152
40'1
572
751

203
409
586
791

213
410
600
848

101
379
65'1
911

108
399
661
923

200
413
606
970

VUIT MIL

044
340
660
827

095
356
561
85'1

124 180 200 267
364 391 393 40'1
669 593 602 648
863 8'18 902 943

03'1
28'1
699
'171
942

05'1
298
652
844
954

059
361
659
845
977

NOU MIL
113
362
677
848
984

149
418
683
87'1

DESENA

005
213
45'1
671
88'1

052
238
607
689
89'1

086
244
608
701

08'1
268
581
'112

132
2'12
69'1
'127

133
312
810
744

268 329
f12 450
712 757
955 964

17'1 183 215
468 564 56'1
'135 '139 754
881 893 894

DEU MIL

012 033 063
CENTENA
l!l'l 204 250
403 41'1 420
69'1 706 '107
833 838 8!0

053
300
426
655
887

14U7

BARCELONA

123 833
899
621 M'l
ONZE MIL
7'16 '192
011 031 042 071 098 229
007
006
89f 1136
305 339 3'13 375 387 <i03 <ill 426
468 80<i 645 677 696 '1'14 775 802
Mn..
004 021 04'1 121 138 141 158 187 201 860 87'1 865 893 895 901 850 978
DOTZE MIL
212 223 274 802 803 13'1 358 868 896
!02 424 440 4'13 474 493 494 527 583 012 025 029 032 036 113 246 272
595 606 823 661 876 679 683 884 698 289 333 350 398 444 466 474 <i85
'110 782 812 826 836 909 930 940 9t2 493 615 519 523 530 569 604 641
663 871 672 '105 811 865 86'1 947
DOS MIL
023 031 071 082 099 10'1 125 1'12 l'l' 981
'IRETZEMIL
214 260 265 267 299 326 356 363 872
415 434 46'1 558 582 806 632 634 645 022 02'1 096 097 152 213 226 227
285 323 338 360 609 51'1 633 541
676 703 '1<i3 78'1 800 8211 835 876 903 600
678 825 868 883 885 902 930
908 919 930 934
CATORZE MIL
TRES MIL
008 025 04'1 086 098 1<i3 163 163 168 010 035 052 055 073 142 254 176
185 189 23'1 286 288 291 316 3M 88'1 213 305 348 355 360 362 399 403
<i21 <i46 456 618 536 666 6'11 805 631 448 449 457 458 463 <i76 520 530
643 709 726 738 767 79'1 810 812 813 685 601 611 61'1 624 67'1 679 710
820 827 843 863 885 889 904 921 M5 720 78'1 826 855 884 893 894 896
956 966
967 978 981 991
QUINZE MIL
QUATRE MIL
030 044 064 080 109 119 121 133 146 021 033 155 258 276 277 310 317
166 212 216 230 269 270 2'13 808 842 325 360 385 386 442 534 539 548
363 381 387 389 398 605 521 539 590 650 653 69'1 '114 '172 773 '195 815
807 626 643 849 686 701 705 718 810 SM 867 883 899 901 905 916 923 936
870 978
859 891 990
SEI'ZE MIL
CINC MIL
041 084 108 143 148 149 186 190 212 027 03'1 040 048 05'1 06'1 081 099 129
24'1 274 290 322 324 372 89'1 t25 451 134 184 186 230 246 283 384 38'1 <i06
493 601 605 525 551 660 661 683 685 422 448 476 496 535 563 564 579 665
688 697 618 626 632 853 662 875 702 674 681 697 '126 741 '143 '148 758 7'19
'164 768 '169 771 'l'l<i 807 814 831 663 '199 838 864 933 976 978
DISSET MIL
898 903 920 926 937 969 9'12
018 033 061 0'16 12'1 236 237 253 260
273 2H 320 327 364 403 <i-42 469 4'13
496 608 526 538 555 60'1 623 633 659
860 691 89<i 722 760 752 797 805 850
875 938 976 978
DIVUIT MIL
001 012 018 055 074 113 131 139 151
184 189 201 206 223 252 278 299 315
327 351 398 402 411 <il9 449 478 494
603 605 556 564 583 588 609 661 694
'11'1 725 '128 748 '165 794 845 889 963
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAlXES DE
990.
DINOU MIL
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE co000 007 026 050 059 1)69 09() 130 131
sm, MALETES, DISCOS, etc.
138 226 233 235 280 325 380 381 420
<i73 496 528 551 565 636 653 '100 '132
'138 758 778 814 830 835 863 878 947
1
959 96'1 992
VINT MIL
016 150 154 160 170 184 187 196 202
CORTS CATALANES, 414
22~ 225 226 2'10 307 SbO 363 365 394
422 423 428 <i55 464 473 475 620 622
63'1 675 692 607 632 635 686 68'1 699
715 740 791 <iM 880 925 980 981
30422
Telèfon
BARCELONA
VINT-I-UN MIL
024 038 045 075 089 116 149 173 183
100 199 225 264 286 301 411 431 638
6<i0 626 640 64'1 671 690 '146 751 820
823 82'1 829 832 833 939
Preguem als nostres lectors,
VINT-I-DOS MlL
061 084 127 135 142 154 19'1 233
que, en fer llurs compres, 053
252 26'1 298 307 308 311 312 330 345
429 432 445 449 497 503 512 614
donin preferència als establi· .10
6'16 616 630 655 695 725 '136 741 '159
ments anunciats en aquestes 814 859 960
VINT-I-TRES MIL
002 038 097 100 126 154 165 166 18-4
planes
188 241 249 255 303 319 332 350 386
41'1 <i56 49<i 610 553 578 591 665 884
'153 838 854 89'1 935 939 978 99'1
VINT-I-QUATRE MIL
030 037 059 130 138 184 286 316 350
355 370 434 438 449 463 <i'12 505 53'1
541 626 627 706 '124 731 746 753 767
807 838 842 853 873 912 929 931 938
BARATES
VENEM
960 974 979
VINT-I-CINC MU.
i Vidal
001 017 032 043 066 100 107 152 172
263 325 370 391 401 40'1
Olot, 1 al 8
Telèfon H998 191 218 258
iSO 462 t7'1 t'IB 523 526 556 559 571
580 582 595 60'1 612 63'1 639 664 675
698 749 7'13 858 987 889 901 938 964
VINT-1-518 MIL
029 032 072 081 085 116 133 137 162
186 214 266 303 328 329 331 368 370
386 434 440 494 5l<i 528 631 563 570
610 613 622 623 648 667 668 871 689
'100 704 71'1 746 754 802 886 896 913
9{7 981 982 983
3 6, BOQUER I A,
VINT-I-5ET MIL
019 030 090 167 170 216 3'11 392 395
<i02 ..1 452 <i53 456 4'1<i 490 495 538
TOT EL MES DE FEBRER
652 559 590 810 692 '10. '108 '112 753
REBAIXES IMPORTANTS
824 842 852 861 869 870 907 920 959
en tots els articles, motivades
996
per balanç
VINT-1-VUI'l' MlL
016 036 045 054 078 094 104 119 122
176 212 225 240 269 283 302 30'1 326
VEGEU PREUS
350 386 422 442 <i84 542 580 722 730
731 835 864 884 925 931 933 960
VINT-I-NOU Mn.
010 047 053 05'1 133 162 153 1'15 ~2
203 233 246 304 309 373 3'15 405 612
625 531 633 639 650 56'1 568 673 698
1107 610 637 661 782 788 795 901 11'17
993
'l'RENTA MIL
005 085 102 107 113 126 131 142 180
16'1 236 240 252 264 274 286 295 298
335 377 384 386 424 457 458 <i70 <i77
<i84 496 504 509 E40 541 565 585 602
626 638 644 67'1 678 679 696 710 7l<i
744 768 771 787 789 810 812 829 842
848 850 854 870 880 926 939 984 994
TRENTA-UN MIL
MADRID: Pueet¡ de la Outellana, u. - BARCELONA: Vla Laietana., 11
015 026 035 043 053 08'1 088 100 118
LI NIA RAPIDA DE QRAN LUXE BARCELONA· CADIZ. CANARI ES
&onl<lee tetmallala ela dl.aa&btes, a les dotze. Efectuaran el aervet les motonaua 1'10 248 285 299 311 338 393 407 428
«CIUDAD DE IEVILLA1 I «VILLA DE MADRID11
<i30 443 4'1'1 484 509 515 529 571 678
LI NIA RAPIDA DE QRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
8oc'Udea Ciada dla (Uevat els dlumen¡es). de Barcelona 1 Palma. a lea 111 589 596 628 641 657 698 749 766 '185
811 823 847 861 874 880 984 958 8'15
b.orea, per lea motonaus
982 P86
«CIUDAD DE BARCELONA» I «CIUDAD DE PALMA»
IIRVE18 REGULARS INTRE TARRAGONA! VALENCIA ALACANT 1 PALMA
BARCELONA. EIVISSA
MALLORCA, BARCELOMA • MAO
LINXA OOMERCIAL AMB ESCALES A l'OTS ELS PORTS DE LA Jd.EUl·
~~ NORD D'AFRICA 1 OANARIES. - SOrtldes Qulnzenail de Barcelona els dlJou.. UNIA COMERCIAL BILBAO· OAOIZ • OANARmB AMB ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA - Sortides' Qlllnzena!a
de BUbao ela dUOUI. LINXA RAPIDA REUULAR EN'I'RB ISPANYA t TERRI.
TORIS DB LA OUINBA ESPANYOLA (l"ERNANOO POO). - Sortldea e.1 <11a
1'1 de Ciada mea, amb eaca.les a Valéncla, Alacant (faouttatlva) Oartaesna
(facultattva), Ot.dlr., Lu P&lm&l, Sallta Cruz de Tenertte, Rio de 'oro uacutt&tlva)..t. . Monròna o l'reetown (facultativa). &l.nta llabel cte hrn&D.do Poo
•
~SSt& (facultattn). Koao 1 Rto Belllto lfacultatlva) Pe.la vapora
'
«PLUS ULTRA• I cLEQAZPb
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
8ort1des de Barcelona e.l.l dWuns I dlJoua, a les JO horea
«CIUDAD Dl VALENCIA•
Pnu a eoberta: t'DO PIIMt... Bitlleta d'anada I tomada a preua redufta
amb IICa1a a tota ela porta de la Penlnlul.a. Sarttdea de Barcalona ela CUmecna
• .,..IIRVII QUINZENAL MEDITERRANIA·CANTA8RICA
LDUA -.ULAB D m BABOliLONA ·ALACANT· ORAN • M!n rr,u • V1LLA
D'ENCENEDoRS
ALBUontAS-OBOTA 1 Yl<m-VKBSA
aantd• de B&roeJ.ooa oac1a dlumenae, a iee nú' bona: 4'Alac&Dt e11 c11marta. ~ ~
d'On.D ela dlmeor.., d~~.~~cumr.ra.~ d'AlacaZlt oap a
111
358
6.:;)
804
939

185
364
629
807
964

188
390
670
822
975

2'11
421
741
878

MERCAT D'OCASIONS

Garcia

CAMISERIA

Ferrer Batlles

38

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30 »
HA B. 26 PTES tenJor
Ann16. M . :.JoJl la.

HOSTES
J PENSIONS

RETOLI I ITIQUETEI
de totea menea per apa.
radora. Mercadera, 86.

AHGEL MARTI. .l'!tJjtU
PERDUA1 20 ObJ.taa.o
~Uartl.
PINSIO eLA COMER· d'enquadernació
nez de la Roea. 1 • T• clona Rullen. Kls:paD,J"ola G
IIA'Lll - Bacrtatana. 'I l6!on
blpotecütea.
100
per
BarCelona
7636:¡
bonamenta setma.nala l
ll:m1N10 11132. Número.
JDelliJual.l. 1'1Queta. 80
NO..
BANCA
UQg¡28.
llA·
S'OFERIIX bonloa
~berta. 60 ptee.
ottac.lo carrer Vllad<XDa' NELL - Rambla Cenue,
on 1 8anJ,
doeen
la
¡ratlttcart.
16
'78. aer la
volucló.
•
AMOBLAT.
ESTUDI
REGOMIR, 11. • ~1COMPRO IÜQUlna r~
~~- J:ecrlure a LA
ITAT al nllmero tac10 amb penlló o tenae. ~àtica per a placa e 1
'1 tndlcant condtdon.a.
1/2 per 11 1 acceE011a. l'a
DESIToiO DISPESERS. crlure preu 1 marca a LA
Menéndez PeJayo, .S, pral. IIU!4ANITAT nllm. W.
CASA PARTICULAR. primera
J)eeltJa 1 o 2 Joves a tot
OFERTES
~. l.nútll ten.ae bonea

Tel•

f:~er

El1aabeta.

o. ser. DIVERSOS

DESPATX complet vena
preu molt reci.Ult ~
PENSIO fAMILIAR • a~ar-me
a fora
mlend. tlablt&C. c. baDJ crlure a LA BUW.ANtrAT
telé1on Conaell de Cent nüm. 686.
. pral. 2a.
MIToiA BOTIGA o6n·
BAIA PART. D. MAT.
deeltJo.~ a -.taam.tce. tot •t Pelai. trtca
bUr-me. Oon c1on.a tao. ser.
cables. J:acrture a LA
18PLENDIDA HABITA· HOJ4ANITAT n\lm. 6811.
~lúcO carrer a tot
MENoiADOR. par nna doe am.tca
aa. net. Bbund.. c1re lltl.l~Balmes,
(Junt
acurat. Borrell. 168, 1w. 111 -

L

...

Da¡onal.

MODEl, 00Dfeoc1ó &eu·
lONA fAMILIA, dell""
Ja )OTI tot eatar. prop rada de v..Ut.a 1 abrtoe
a =.ora 1 Dena.
de la l'~d~ ~Illl
erata Bocator$
.
'Practe f
104. oral. la.
S UMA~ AT nWD. 711

I DEMANDES

MOSSO O COBRADOR,
collocacló t6 &nJI
1 bonea reter6ndea. Keorture a U HUMANITAT
nllm 63t.
MODISTA a·oterea a
oua 1 a c1omlc111. Pl'eu.
eooDOtxúCII. Roca!Oñ, 1M
deet~Ja

praJ..

la.

oiOVE TAQUIMICANO·
QRAP, Pl'f,cUo ~ball.l
OO.Clnea e'oterm m1a c11a
Klcrture a LA II'OICA.NI·
TAT n<un. 638.

AUDIENCIA

*

VENDA I CLINICA

CASA SUBIROS

Lleaiu cada dia LA HUM A N 1TA 1

UN DETINGUT AL QUAL
ES CONSIDERA PERILLOS
Ab1r 1ngre53à incomunicat als calabosSOs del Jutjat de guàrlda, Fr&deric Ester, al qual la policia considera com a penllós.
R E C O M P E NS A A UNS
AGENTS
A la Direcció de Policia ha. estat
facilltada la següent nota o!ldosa:
IL'excelientlss.lm Governador General de cataltmya, ha. concedit un
prem.l en metàlllc de 100 pessetes,
a cada un dels funcionaris que componen el grup de persecució d'autors
d 'atracaments 1 atemptat"-', com a recompensa. als serveis que aquests
a.gents vénen realitzant. Aquesta
quantitat serà abonada de la manera que mensualment lliuren diversos
felns d'aquesta poblo.cló, amb destinació a premis per serveis realitzats
per la policia.»
ELS EXPEDIENTS D'UNS
PRESOS
A les dependències de la Brigada
d'Investigació Soclal, a la Prefectura Super1or de Policia, s'ha començat a examinar els expedients dels
detinguts governatius que porten
més de quatre ~ de presó.

1 ,_H.os.pit.al.~• ••.''.·• •
42 1

SECCIO PRIMERA
Condemna d'un xofer. _ Oc
banquet Francesc Vilarrasa upà e}
que conduint un auto per 1• )(ofer,
tera de Mataró topà atnb ~ carre,
causà. ferides als passatgers Pal ~
La pena bollicitada pel f·
la d'Ull any de presó i la. ~~u
:ci~fe~if~~:!~~~ts que P~
SECCIO SEGONA
Contra un altre xofer. - Lluls n..
mez, xofer, atropellà, al car ~
Fontanella, un transeünt afer de
causà. ferides de poca IIXÍP<Jttà QUI\)
El fiscal demanà a la sala nc~a,
condemnés a la multa de 125 ~-~
tes 1 el defensor senyor s "'"-:-:anJuan
demanà l'absolució.

.e

\.

h'
d

SECCIO TERCERA
Suposat Incendiari d'un CObe
llibertat. - Davant el Tribuna¡'
Jurat comparegué Elias Mart!nez el
causa per Incendi 1 danys. Aque ~
vista ha estat suspesa tres veg¡J
ee
per diversos motius.
S'acusava el processat que el c114
15 de juliol del 1932, arran la
dels obrers de 1& fàbrica de
per a sopa de Magt Quer, lncen:
una camioneta per tal que no po~
el repart del que fabricaven els
qulrols.
Pel fet que els testimonis fo
favorables per a.l processat, el ~
retirà l'acusació que pesava SObre
el processat.

J"

pav:r

¡:,

DE LA RATllA DE LA
MATINADA D'AHIR
Dels .l.nldvtdus detinguts en J.a
ràtzia efectuada en la matinada
d'ahir, al districte clnquè, ban estat
SECCIO QUARTA
pasatB tots en llibertat, a excepció
Sobre un atropottament. - Per la
286 de quatre que tenien antecedents.
carretera de Sant Just Desvern, el
<i56
l'au.
824
DETENCIO D'UN SUPOSAT processat Antoni Subirana, amb
t.> que conduïa atropellà un tran.
995
EXTREMISTA
matà.
el
1
seünt,
Ha estat detingut per agents de
El fiscal, després de les deelare,.
288 la Brigada d'Investigació Social, 1
487 posat a disposició de l'autoritat mi- clons dels testimonis, retl.n\ raeu.
854 litar, un individu anomenat Narcts sacló per haver-se demostrat que no
853 Vaquero Lacrus, junt amb diversos era culpa de l'acusat l'atropell
blllgènoles de reoonalxemeni. _
efectes que 11 ban estat ocupam.
Sembla que es tracta d'un extre- El Jutjat número sts ba estat a 1a
282 mista d'acció.
presó per tal de verificar un nou
690
reconeixement, en roda de presos,
972
UN NEN MORT EN CAURE dels detinguts Josep Martorell Vtr.
A UN PATI
gUl 1 Josep Serrano Castrovieja, en
202
Ahir a la tarda, al terrat de !a l'atracament a la Companyia d'Al·
423 casa. núm. 119 del carrer de Tarra- gües.
534 gona, el nen de 13 anys, Josep Piqué
Els testimonis empleats de l'es.
71'1 domiciliat a Consell de Cent 65, es- mentada.
companyia no reconegu&
1
902 tava. marupulant una antena,
1 ren a cap dels detinguts pel temlll
estava enfilat al pal, quan de transcorregut des que succef el f~
sobte va perdre l'equllibrJ, 1 calgué
321 al paU d 'una taverna insto.llada a
615 l'esmentada 1 s'ocasionà tan greus
849 ferides, que morf als pocs moments.

li~ne~ ~e ferro nove~

ANUNCIS PER PARAULES

PUBLIC

149 16'1 192
382 .00 450
858 66'1 669
'19'1 822 885

TOT D 0CASIO

s

La Justícia

BARCELONA - ALGECffiES • ALOALA

Segon premi, núm. 26.556, premiat amb 70.000 pessetes

L. 1&¡¡

L'ORDRE

Primer premi, núm. 36.491, premiat amb 150.000 pessetes

COMPRA I VENDA I CANVI

GRAFS DE TOTES MENES - DISCOS, etc., etc.

(prop de lea

Noticiari

OIVENDRE' tt DE FEBRER DE

13651

DETINGU", w A LA DISPO•
SICIO DE L'AUDITOR
Avui seran posats a la disposició
del capità. jutge instructor senyor
Manuel Montesinos els detinguts
Jaume Tlcó 1 Miquel Palau, reclamats per coaccions, ambdós vaquers
d'ofici.
Com hom recordarà. els esmentats
Individus foren detinguts com a suposats autors de les coaccions que
es feren en una vaqueria.
Ahir s'efectuaren diverses dUigèncles.

El Ball de la Premsa
El Jurat qualificador del ball de
disfresses de la rYaja de Goya», que
està cridat a ésser l'esdeveniment
més fort d'aquest Carnaval, estarà
format pela senyors Carles CapdevUa per «La Publicitat»· .Rafael Benet, «La Veu de Catalunya»; Alexandre Plana., lLa Vanguardlat; Josep M.• Francès, LA HUMANITAT;
César Salvador, «El Noticiero Universal»; Modest Babaté, «L'Instant»;
Marius Glfreda., «Mirador»; Miquel
Utrillo, cEl Dia Gràllco»; Eduard
Matos, «Las N.~tíciaS», 1 Francesc
Aldaz, «El DUuvio», com a cr:ltlcs
d 'art. Els senyors Pere casas Abarca i Nicolau sant Tous, per la Junta de Propietaris del Gran Teatre
del Liceu. Els senyors PauU Dfaz
de Quljano i Manuel Rodrlguel: Carré, com a crítics de salons; i els senyors Alfred Romea, Josep Pomés,
Enric del Castillo i Josep Mlllan
Gonzàlez, com a repòrters.
Entre molts d'altres, la Con:useió organitzadora ha rebut de la fàbrica de perfumeria R. Roldoo '>!s
elegants capses de 68bé per a tocador; de la fàbrica de joguines 1 IU'ticles de Ca.rnava.l «lrls», de Lleó
Gonzà.lez, dues valuoses nines de
drap representant personatges de la
pintura goyesca; de l'agent comercial Josep Calero, tren~sis bronges
d 'afaitar; de la casa. Crdús, un ventall de cure! amb paisatge pintat a
ma. per Emili Ferrer; de la rellotgeria de Manuel Torrents, un magnific despertador; de la casa U niba., de Frederic Tannabauser, una
làmpara portàtU amb pantalla de
pergam1; de la casa Prat i Vaca, un
mocador bufanda de seda; de Rius
Rubert Laporta, una luxosa ombrella de fantasia; de la cSala I::uc1no», un bust !mltació bronze; de la
casa E. F\l.l'est, una ampolla de bacarà., amb perfum creació de la casa;
de la modisteria «M. Cuaclras», un
val per a la. confecció d ...m vestit
de nit a mida d.: la que en resulti
premiada; de la senyora v1dua de
Santiago Segura «Fa.lanç Català»,
una riqu.fsslma nina làmpara de porcellana. 1 seda.
A més, la fàbrica c..pan}ola de
perfumeria lCMyrurgía» ba ofert com
acostuma en altres bo.lls de la. Premso., perfumar el saló de festes 1 altres dependències, amb extract-e del
seu perfwn «Junglall.

'rRENTA-DOS MIL

007
270
4M
764
930

155 168 191 123 158 167
229 24'1 281 284 304 350
464 <i8'1 510 523 554 599
651 653 654 672 67'1 756
863 964 970 977
TRENTA-TRES MIL
022 023 066 129 139 151 lM
220 260 267 272 298 320 34j
421 <i74 483 494 514 532 650
5&t 685 592 595 687 70'1 '108
796 799 843 871 879 920 921
952 958 961
TRENTA-QUATRE MIL
024 030 044 079 082 148 166
278 296 304 317 335 338 354
'70 486 513 523 616 650 682
710 731 793 834 876 88'1 905
963 996
TRENTA-CINC MIL
042 043 051 066 093 095 103
291 292 305 325 429 <i58 489
604 624 628 643 665 66'1 672
741 '150 7'11 788 824 844 900
958 960 9'11 981 997
TRENTA-SIS MIL
011 105 164 181 201 235 249
285 303 333 381 383 393 413
476 645 552 690 '104 711 716
'194 814 820 823 828 839 854
939 954

033
199
654
699
894

044
267
659
736
896

060
263
399
634
843

052
267
,16
076
885

110
218
<il2
826
837
020
188
oW8
659
'133
935
013
238
448
707
936
006
2&4
585
'134
948

118
225
422
644
853

TRENTA-sET MIL
081 104 132
295 33'1 338
567 668 699
749 769 841

146
343
602
848

149
<i09
612
862

208
409
614
7'14
184
373
651
717
930
216
<i35
687
933

QO()

112
300
427
'111
909

184
315
489
'116
920

190
350
519
742
924

193
366
53'1
'174
Sial

CONCURS PER A POSAR
UN RELLOTGE AL ME~
CAT DEL NINOT
Es fa públic per tal que ambl a
coneixement dels Industrials ala
quals pugui interessar, que f ins el
dia 25 del corrent, a la una de la
tarda., podran els qui bo desilgln,
presentar al Negociat Administra·
tlu de Proveïments, llurs proposi·
clons per tal d'optar al conclll'8
anunciat oportunament per a l'ad·
judlccló 1 collocacló d'un rellotge al
Mercat del Ninot, en virtut del con·
curs obert a tal efecte.
EL SENYOR PIC SERA L'AR•
BITRE DE LA MODA FEME•
NINA PER A L'ANY 1938
L'alcalde senyor Joan .Pic 1 'i'<S\.
ba estat complimentat per la ~
missió Organitzadora del Sa.ló de Ja
Moda, que tindrà. lloc del 30 de ma.f9
al 14 d'abril propvinent.
Després d'haver canviat Impressions 1 ultimat detalls, el senyor alcalde ba delegat la seva representació en el cap de Cerimonlal s&
nyor Manuel Rlbé, per to.l que. d'acord amb la susdita Comissió or.
ganitzadora, el Saló de la Moda pa·
gul tenir la transcendèhcla 1 presen•
tar~ amb l'esplendor que cal a la
vida Industrial de la ciutat de Bar·
celona.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

DELEGACIO
D'HISENDA

*

PAGAMENTS PER A AVUI
Josep Comet, 500 pessetes; .Alfred
Forn, 1.600; Pere Garcia, 15.183'17;
Indústries Casanovas, 6.711'60; eoPnyer director Viticultura Vilafranca,
15.000; Sementals de l'Ho.c¡pitale$.
1.750; Josep Joan Riera, 308'43; v'dua Joan Sudà, 4.884'80; J. Mlllliplet, 1.347'26.

Ha mort la mare política def
senyor Anguera de Sojo
Al seu domicili d'aquesta ciuta1
va morir ahir, després d'una penosa ma.laltia, la 8enyora mare poll•
tica del ministre de Treball, senyat
Anguera de Sojo.
Pel domicllt de la finada destilaren nombrosos amics particulars t
poUUcs del ministre de Treball, pet
& testimoniar-U el seu condol.
El senyor Anguera de Sojo, af~
tat per una lleugera tncf1spos!CN
gripal, va veure's obllgat a ficar-al
al llit.

~~~~S & RUVL\
CAMISERS

mmH~ H~~AIXU fH
tU ~RJI[lU D'Hllffin
D'UN VELL ATRACAMENT

-

Ha estat detingut «El Fotó·
grafo»

25'1
La polic1a ua pv:sat a dïsp.::•»l;;f.
493
Jutjat número 11 a Pasqutttl gu•
698 del
merguo Monte!. Ha estat de ~11
936 com
a suposat complicat en i

atr:¡

251
<il9
'136
859

1ó2
<ill
815
864

156
635
631
879

197
368
593
788
996

204
38-1
600
842

TRENTA·VUIT .MIL
090
296
421
698

e

esment al corredor de finques del
carrer de Sants, Ramon Aramon.
d ung111
ctia 14 de maig del 1934.
Com es recordarà, el e ue
aconseguí escapar en el t!ror. 1 fra~
bJ hagué en descobrir-se -<!-~oJ.
ment. 1 és couegut pel «Fo.tv;;• daPel procediment d'urg~uc1a. I ~
vant el Tribunal, fou vista dlati~gl!fl
roper aquest fet, i foren e
aleshores quatre indí":Jdns, . queentlll.
ren condemnats a d11·crse:; ~s d&
que osciHen entre 28 1 22 ad~n~ l
presó. per haver mort uno
• de'
ferit altres pe ·ones.
El Jutjat. en declarar IIQtl~· flllll
tmgut en .l'l'beHla.. desi~nà Ul tranrlseparat per al qual ser.1 ara
tat ROIII'"t ~umat1
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EL MOMENT POLITIC

Segueix en primer pla d'actualitat l'expedient Alarcón
1nteressantíssims comentaris
SOTA LJESTAT DE GUERRA
~
1 p
d ·'
La discussió de la llei d'autoritzacions bladeres i la proposio~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPusucA

de a

re~!~las~~ ~~ :C~y~ ció d'urgència del dictamen sobre
...

czweramos que se n~ ,::~~
poner unas
la miacusaclón que ......
riA de la Ceda contra. los senonos AZl\ña y Casares Qulroga, desrtés de estudiar el testimonio del
I8~marlo sobre el aliJo de armas que
1 juez especial senor Alarcón en~ó a las cortes. .
La lectura de d1cha acta nos ha
oducldo y suponemos que lo mis1pr les oêurrirà a cuantos la lean.
xno n extraúeza.. No dlscutimos la
graacidad de los hechos q~u~ se imwe~n a. los señores Az.nna Y Capu·es ni el !undamento juridico de
Sill acusaclón, ni sl sobran o fal~an
~otlVOS ni sl sobra o falta. paSlÓn
olft\ca. Todo esto es cosa que se
viendo màs adelante, y a nosotros no nos va en ello màs _que el
d eo por el bien de Espana, de
: triunfen en este asunto! como
Q todos la verdad y la just1cla.
enNuestra cxtrañeza proviene, no de
Jas acusaciones que hay en el acta.
6!no de las que faltan. Se acusa al
úor .AZa.ña por lo que bizo en el
s~rano de 1931 en favor de los re~olucionarlos portugueses Y por su
intervención en el contrato de venta
de armas y municiOnes celebrado t:nt
el consorcio de Industrlas Mill~~es y el set'lor Echevarrteta en el
t""'es
de octubre de 1932 Y en enero
...
ta.
esta rede 1933 según el ac • en
cha concluyen las responsab111dades
del sr Azail.a. (las del Sr. Casares
son también del mes de oct~bre de
1932) Y todas las responsabilldadesí
puesto que no se alude a nadie n
a nada màs con posterior!dad a
esa fecha.
Nosotros no sabemos sl las hay o
0 las hay, pero nos extrat'la que
rm asunto que dló su pleno jue¡o en
ogosto de 1934 se cerrara y sellara

a~~tllla8suscrito

t

J UÓu~tión
tl la
de vltalislmo 1nterés, de
excepcional lmportancla, que nos 11mita.mos por ahora a señalar.
rudencia estàn 1mpuestos por la
~dole del aS".mto y por el momento
en que surge. Andan demasiado sueltas las paslones partldlstaa para que
da ser desnaturalizado por nosotros
negocio de tanta slgrillicaclón pue0 por nuestros adversarios.
Esperamos a que bablen t.odos los
que han de bablar. Después opinaremos; antes, no. :Por parle nuestra
no habrà motivo ni de.remos pretexto para que nadtc dtga que lo hemos empequeñecldo.
·

;

el règim d'alcohols, prOVO•
caren dos debat s moguts

CINC DIPUTATS AL SALO
DE SESSIONS
Madrid, 21. - Ha estat oberta la
sessió a dos quarts de cinc, sota la
presidència del senyor Alba.
Hi ba cinc diputats als escona1les
tribunes estan desertes.
Al banc blau, els ministres d'Estat
1 Agricultura.
Es llegeiX l'acta de la sessió anterlor.
Aquesta queda. pendent per manca
de nombre de dtputa.ts.

CAUSES SOBRESEGUDES

Eo autoril<adal&

,_,..,..,J

~ Vallfogona.
tramita pela IJUoeeMOI
del poble de
ALBA T ta.
t tra Joe.n Alavedra, Manuel ComS'arxs}'!.ahla seguida...~~~trtroba~
El senyor
: rac novamen panya, Dalmau eoota., Rafael Gu- cesc ....e ez per no ~
a
Han estat sobresegudes defJnltlva.- de la que
ment
les causes que es segulen con-

esmenes del senyor Daza, pendents
en la sessió anterior per manca de d'imposar l'ordre.
bern, Melcior Font, Víctor G<xlàs, quest 1 haver desaparegut, 1 s'a
nombre. Lea duea primeres són reEl senyor ROYO VILLANOVA Llorenç Perramon, carles Sentis, ven les •74, •75, 931 1 1.020 del :.. :...-_¡
butjade.t en votació ordin~ria, 1 la acaba el seu diSCurs sense que es Eduard Garcia, Ramon Garcia, I.Ju.f.s sat any 1 les 23, 120 1 128 de l'au,r
tercera, que es refereix a l'article ~ sàpiga que es diu pel fet del con- Aymanú, Eduard López, Enric Soler, que som.
~
1 en la qual es demana una modi- tinu aldareull. Es concedeix la pa- Antoni Vilanova, Francesc castells,
La causa número 105, que és ~
ficació al paràgraf que diu que ea raula al senyor Gil Robles, però pro- Heribert Vilos, Daniel Panicello, S&- dels successos de Girona, s'eleva
deixen sis anys per al pagament de testa el senyor Comin, el qual diu bastlà. Fiol, Joan Pau Oliver, Aie- plenari 1 éa sobrese¡uda per a m :
les finques arrendades que hagin so- que l'havia demanat abans.
xandre Torruella
dels encartats. Hom nomena. el '~l•
1 Joan Vives.
rert dany, en el sentit que sigui un
El senyor OIL ROBLES, en vl.sta
nent; coronel Combelles perquè in,·:
any, és acceptada. en votació ordi- de l'ambient de la Cambra, em perMANIFESTACIONS OE vingui com a jutge 1 ha. passa,
nàrla per la cambra. Han votat a meto sotmetre una solució. Pregunta
L'AU DITOR
fiscal dita. causa per a la seva 1• •
favor la. Ceda, els agraris i els mo- al ministre sl té Inconvenient que
llflcacló.
nàrqu1cs.
comenci avui la discussió de la toEn rebre els periodistes ahir al
LES
AUTORITZACIONS
Ea suspèn aquesta discussió.
talitat del pr oblema, per tal de donar migdia, l'Auditor d 'e la Divisió maCONTRA UN SOLDAT t :iR
El text dels articles del Codi
BLADERES
temps que es diSCutelxl el projecte nlfestà que algun diari ha donat la
DESERCIO
~
I I
I f
f
Ea reprèn el debat aobre el proEL REGIM D'ALCOHOLS l vingut ac! per a seguir la dis- noticia no facllltada per l'Auditoria,
A la caserna del regiment <.!"~
Pena a s qua s a re erèn- jecte
de llei d'Agricultura relatiu a
Ea dóna lectura a una proposició cussió.
que el fiscal senyor Corbella havia !a.nteria número 34 s'ba. vist un COlP
ct'a l'acta de la «Ceda» les autoritzacions per tal de resoldre demanant que ea declari d'urgència El senyor MARRACO diu que es.. cridat l'atenció del Consell de Quer- sell de Guerra de Cos contra el ~
el problema plantejat al mercat bla.- la discussió del dictamen de la Co- tà disposat a tota fórmula de tran- ra per la ne¡llgència. de l'Admlnls- dat voluntari Josep Gardàn VergeQ,
Madrid, 21. - En l 'article 1er. de der.
mlssló d'Agricultura sobre el règim slgèncla 1 s'estranya que solament trador de Correus d'aquesta capi- acusat de deserció 1 furt per bavelila proposició acusatòria presentada
El senyor VENTOSA Intervé. Posa d'alcohols.
per sl.s dies d'espera es doni tanta tal senyor Aurell Ooñi, i dita crida. se emportat tmes mantes de la caper la CEDA, hom considera el se- exemples de l'estranger 1 expressa
El senyor BOSCH MARIN la de- Importància a l'assumpte.
d 'atenció no fou recollida en la sen-. sema.
nyor Azaña incurs en un delicte de el seu temor que, amb lea autoritza.- rensa.
El Govern no limita els acorda tèncla per no ha.ver estat pertinent
La. pena solllcltada pel fiscal foq
malversació de fons públics 1 els se- cions demanades a. la Cambra bagl
El MINISTRE D'HISENDA inter- d~ les Corts, encara que stgu1n con- perquè hom dedul que l'esmentat se- la. de dos anys de reclusió militar
nyors Casares Quiroga 1 Azaña en bladers privilegiats amb la. prot~ vé dient que s.1 bé veu la inlportàn- trarl.s als seus desigs; però, no obs- nyor no mancà a l'estricte compll- per Ja deserció i sl.s mesos 1 un
els delictes que assenyalen els ar- ció de l'Estat i bladers que no t1n· cia d'aquest assumpte, no veu la ne- tant, és ell el que ha de portar la ment dels seus deures.
dia pel furt.
ticles 134 1 136 del Codi Penal.
guin cap privilegl
cessitat de declarar-lo d 'urgència, 1ntclatlva.
Per la nostra part hem de maniLa sentència r ecaiguda absol ei
Aquests articles diuen alxl:
Estudia el règlDl de taxes asS&o &inó que ba d'entrar en torn. Creu
El senyor BOSCH MARIN diu que !estar que el nostre redactor es JL. processat pel delicte de furt 1 el con;«Articulo 134. El que, con actos nyalant les seves avantatges 1 In- que la proposició que t6 presentada accepta la fórmula proposta.
mítà a reproduir totes aquelles in- demna a dos anys de presó mllltal
uegales o que no estén autorl.zados convenients Rebat lea
resol el problema.
·
El PRESIDENT indica que éa cldències que es varen produir du- pel de deserció, sl bé no serà. ten:nà
co competentemente, provocase o die·
argumen_.
El senyor RUBIO CHAVARRI e&ó
rant la celebració de l'esmentat Con- fins que l'aproVi l'Auditor.
se motlvo a una declaración de guer- clons del ministre d'Agricultura, l. time. nue amb el projecte del Go- tnútU continuar la dtscusslll ecn 1a. sell, sense que en cap moment ha.•- d
tr referint--se a la. segona de les auto...
forma
que
es
fa.
Pregunta
s
a
amguem manifestat sl la reserva feta.
ra contra. España por par.,.. e o a rltzacions, diu que no és d'aplicació vern es dóna satisfacció al grup Vl- bra està conforme que es discuteix! pel
CONTRA UNS PAISANS A
ministeri fiscal s 'havia. estimat
potencia o expuslere a los españo- immediata. i que, a més, és bastant tivinlcola. No velg la necessitat que demà la totalitat.
MATARO
o no pertinent pel TribunaL
les a experimentar vejaciones o re- perill. Es tracta de l'adquisició de ea discutel.x1 amb urgència. la proEl senyor VENTOSA Intervé. Diu
A Mataró, tingué lloc un CoruJell
presalias en sus personas o en sus 600 000 tones d blat
l'Estat POSició sl bé tota estem d'acord en que no sap a quina situació parla.MES CONSELLS DE GUER- de Guerra contra Miquel Colomet 1
blenes, serà castlgado con la pena Es .per tal de ~nserv~~o; Es per la necessitattede la solució del pro- ml'ntària. se'ns vol portar amb l'a.RA ASSENYALATS PER A- tres més, acusats d'auxili a la rebelde recluslón menor, sl fuere !unclo- a descongestionar el mercat 1 reti- blema. <Pro stes.cord que es proposa. Tem que sola.QUEST MES
lió pels successos de Masnou.
narlo del Estado, Y no sléndolo, con rar-lo de la circulació? De nualsevol
El PRESIDENT tracta d'imposar ment es tracti de perdre el temps.
D 25
B
1
A1 d
La. prova practicada ba estat favola. de prlsión mayor. Si la guerra. no
tra
...
ordre
ALBA En la discussió
ia , a arce ona. es eu, rable als processats, els quals ban
llegara a declararse ni a tener las manera, es
eta d'una especulació
El senyor RUBIO CHAVARRI S&El senyor
:
a Dependències Militars, contra el estat absolts
pel Consell.
vejaciones 0 represalias, se 1mpon- d~ l'Estat que no ha d'existir. HI ba gueJx dient que considera mJllor amb els sis torns, la Cambra podrà paisà Josep Ram·>S Herro, per sedràn las penas respectlvas en au que reflex.lonar sobre aquest punt, base de discUSSió el projecte del Go- obtenir els elements de judici neces- dicló.
REQUISITORIA
especialment pel que ea refereix als vern, 1 que s'ha. de discutir aque$ sarl.s per a decidir.
A les setze Consell de Guerra d'o5~.'lo inmedia.tamente Inferior.»
A
han pregat la pubU.
o
t
•......
mitjans que s'indiquen per a adqul- rim
1 ari
è 1 Go
6 El f
El senyor VENTOSA: Això no éa ficials generals, a Dependències Mt- caciól'Auditoria,
la nota següent:
af\o Y medio an es.J
ab=~~ ~; · cargo ':~~~om~t~~= rtr l'esmentat blat. Això té grana url~a":.:iu a vem correspon una solució. El que succeeix és que lita.rs, contra Josep Soler Ortense 1 LlulsdeTonde
Lloveres, veí d 'aquesta
LA LIBERTAD la dignidad 0 los intereses de la Inconvenients.
El MINISTRE D'HISENDA lnter- el Goevrn no té Iniciatives.
altres, del poble de Pau <Girona).
localitat,
habitant a la carretera Ca.c¿Merece todo esto llamarse cao- naclón espa11ola de un modo que no
El senyor VENTOSA continua el vé novament 1 ma.nlfesta. que no t6
El senyor VENTOSA: Reconeix
Dia 26, a Figueres. - A les deu talana, núm. 4, el qual no ba esta.l
ta de acu.saclón»?
esté comprendldo en este capitulo, seu discurs 1 compara el monopoli la pretensió d'atreure al seu camp que al Govern no el mouen més ~ém~;Ym~;~n~r:ltr: J'e~~cig~ trobat al seu domicili, haurà de com¿No es notorla la desproporclón serà castlgado con las penas de prl- del blat amb el de la Campsa, i diu els elements contraris. Estima que problemes que aquells que són proDia 27, a Lleida, contra Daniel GU parèixer en el terme de vuit dic3, de
entre la causa Y el erecto?
slón mayor o lnhabllitaclón para el que aquest es féu per tal d'importar no hi ha dret a enfocar el problema duïts pel propi interès. Assegura que Marquès, per tinença ll:líc!ta. d'armes 10 a 13, davant el capità jutge seAún no se ha. oido la voz de la cargo que ejerciere.»
un articl& exòtic 1 perquè assegura tal com s'ha !et, pUix que és enfo- ells haurien votat, en tot cas, la pro- l contra J czep Farran Farran, per nyor Francesc Urenda, al desp~~¡tx
defensa, y ya vuelve sobre ella misL'article 401 del Codi Penal diu: va una renda a l'Estat. La del blat car-lo en l'aspecte f'.ISC8.l. Creu que ~ta com a una. censura al Govern, rebeHió mll' <tr.
del Jutjat del Parc Divisionari b6-ma la de la. acusación. Sl_durante
«El funclonarlo que, con dafio y seria. el contrarl
la proposició ha d'ajornar-se per a
no haver portat la solució abans
mero 4, caserna de Santa Madrona,
el ttempo que gobernó el senor Aza- entorpeclmlento del serviclo, aplica.Lel autorltzaclona als ministres discutir-se el projecte del Govern
e es presentés la proposta que ara
PR[ :o ATENUADA PER per tal de declarar en la causa ra
r1a no hizo cosas de mayor grave- re a. usos proplos y ajenos los cau- tenen que ésser molt clares, perquè amb tota seren1tat. La urgència la
vol eliminar. (Forts rumors).
AL ~ ~ NYOR AIGUADER
del corrE-nt any.
~
dad, todo induce a pensar que sus dales o efectes puestos a su cargo, ningú no sap qulns van a ésser els reconec jo, però entenc que ba de i El senyor CHAPAPRIETA es neEl jutge mUltar que instrueix la
eoemigos han perdldo una excelen- serà. castlgado con las penas de in- que utilitzin, el dia de demà, aques- respectar-se al Govern la. facultat ge. a tot ajornament.
causa inst1 ïda contra l'ex- alcalde
CONSELLS DE GUERRA
te ocà.slón para. estarse qufetos.
habilltaclón especial l multa. del 20 tes autoritzacions. L'actual ministre d'iniciatlve.. A1x1 la discussió es farà
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: de Barcelo: :¡, senyor Aiguader, ba
PER A AVUI
Han vuelto ha trope7.ar en la mis- al 50 per 100 de la cantldad que hu- d'Agricultura sembla la garanta de amb vistes a l'Interès general 1 no Prometo portar demà. a discussió swcedit a ¡ • petició d 'aquest i, ateA la Sala de Consells de l'edidifl
ma pledra que !ropezaron al acu.. blere distrafdo.
tots, però nlngll no pot saber qui als particulars d'una. comarca. Aca.- l'Indicat.
nent el seu delicat estat de salut, de Dependències Militars, tindrà ..
sarle de haber tornado una parte
No verUlcàndose el reintegro, se pot substituir-lo en el càrrec el dia ba dient que 41 s'aprova la proposiMOLTES VEUS : A votar, 8 votar. li ha concecltt la presó atenuada al fecte demà, a. les deu, el Consell .de
mu} activa en la sublevación de Ca- le impondràn las penas set'laladas en de demà.
ció el Govern es sotmetrà. a l'acord
El senyor PEREZ MADRIGAL i seu domicili.
Guerra de plaça que ha de ve~ 1
t aluña.
el articulo 399. Sl el uso tndeb!do de
El MINISTRE D'AGRICULTURA que recaigut
DIAZ AMBRONA discuteixen amb
fallar la causa lnstruYda pel j~
Luego resultó que no habia tenido los fondos !uere ain dafio o entor· 11 contesta.
El senyor BOSCH MARIN diu que el senyor Slazar Alonso.
NOTIFICACIO DE PROCEs- eventual senyor Pere de Boces l
parte nl arte en aquel dlsparate.
peclmlento de serviclo público, InExplica l'assumpte de l'entrada de la proposició és necessari discutirEl senyor OIL ROBLES diu que
Olalla contra el paisà Joan Cano
SAMENTS
Pero, en !ln, sea de ello lo que currlrla del 5 al 25 per 100 de la blats castellans a Catalunya 1 de la la, sl bé hom sap que el minlstre l'urgència de la discussió té l'abast
El jutge instructor tinent coronel Cano, pel suposat delicte de tinença 1
!uere, conviene esclarecerlo.
cantldad substralda.»
intervenció de la. Generalitat, I diu no creu trobar en ella la solució, que es discuteixi desegulda, però no
iliiclta. d'anoes. Defensarà el pro00&La proposlclón acusadora estarà
L'article 402 diu:
que la mesura adoptada pel Govern perqu~ ja bo digué a la Comissió. vol dir que la diSCussió continuï sen- senyor MattJ.nez estigué a la presó sat el senyor Josep Medina.
ocho dias sobre la Mesa. Después,
«El funclonarlo que diere a. los regional ocasionà l'absolut enderro- Ara el mtnlstre diu que té un pro- sc interrupció. Encara que es votés per ta.! de comunicar l'aute de pro• • •
a iniciarà el debate.
caudales o efectos que admlnistrase cament de preus al mercat blader jecte. Nosaltres u diem que ho dis- la proposta 1 aquesta obtingués el ces:;;ament a l'alcalde de Súria, seUna hora més tard de l'antertor.
"Y con luz Y taquigrafos. nos en- una. aplicaclón pública dl!erente de castellA. El fet que el blat catal~ cutirem amb molt de gust, però no quòrum, no s'aconseguiria altra co- nyor Florenci Claret.
També decretà. el processament tindrà efecte un altre Consell dt
teraremos de todo.
aquella. a que estuvieren destlnados, es pagués religiosament al peru de podem retirar la proposició, perquè ss. que el que ha of('rt el senyor
dels senyors Josep Solé, Manuel Sa- Guerra al saló biblioteca de la Ooo
En régimen republicana, no se lncurrirà en las penas de inhabll1- taxa. ba fet que s'ba.gl augmentat seria retardar la solució.
Alb&.
Militar per tal de VCII. .
ec'b.a tierra a nada. La ley es Igual tación especial y una multa. del 50 al lc:t. superficie de cultiu de l'esmentat
El PRESIDENT crida l'atenció de
El senyor COMIN: Del que es de- ló i Baltasar Santacreu, encartats 1maodància
fallar la causa. lnstruYda pel co.;
pels fets d'octubre a Manresa.
para todos. Todos los poderes son 50 por 100 de la cantldad substraida, cereal a. Catalunya.
la Cambra arran de la votació que duelx que no hi ha. Govern.
mandant
jutge
eventual Sr. Bernard
reoponsables ·
sl de ella resultare da11o o entorpeDefensa la conveniència de crear e<J solllcita. 1 amb el Reglament a la
El senyor ALBA: Si el que es preSOBRESEIMENT Gonzàlez Rizo contra el paisà. Jo.:
Y aunque sólo sea. para acreditar cimiento del servlcio a. que estuvlera una entitat monopolitzadora de la mà., diu que necessita ésser apro- té és que es dtscutelxt, jo ofereixo
Pel jutge senyor Peñalver, ha es- quim Navarro Qulnto.nel pel SUJ»::
esto, debemos sentimos complacidos consignada. y de la suspens!ón s! no compra de moresc I blat. En el dic- vada per la meitat méa un dels di- que serà demà, però no amb caràctat sobreseguda la causa 53 del pas. sat delicte de rebellió militar. De:
ral saber que ya està en la Mesa resultare.»
tamen es prenen les garanties ne- putats en exerclcl
ter d'exclusivitat, sinó de forma sat
any, per ensibornament, contra tensarà el processat el capità senyoi
rdel Congreso nada menos que el
L'article 399, a. què fa referència cessàries per tal d'evitar qualsevol
El senyor GUERRA DEL RIO in- normal. Sl és una altra oosa el que
Josep Alvarez Cerón.
f
«acta de acusación.».
el ~1, diu al.x1 en els seus casos Intent de negoci perjudicial per a tervé per a dir que es podria donar es preté això escapa a la facultat autors desconegu~
• • •
l
¿Han meditada los acusadores en segon, tercer 1 quart:
l'Estat.
a la proposta. una interpretació que presidencial.
MOVIMENT DE CAUSES
A les quatre de la tarda, tlncbt
la trascendencia que tiene para ellos
«5egon: amb la presó menor en
Acaba dient que, amb la f1scallt- permetés obrir tres toms en pro
El senyor MONDEJAR lnslstelx
L'Auditor va donar compte als pe- lloc al saló d'actes de l'edl!ic1 dl
1 en la urgència.
el pnso que han dado?J
el seu grau mig 1 màxim sl excedis zació del Parlament 1 l'aprovació tres en contra.
riodistes del moviment de les causes
El PRESIDENT·. Això no es pot
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: seguides a la seva jurisdicció, que és Dcpendencies Militars el Consell df
EL LIBER AL de 100 pessetes 1 no passés de 5.000. de la seva con~clèncla, no l'Importa
Guerra de plaça que ha de veure
Tercer: Amb la presó major en els res
Està oferta. Una altra. cosa és dub- el següent: .
«Ayer, en la reunión de los je- seus graus mig i màxim sl excedís
fallar la. causa Instruïda pel jutg•
ÈJ. senyor VENTOSA rectifica. A- fer-se 1 que cada minoria exposi la tar de la Presidència.
S
'eleven
a
plenari
la
causa
confes de las m1norlas pa.rlamentarias, de 5.000 1 no passés de 100.000. Quart: ••-~
la se a mino-'ft no t... es seva posició.
eventual comandant Gener Urrutta
La proposició és retirada.
Jaume Sala, la de Joaquim 8er- An·iola contra els paisans Josep~
que
..... que
" por
El senyor CffiiL DEL RIO.· Que
convocada por el S r. pres¡·dente del Amb la de presó major en el seu grau .LUI.Wio
a veure
amb lesv disposiotons
El senyor ALBA: En la sessió d'a.- tra
rano
1
la
dels
successos
de
Puiggarit Bonastre 1 un altre pel su¡»:
Congreso para tratar de la comunl- mig 1 màxim sl excedís de 100.000.
gué dictar la Generalitat de Catalu- ea llegelxl l'article 77. (Rumom).
questa nit e.s podrà tractar, a més cerdà l la. de Primitiva
Escuder.
sat delicte de rebeHió mJUtar. ~
cación pasada por el Tribunal SuEn todos los casos, con la inh&- nya. El que be sostingut ac1 és que
El senyor ROYO VILLANOVA: de la llei d'arrendaments. la relatiSón
sobresegudes
les
seguides
con!ensarà els processats l'advocat aet
premo al ministro de Justlcia. Y en- blllta.clón especial y absoluta.»
aquest projecte, tal com està redac- Afirma que així es reconeix a totes va als blats.
tra
Manuel
Solé.
nyor Miquel Soler Bastero.
viada por éste a la Càmara con motat agreujarà el problema en comp- parta. Aix1 resulta. que aquesta. és
Seguidament s'aixecà la. sessió a
ti\'O de la reclamación que ésta. thizof El Tribunal Suprem es re- tes de resoldre'!. A més vull fer cons- la República més parlamentària. I alesle8s'2150'd30e. la nit per a reprendre-la
de los expedlentes Priginales ins m tar la meva protesta contra el fet <Rumors),
dos por el juez Sr. Alarcón con mo- UneiX per a eXaminar la que el mln1stre que ens parla de l'a.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tivo de los alijos de annas de San
ó
I
plicació del Dret canònic a. l'econoEsteban de Pravia Y en Bilbao, se
petiCi de eS OrtS
mia agricola, en ocupar-se d'un proplanteó un problema de altfsimo InMadrid, 21. - Al Tribunal Suprem blema. de caràcter nacional, ha alEl Consell de ministres d'ahir
terés constitucional.
s'han reunit els magistrats amb el ludit Catalunya, com s1 ésser català
Es la primera vPz que en el ré- jutge especial senyor Alarcon per fos un estigma o com sl ho fos l'hagimen republlcu.no :.;urge tm conflic· tal d'examJoar la petició que slgu.l ver nascut en aquella regió. <Ruto entre el Parlamento y la Justícia. portat a les Corts el sumari original mors d'aprovació en algunes minoDos criterlos en pugna; dos maneras pel contraban d'armes.
ries 1 protestes en els monàrquics.>
dr Interpretar los deberes ronstltuSegueix dient que no s'ha oposat
clcnales.
........... •· bl c:t
El
El "n~o es este. La Càmara re- LLEGIU CADA DIA
a que es pro~.....u e... a em.
Continua la discussió de la
""""
que no volem és que e.s resolgui ma.Es nomenada una Comissió que revisarà
rl-mó unos sumarios que e..'"'"..fu:. nllament amb la creació d'aquest Mollei d'arrendaments
Parl..s 21. - A Ics 21,20, per l'~
1:\ino al menos, en periodo secreto.
nopoll, que pot originar contactes
Amb assisténc1a de pocs diputats, tacló de Neuilly, han arribat a aquet
els serveis traspassats a la Generalitat
El juez Instructor, de acuerdo con
1nconven1ents.
ta
capital, el president del Consell
continuà la discussió del projecte
el fiscal, se niega a remitlr los suEl :MINISTRE D'AGRICULTURA:
austríac, doctor Schussntgg 1 el miEs desestimat un recurs de queixa del gede llei d'arrendaments.
rnarios pedidos. Para oponerse al
Jo no he volgut emprar com a csEntorn deia articles 5~ 1 53 s'ori- nistre d'Afers Estrangers, senyor
r :¡uertmicnto, no sólo lnvocl\ el artigma l'allusl.ó als catalans, nf be
neral López Ochoa i nomenat el nou Comisginà un llarg debat. Va suspendre's Belg-Wakdenegg
tfculo 301 de la ley de Enjuicia.- 1
intentat agreujar ningú, car els conA l'esmentada estac10, que ~
la sessió a tres quarts d'Una de la
sari General d'Ensenyament a Catalunya
I
nt<J <'nnunn! y el 1&6 del Código
sidero com ala altres espanyola. El
situada als afores de Paris, ~
matinada
Pt'nal - que seimlo.n los deberes
que jo voldria precisament éa que
ven els m1nlstres austrlacs ela seut
Madrid, 21. - El Consell celebrat q~ no era oportú tractar en aquesò.e secreto Y guard:.~. del sumario -,
el mateix sentit econòmio que tenen aVUi
coHeg-.J& francesos. senyors FJ.an.
a la Presidència. ha. començat a ta ocasió d'aquest assumpte.
fll"O que se definen los derechos Y
els catalana el tinguessin la resta les onze
Mort
a
conseqüència
d'una
din
l Lavat
del mati 1 ba acabat a la
dcberes del Parlamento cuando ha
Ens hem ocupat novament de l'anAquesta mateixa nit s·ban 1nlctat
una
1 trenta minuts de la tarda.
caiguda
goixosa
situació
en
què
es
troben
d.·
tramitar una acusación. eoruor~~ ~g:fk~cs.Fumors i protestes El cap del Govern ea limità a dir ela veïns d'Ayamonte, que constitueix
1
les importants negociacions que ~
t;~ a lo que est:.blcce la ley de
Ahir mori a l'Hospital de Sant
Assegura que nuan es refereix a que el Consell havia estat purament
G!trantlas.
""
una veritable calamitat pública. S'ba Pau Mart! Colomé Mafiosa, que ba- ten a Pans els ministres aust!íao&.
Corts. 613
una regió dóna el nom d'aquesta als admintstratiu 1 que per a res s'havia
La P
enviar amb tota urgència via ingressat el dia 7 de gener pas• • •
residencia dl' las Cortes, d àn- Cardona
Pintura seus naturals 1 després, en refertr- tractat de política, 1 que el mlnlstre acordat
persona que porti de moment sat arran d'haver caigut a les esdose cuenta de la lmportancia del Santiego Soto
Pintura se a la resta, els anomena espanyols, de Comunicacions donaria referència una
Paris, 22 tmatlnada). - D~
cinc
mil
pessetes per alleugir la greu cales del Metro de la Plaça de Ca1>~obkma,
hlzo
qur.
lnformasen
los
tl
Pm'
tura
sense
que
~•xò
vulgul
dir
que
negul
d'allò tractat.
tota. la nit han tingut lloc dlver
situació d 'aquell poble i estudiar rà- talunya.
e<.raclos oficiales de In Secretaria, Agustl An ga
...
El ministre de Comunicacions di- pidament les obres que puguin esmanifestacions de protesta. per pa
dt1onctc existe un ~rsonal compcten- Rafael Arenyaa
Pintura la nacionalitat als primers ni vulgué
que
el
Consell
havia.
conegut
dels elements soclall.stes I comu ~
cometre's, sense perjudici que el Go.S..~Imo. El dictamen de la secreta- Col:lecció c. Hldalgo Làzaro Pintura gui establir diferències.
quatre sentències de mort arri- \'ern després les sotmeti a. la seva
tes amb motiu de l'arrlbo.de. a. Pa':..":'~
rin. conclso, profunda Y Si.lbstancioFins el dia 22
Afirma que comparteix l'opinió les
ilància
i
d
'admlnl.stracló
a
les
Co.lxes
bades
a
poder
del
Govern
1
que
es
del canceller austríac. La pollcla ~
S<~. tija con claridad los dellcados y
favorable a l'emprèstit 1 diu que no refereixen a Teodomir Menéndez. aprovació. No podem determinar en postals d'estalvi.
què
han
de
consistir
aquelles
obrea..
intervingut
ocast.
l\ra~es probletnas que plantea. la neté interès a que s'aprovi aquesta llei, Lluis Garcia Alonso 1 Anibal Roces,
Un
periodista
ll preguntà si en la i ha efectuatenmésnombroses
També
a.
Meneris
està
mal
la
situade 500 detenclo 1
&r.tl\'a del Juzgado especial al en que és una complicació més. S'ba aquests tres d'Astúries 1 Manuel Garreunió s'havia tractat quelcom de
ció
1
de
la
mateixa
manera
veurem
~-> de los sumarios originales que
de tenir en compte, senyors dipu- cfa López. de 5ev1lla, que fou qui
¡
politica, 1 el senyor Jalón, contestà:
mitjà de solucionar-la.
. han Pedido.
Diputactó, ~;)2 _ 'l'elèfon 18710
tats, que ab..lr vaig estar cinc bores matà un guàrdia ciViL El Consell no el El
-De politlca no crec que fos pre- Robatori al Sindicat de Ceca
mlnlstre
d'Agricultura
ba
parl&t
Art 1 ornamentació
al banc blau suportant els atacs de ha vist la necessitat d'examinar-lea, novament de la conveniència d'actl- cls, ni hi hagi res.
1 Con esto:; anteccdentes a Ja vista
mn discurrldo y rnzonado los jefes
diversos sectors de la Cambra 1 que sinó que s'ba llmftat a. portar-les a vac la discussió del projecte
-Es que aixecà gran revol la prode Catalunya
que té
~e0 lns minorlas. No hemos de entrar
Objectes per a present
avui ¡¡egueixo igual Tant es punxn examen del Suprem.
presentat sobre incrementacló de lea posició acusatòria de la Ceda tota
'-' ~ .en la narracióu de los puntos
Exposicions de
que pot esclatar la bomba.
vegada
que
en
aquesta
havien
sigEl president del Consell ha donat àrees de conreu a. la provincia de
El president del Sindicat de Cq
dc nsta
que en esta lnteresantisi.m.a JOAN COLOM 1 MANOLO HUGU1:
Acaba la discussió de totalitat
compte del decret relatiu al nome- Badajoz. A l'efecte presentart. un nat tres diputats radicals, encara que de Catalunya, senyor Roc Boronat 1
1
tet:r. ?n se sostuvlerou. Lo que pri- dibuixos 1 escultures, respectivament
Queda aprovada l'acta de la ses- nametn d'Una ComiSSió encarregada projecte de llei sobre aquell proble- dos d'aquests la retiraren després.
Pont, presentà una denúncta a
mordtnlmtnte nos obliga a trazar es
-I quins diputats eren?
sió anterior, que quedà pendent per de revisar els serveis traspas.<~ats a ma.
policia manifestant que de l'esta
tas liueas es el problema mismo de
Fins el dia 22 de febrer
manca de nombre.
-Els senyors Ram03 .Servi!lo, Prie- de l'esmentat Cindicat establert
Catalunya.
El president ens ba parlat del proTambé s'ha. tractat de la necessi- jecte de construcció d'edUlcla pública to Rlvas 1 Pérez Madr!¡ral, que és el Passadtge de Ja Pau, 7, baixos,
.
lla res s'emportaren 2.889 pessetet
EL MERCAT DE BLAT tat de declarar ntllies totes les dis- i per a això s'ha. tingut en compte que la mantingué.
-Car
no
he
tlnupsm
tget
que hi havia guardades dins un ~
que amb caràcter dictato- que com que l'organisme que ha d'asGran venda de S'entra a discutir l'articulat del posiciona
-Car no he tingut temps per lle- lalx.
és el Consell de l'EconomJa
projecte de llei regulant el mercat rial estan en pugna amb la Llei, 1 sessorar,
¡ir
la
premsa;
per
tant
no
estic
asdeclarant que restin aquelles sense Nacional: cal portar la reorganitza- sabentat I insisteixo que per
del blat.
a res
ció de l'esmentat Consell.
=El senyor LAMAMIE DE CLAl- torça legal.
tractat de politica.
També s'ba acordat enviar una s'ha.
El minlstre de Fi.nanc('s s'ha ocuRAC defensa tm vot particular en
El
mlnlstre
d'Agricultura
en
abanInspecció a la provincia. de Jaén per donar el Consell fou pre¡unta.t si en
qual demana que s'anulli l'auto- pat del problema. dels alcohols I ha. tal que comprovi
els termes de les
de qualitat a elrització
vuitena. consistent a impe- anunciat al Consell que té un pro- denúncies que ha fet al Govern el la reunió s'havia tractat de l'atur
jecte de llei, que ba. llegit, quo està
obrer camperol, 1 el senyor Jlménez
dir
l'augment
de
terres
dedicades
al
preus baratissims conreu del blat.
solament a falta. de dictamen, en el diputat socialista senyor Alvarez An- Fernàndez, digué:
gulo1 _sobre major o menor aplicació
qual
s'ban
recollit
tots
els
elements
-S'ha parlat en general de l'atur
El MINISTRE D'AGRICULTURA
judici que afecten a aquest pro- del tasqueig forçós.
obrer.
diu que no té Inconvenient; a accep. de
S'ha.
parlat
també
del
lamentable
blema i es donarà. a conèixer opor- ¿I no heu tractat sobre el protar la proposta del senyor Lamamté tunament
per tal que puguin emetre estat en què es troba la gestió de
de Clairac sl la ComJss!ó l'accepta. la seva opinió sobre aquest totes lea la ponència tnlnlsterial que entèn en jecte que té en estudi 1 del qual és
Exposició i venda de tota mena d'articles
Madrid, 21 . _ La CotWSSlO M~
l'aplicació dels fons recaptats amb autor el senyor Rodrlguez Torres? cipal
Estima, no obstant, que ba de que- persones Interessades.
de Govemaaó es proposa
-No ens hem ocupat d'això perdestinació a la força pública. El midar
aquesta
autorització,
que
no
és
Sempre veritables ocasions
També en la reunió s'han aprovat nistre de Justicla 1 jo, tenim acabat què el projecte exigeix una sèrie cindir el contracte amb el Tea
més que una autorització.
alguns expedients de la Presidència, el nostre estudi. però ens !alta ju- d 'exempcions de tributs que fan ne- Espanyol alludlnt e. l'incoruplime
El senyor CASANUEVA diu que
d'una · sÚ!e d'actes, e3pecialment ·
al Patronat dels béns de la dici tan Important com el que es re- ces38I'l un projecte de llei.
la Comissió havia acordat acceptar relatius
Companyia de Jesús; figuren en ela fereix a la comandància. de la guàrLa. nota oficiosa del Consell diu, celeb:'llt an1t pa.s.~ada durant l'ho-!
el vot d el senyor Lamn.mlé de Cla1- esmentats expedients, nombroses re- dia clvil d'Oviedo. El mln1stre
ae la entre altres coses, que es desesUma menatge a. Garcia Lorca 1 e. .~
rac, però després d'oir el m1nlstre clamacions que ban estat d~tlma Governació interessarà la tramesa
te- un recurs de queixa del general Ló- gartda X:lrgu, que es converti, ...
d'Agricultura ba de rebutjar-lo.
des, entre aquestes twa de l'Assocla.- legràfica de totes les dades de l'es- pez Ochoa. Sabem també que el ~ons la ComJ~ó Municipal, en ua,
Es suspèn aquesta. discussió.
cló de Pares de Fanúlla, que aliega- mentada comandància.
Consell ha acordat demanar el Pre- ~cte polític.
va un dret d'arrendament sobre 1'&Efectivament, a la mntinadA •
Jo he portat dos projectes al Con- m.! Nobel per al senyor Mlguel de
Cada dia gran
LA
LLEI
D'ARRENDA· dllici del carrer d'Albert Agullera.
celebrà al Teatre EspaMol l'hoiJleo
sell, dels quals ja en ten1u noUetes Unamuno.
MENTS
1
han
quedat
per
a
una propera r euEl m1n1stre de la Governació ha
També és nomenat Com.l.ssari ~e uatJe a Margnrida Xlrs;rt1·cberU ~
variació d'articles
PELA.I, ~ - THL. 14370 Es pa&-a a diseutlr 1& Llel d'Ar- portat a nou examen del Consell nió en la qual s 'examinaran a fona. neral
Avui el senyor Rlvns tal d'exd'Ensenyament a Catalunya.
la suspensió que pesa sobre cHeral- Es tracta de la qüestió dels auxtllars el senyor Josep Vlcente Alt"arez Ro- estat a l'Ajtmtmnent per
rendaments de finques rústiques
de 4 a 7 tarda
del restabliment del Consell de \1.- dri¡uez Vlllamll
Es procede\x a la votació de tres do de Madrldll. El Go\·ern h!l. cregut
plicar rocorre~t•t
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DARRERA
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ACORDA TRAMETRE A EXAMEN DEL La sessió nocturna Schussnigg ha arri·
SUPREM, QUATRE SENTENCIES DE MORT
bat a París

d'Art

Galer'les la'letanes
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-El Consell de Defensa Nacional, diu que Itàlia està preparada per qualsevol guerra .----
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UN ARTICLE INTERESSANT

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció Els f~ts del
!:'er excecltr, Cle molt, ei nombre Cle subscr1ptora que Cl1t.rtament ena
Wuren el seu donatiu ala que a cada 111sta podem pubucar. ela noma d'aquells surten amb el retard d'alguna elles
Elo advertlm pel a coneixement d'aqueiiB que a'estranyln no naver rl8t
encara relactonaeles lea <Jeves aportacions. Tota ela donatlua flguraran en lea
llistes per rl¡¡:orós ordre de lliurament
Pte s.

Marti Grau , ... ..., ..

&.&.t.

,..

• ••

Emlll Tomàs •• , ...._.. ., • •. • ••,

Suma anterior ... . .. 35.867'45 Joan A.n¡lada ... ,,. , ....... ,
Grup de metallurgtcs de
G. R .......... '" ,,, ...... ,
Bàscules Caixes cA. A.»,
Joan Fellu ... .... .... •.. ..,
tercera vegada. .. . .. . .. . .. .
12'50 Ramon C&stelos .,. ... ... .. .
•ugen! Cn.scarra ........... ,
2'- J . Vilà .................... .
2'- Salvador Albó ... .... ,.. ,.,.
J aume G:.uc!a ... .. . , .. .. .
2'- l''a.milla Padrós . .. ... ... , ..
Marcelh boter.............. .
2'- Pau Feliu Molins ........... .
Antoni Ortlz ........... .
l ' - Joan Casola .............. .
Joaquim Lópf'7. ... .. .
1'- ·Tomàs P~rez, ex-exlllat del
Fèllx ...... .. . ........ .
1908 .................... .
l'IiDàsla Estrttdé .. . .. . .. .
r - Pere Bngó .. . .. . ... .. . •.. .. •
VIcenç Sabroso .. . . .. .. .
2'- Joan .r·errer Oay ... ,.. , .... .
Jost·p Batlltl .. • .. . ... .. .
Andreu Mart!nez ... ... ..,
1'JosclJ Curta ......... ... .. .
l ' - Mart1 CoU ................. ,
Antoni Ari Ilo ... .. . .. .... .. .
J . Basart ................. .
5'~
Pamilla Claparols .. . .. .
2'- J Turà .....................
Dolors Pa.:;tnll6 .. . .. . .. . .. •
10'- Joan Rocafort ... ... ... ..<
Jacint Albiol de Godnll ...
F Heras I familia ... .., .. ,
Un cafeter de Calella .. . .. .
ORANOLLI!!RS:
1'- J osep Vlllaret . .. ... ... .. .
Oolors Vllarruso. . .. .. . .. . .. .
Torroella ... ... ... •..
Joan
1'Ona nota Cie Granollers .. .
2'50 Pere Otez Lobo ... .. . .. . ...
Un amant Cie ln 111bertat .. .
Josep Codina ............ ,.,
Una mare a Ja memòria de
~·- Josep Oallart ... , .. , .... .
Francesc Layret . .. .. . .. .
2'- S. Vlllaret .. . .. . •.. .. • , .. .. ,
Dos petits clcllstes .........
Antoni Duch ...... ).h ._. . . . . .
a·- Maria CarboneU ,., ,., ......
Albert .Prancàs ... . .. ... , ..
8'- O P . B .......... ........... .
Josep Munarrlz .. . ... ... , ..
1'- Tomàs Pagés ...... , ....... ,
J:llonor Palau ............. ..
1'- Vlctor! Pedemonte .,. ..... .
Roser Gallen .. . .. . .. . .. . . ..
1'- Josep Duch ...... ........... ,
J ose!lna Fabregat ... ...
l ' - Ferran Vlllaret .. . ... ... .. .
ltamono. Mestres .. . . ..
5'- Vena nc! Pael rosa ........... .
Manuel Tubert ... .. . .. .
3'- Encarnació Carbonell ... "•
Callol ............ , .... .
5'- Ellonor A¡ulló...... ........ ,
B. Llàcer ......... ,........
5'- Dolors Maresma ... .. . . .. . ..
J. Marlano ...... , ........
1'- Un matrlmont d'esquerra,
S. R. l R ................. ..
Domènec Benet l A. Sa..
l'Un mestre .............. .
ltchs ................... ..
l'Un de tants .............. .
5'- Joan Morales 1 tamilla .... ..
Un Cie Sarrià .. . .. . .. . .. . .. .
Pla .. . ... .. . .. . . .. .. .
Llu!s
~·l'. Vegué ................. .
l ' - Ramon Costa ........... ... .
Un con•;ençut .. . ... ... .. .
4'- Enric Mel e bor •• . •.. . •• • •• • ••
A. Bnrcorns ...............
l ' - Camil Relxach ......... ,.,
arrne ............ ..... .
5'- Josep Ribot ... ........... .
. Gulllermo .............. .
J. s ............. ......... .. .
5'u ndrat ............... :..
5'- Ricard Font Jacobi ... .. . .. .
8ublls ... ............ ... .. .
Pere Gras .. . .. . . .. . .. .. .
1 '5'- Joan Vldn.l ......... ... , .... .
oon1'ós ·::. ·::. ·::. ·::. ::: :::
5'- Joan Ferré Cànovas ........ .
Sau Julià.n .. . .. . ,.. . .. .. •
1'- Jaume Gay ......... , ...... ..
Comas ................... ..
5'- Esteva Balart ... ... ... ..,
Mart! Serra Moll ns . .. .. . . ..
Barangó ............... ,,,
5'Escarpcntter . .. ... .. . ... .. .
5'- Dldac Flores . .. ... ... . .. ...
Perrer ............ , ....... .
5'- Joan vua .. . ... ... ... .. . . ..
Saltabarranc ......... , .... ,
2'- Jull Herrero .............. ,
x. ............... .........
5'- Moisés RI gola ............. ..
2'50 Llorenç Pla... .. . ,.. . .. .. . .. •
:::
:::
:::
·::.
:·:.
~.~g~~
Llu~.
2'- Josep Llopart ... , .......... ,
C. D ................. ..
2'- J aume Rl¡ola ............. ..
o......................
4'- Nicomedes Sanz ... ... ... .. .
nyuJa ................. .
1'- Castany ...... ........... .
l!L V ..................... .
2'- J Planeta ... .. . ... ... .. ... .
c . o . ................ ..
1'- Salvador Oliva ........... .
uts Julià ... .. . ,.. .. . .. .
l ' - Josep Ollva ......... , .... .
rt! Arenaa .............. .
l ' - Jaume Rangel .............. .
J osep Segura .............. .
Jaume Rol¡ ... ... ... ... .. .
l 'Bvarlst Paloe. .. . . .. , .. .. . . ..
l ' - Antoni Tramu.las .......... ..
.....
•
,..
..
,
...
Jaume Moral
1'- Bartomeu Vludez ... ... .. .
J osep Flores ... .. . ... .. . ...
1'- Joan Plll.demunt ........... .
la!el re Mayné . .. .. . .. . ... .. .
1'- Manuel Calvache ... ... , ..
Un company ... .. . ... ... . ..
l ' - Joaq,u!m Nogueras ........ .
Cristòfor Pipo ... .. • , .. .. • .. •
l ' - J . Suris ... ... ... ... ... ..,
.•
.
.
..
.
..
.
..
J41q, uel Cresp! . ..
1'- Amadeu Armljas .......... ..
Joe.n Ralch .. . ... . .. .•. .. .
Jaume PuJades .. , ... ... •..
0'50
~dald Cots ...... , ....... .
0 '50 Joan Galceran .. , ... ... ...
osep Sà.nchez . .. , . . , .. . ..
0'50 G. Pla ... ......... , ..... , .•
anuel Gascona .......... ..
0'40 Domènec Sanz .... •.. .. . ...
cenc Serrana .. • .. . .. . . ..
0'50 Lloren Matas ...... , ........
Joan Alarcón .. . .. . . .. .. • ...
1'- Joan València ......... •·•
J osep Coves ... .. . ,.. , .. •..
1'- Antoni Tetxldó .......... ..
Josep Molet .. . .. . ... .. . . ..
1'- M. Ménelez ...... .......... ..
Antoni Mart!n . .. . .. .. . .. •
1'- F Mons ... ...... , ........
Paul! Escobar .. . .. . . .. •.. , ..
1'- F. Prats ... ... .. .... ..... .
J oan Solà ... .. .... ....... ..
l ' - Salvador Vall8 ... ... ... . ..
J osep M. Alemany ... ... .. .
1'- Venancl Tenas........ , ..... .
J osep Ststsch ......... ..... .
1'- Un esquerrà ... ... ,.. ... ..,
Martin .................... .
1'- J Dausà ... ... ... ... ... • .•
Ramon Bernadas ......... , ..
1'- Soter Valdlvteso ...... ,., .. .
Joan Valls ................. .
l ' - Joan Basart ......... , .... .
M. N. O .......... , ....... .
1'- Josep Castllanes ,., ._...... ..
P. M. Q....... , ..... , .. ' "
l ' - Miquel Mir ................ .
Antònia Mestres .. . . .. .. . . ..
1'- Joan Tosses ...............
Joaneta Gumbau .. . ... ... , •.
l ' - Elles Tallardà ~· .......... ..
Mauu ela Marttnez . .. ... .. .
Enric Sacrest ...... ~.. ,.. ...
0'50
,
VIcenta Sales...... ,.......
0'50 J. Torras ................. .
PUar Montserrat ... ... .. .
0'75 Josep Banaells . .. ... . .. .. .
Joaq,ulma Badosa .........
0'50 Carme 1 Concepció Pérez, a
Josefa Bardagl .. . . .. ... .. .
la memòria de Macià .. . . ..
0'50
Franctsca Farrés .. . .. . .. . .. .
0'85 Esperança Bagó .. . .. . .. . .. .
Mercè Valls .. . .. . . .. .. . .. .
0'50 Evarist casas .................
Teresa Muné... . .. . .. ,.. .. •
0'50 Josep Mutà . .. ,.. ,.. ... .. .
Eru·tca Campderrós .. . . .. .. .
0'50 R. E. V ............ , ....... .
Antònia Morell . .. .. . . .. . ..
0'50 Josep Ouch .. . .. . ... ... .. .
Teresa Rlbas .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 J. A. A .... ............. ..
Marta Rlbn.s .. . .. . ... ... ...
1'- Mart! Ferrer Gay ........ .
Teresa Castadera ... , .. .. . .. .
Jaume Planxart ........... ,
0'40
Peracams .............. .
0'60 Pere Bosch Paytuv1 ........ .
Oarme Bert .............. .
0'50 Jaume Comas ............. ..
Rosa Mart! ...............
0'50 P. Soler .. . ... . .. , .. ,.. .. .
Julita Romero .. . .. . . .. . ..
l ' - Emlll Pl ... . ............. .
Concepció Benavent . .. .. .
N D .................... ..
de
Familia Ramon Gnrganté,
8'- Ramon Peelemonte ... ... .. .
GUIFSona ......... .... ..
Ramon Brunet ... , .. , .. ,,,
Joan Arnljn.s .. . ... . .. , .. ,..
Gl'UIJ 1 ·¡,¡¡,uga, de Cn.stellvell
S'- Martf Cornellà ... ... .. . •..
VIcenç Sugranyes .. . . .. .. •
:1'- Narc!s Blanxart .......... ..
J osep Valls . .. .. . .. , ... .. .
:1'- Gumersind Llobet ... •.. •..
Joaqulm Valls .. . ... ... .. .
2'- Castelos ............ , .. , .. .. .
Ro.mlr Sugranyes ......... . ..
8'- Lorente .. . .. . ... ... ... . ..
Felip Cavallé ............. ..
2'- Gallart ... ... ... •.. ... ...
Sebn.stlè. Mart! ... ... ... , ..
:1'- Sallchs .. • .. . .. . , .. .. . .. . . ..
J osep Valls 1 Nolla ... .. . , ..
:1'- Casola ......... , .......... .
J.ntonl Mn.ssngué ... ,.. •..
1'- Martorell ... , ............. .
Lluis Nolla ................. .
1'- E. Garcia .. . .. . ,., ,.. ... •..
J 06ep Tosses .. . ... .. . ... . ..
1'- Tarrats ... ................ ..
Joan Mart! ......... ,.... .
:1'60 Buscató . .. ... ... ... ... •..
Frederic Ribes .. . .. . , .. .. .
2'60 Raig ............ , .. , ....... .
Joan Massaguer . .. .. . .. . .. .
:1'- Bansell8 ...... , ....... .
Fr811l.cesc Mart! .. . .. . .. . . ..
1'- Otnesa Plt\a ... ~....... .
J.ntonl Nebot .............. .
2'- Ponce ............... , .... ,
Josep M . Valls .. . .. . ... .. .
l ' - Roca .................... .
Bonaventura Rosselló .. . .. .
1'50 Fors .................... ,
Mart! Mart! .. . .. . . .. . .. . ..
Codina ... ,. ............... .
l'~
Marlan Bové . .. .. . .. . , .. . ..
1'- Stnteta ... ... ... ... ... . ..
VIcenç Nolla .. . . .. .. . ... .. .
1'- Burguera .. . .. . .. . .. . ... .. .
J oan Vllaltella . .. .. . .. . .. .
:1'- J osep Castelos Otos ........ ,
Joaq,ulm Cabré .. . ... .. . .. .
2'- Catà. ................... ..
Sebastià Bnrrlach .. . . .. .. .
Margarita Marti ......... .,,
:1'Rllmon Monné . .. .. . ,.. . ..
l ' - Marla Font ... ......... ..... .
J osep Sugranyes ... , ....... .
:1'- Josefa Font ............. ..
Josep Nolla .. . .. . ... ... .. .
1'- Emêrito. Font ... , .......... .
J aume Siré .. . ... .. . .. . . ..
:1'- Fca. Matas . .. ... ... .. . •..
J osep Solé ............ ..... .
1'- Joana Moreno ........... ,
Josep Mart! ... ... ,.. ... .. .
1'- M. D ............... ..... ,
J osep Sotré .. . .. . .. . .. . •..
2'- S G .................. "'
Antoni Su¡ranyes ... ... .. .
Llu\sa Pérez ... .. . ... . .. ...
2'.
..
.
..
.
..
A 1n1sti Sul)'rnnyes

t

i:

[

~

Q

tunclonart de l'AJuntament de Sants Coloma
de Queralt ............. ..
Bartomeu Aceelo... ,.. ... .. .
}.fiq,uel Vaquer .. . ... ... .. .
J. s. . .. ...............
!'. Dlv! .................... .
Joan Ayats ................ ..
a&mon Pedrola ,........... ..
J,.. Solé ..................

L N ................... , ..
M. J .......... , ..... , .. "' "'
E. Gl8pert ............ , .. ,.,

Un

O. M ...................
r.ume
Padró , .. , ..... , ..

~

Matamoros ...... , ....... .
ootes . .. ... ..• •.• .... , .•
erran Fora ... •.• ••• ._.,. ,n
Prancesc Turull ~·· ••• ,.,. ,.~
Modest. Plé ......... , ....... .
ull Santeulàrla ... , ..... "<
Gelabe~ ............ .,,
u ls Oarus . .. ... • .. .. • ... •
tcenc Cornellas ...... ... cu
Puig ...... ...............

~

CALELLA:

'Dn grup de dones d'esquerra
hu Fellu Nualart ... ... ...
l oacp Font Otos 1 familia •

P Comas Batlle ........ .
tel Herrero .. . . .. .. · n •
qulm Colomer . .. ... ...
P Ornu .................. , ..
Llorenç Soms .............. .
Vn ex-empreson&t del 1908.
8ebasttà Mons . .. ... .. . .. .
Llorenç Subtrà ... ... ... .. .
Cllment Pla ...... v• . . . . . .
Emili Bosc.il .. . .. • .... • ._.. •••
Llorenç Oraoata ... ._.. ... •..
Ll. Casola ............ ..... .
Joan Llacuna ............ , ..
Joan Cardó .. . ... .... ... ""
Joe.n Sublrnna •.. •.. •.. •..
Joan Càno,·as Prats . .. .. . .. .

~

S'- E. Dlvlu ... ... ... ,.. ... "'
1'- E Corbera ......... , .. , .... .
2'-

l'-

M . Ribot ...•.• ,., ...... , nc

E . Fu¡assot . ..............

l ' - M. Monràa ......... '" n•
0'60 c. Gels .................. "~·
0'50 J Saochon , .. ... ... ... •·Jt
l ' - E Soler ... ... .. ••. , ... ,...,
0'50 Jerero . . . ..• .. . ... ,., . .-. .- ..-...

0'50 P. Monràa ...... .,, , ........
l'.,.....- Calvache .....•• .., •·· .,,,_ E'-'
:1' - C Teixidor ... , .. ... ... n•
0'50 Un parat ............ ..,, .,,,
0'50 Un sense !elna ... ... .. • .:••
l ' - un pescador de oanra .. , •·•
li'- Enric Morató ......... , ., ...

1'- Joan Comas ............

0'60
0'50
0'60

xa

J . Catà .. . .. . .. . ... •·• .......
Josep Pere ...... ,,, ... , .. '"''
Josep Sarq,uclla ... ,.... , .• ,,,
Enric Maresm& •. • ..... ,... ...••

Joaqulm Costa ..... , ... ,....
Josep Castelos Brull ...... ,.,
Martorell ..................
0'- Arnald VIdal ............ .,,
8'- J Hcrna.ndo ..... , •..•.• L'!.
Pere Po\18 . .. . ..... , ........
:1'l ' - Joan Terrades ............ ._..
1'- Pere Andreu ......... ~.. ._..
1'- Joan Comaa Nualart.........
6'-

o·-

li'-

P . S. F ................... ,.,

J. B . E ................... ""
1'- Josep M. Vergés ......... .,..
l ' - :X:ena ... ... ... ... ,.. ... ...

6'.-

Joana Flores . .. .., , ..... , .•
Fidel R1ua ......... , ........
JO&ep Cànovas ... ... ... r ..
J oan Vergés ...............
l ' - Jacint Riera ......... ......

1'1'li'1'-

1'2'-

Suma l ..cutlx ... ...

Quatre mil italians més a

sis de f~br~r de

l '1'1'1'1'2 '-

1' 1'6'2'-

l'~

1'-

1'2 '1'1'1'll'1'5'1'-

1'-

1'1'1'-

1'-

1'1'1'1'1'1'0'50
0'60
1' 1'0'50
0'50

5' 5'1'1'1'1'-

1'3'1'2'2'2'-

2'-

l'1'1'3'2'~

5'2' 2'-2'2'2'2'2 '2'2'-

Per l'interès humà que conté reproduïm el següent article publicat
a eLa RepúbliqueJ de Paris, en vlgilles de l'aniversari del 6 de febrer.
L'article va signat, Monsieur Pulllotin.
«Sopava l'altre dia a la mateixa
taula. en què sopava un tinent de la
guarnició de Paris. La conversa va
derivar cap als fets del 6 de febr~r.
l'aniversari del qual s'havia. de eelebrar al cap de pocs dies.
L'esmentat tinent, el dia dels fets,
es trobava. destacat comanant un
escamot de soldats, a la. banda de
darrera dels Invàlids, bastant lluny
del teatre dels fets. Hom havia cregut, amb encert, al meu entendre,
que l'exèrcit no havia de participar
en la repressió 1 únicament haVIa
d'estar a la reserva pel cas en que
les coses prenguessin derivacions
inesperades. El meu tinent no tenia
cap ordre concreta; sentia el brogtt
de la. lluita, però Ignorava quins
eren els elements que s'havien lliurat a actes de violència.
En un moment féu un ràpid examen de consciència 1 arribà a una
conclusió sobre quina havia d'ésser
la. seva conducta en el cas que hagués d'intervenir en els fets amb la
seva força. Primerament hauria fet
un reconeixement per tal de saber
contra quins facciosos se les hauria. d'haver. Que es tracta d'elements
d'esquerra, foc immediatament. Que
són els elements «nacionalistes»;
llavors dissol la. força que comanda
1 deixa f er.
No em negareu que és una solució
simple, expeditiva. 1 radlcal. Un oficial en serve!, amb forces sota el seu
comandament, encarregat de defensar el Parlament, decideix per si sol
preterir les seves ordres al seu criteri politic personal. No serveix a
l'Estat, serveix les seves conviccions
1 els seus a.mlcs contra l'Estat. Es
ell mateix el qui decideix quina. ha
d'ésser la seva. conducta.
I no obstant, ell acceptà l'obligació de romandre en un lloc en tl
qual el seu uniforme pot enganyar
els que sembla servir. Hom confia
tropa a un o!!cial, però resulta que
aquest oficial pertany a una lliga
«patriòtica» qualsevol 1 amb l'excusa. dels seus galons, aquest membre
d'una lliga mana forces. No és gens
diflcil d'explicar-se el desagradable
que ha d'ésser per a un oficial el
que se li encarregui una. tasca. d~

Somàlia ••• Els

feixistes e s presenten voluntaris ••• Els negres de Nord-Amèrica e s solidaritzen amb

I any passat a t ariS

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
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Abissínia i

policia. pels carrers; és el drama intim de l'home que en el seu interior
té el dret de pensar com vulgui i
es pot trobar davant l'obligació d'atacar als seus mateixos amics. En
a.ltres temps hem fet experiències
d'això mateix, però haviem pog~t
veure oficials que sl bé es lliuraven
a. l'enemic, ho feien abans d'actuar,
prenent tota la. responsabilitat dels
seus actes, arribant fins a perdre
ela seus mitjans de vida. El seu gest
podia. ésser discutit, però era. noble.
Ara., però, ens trobem davant d'un
altre cas ben diferent. Res de problemes de consciència, cap drama
intim ni tampoc cap mena de risc.
L'honor milltar ho soluciona tot.
Res de lllurar l'espasa. Ea mlllor
guardar-la per a posar-la al servei
dels amics. Primer polltic, cle¡;prés,
sl. és possible, oficial. Aquestes lligues que diuen lluitar per a restaurar l'a.utoritat de l'Estat, minen la
disciplina. dels quadres d'oflcia.la de
l'exèrcit, que hom sap són el darrer
reducte de la disciplina, en profit
propi aprofitant l'equivoc que ells
mateixos han Imbuït en alguns caps
calents.
Davant de la seva declaració, vaig
preguntar al facciós fra.cassat, què
hauria fet en el cas que els seus bomes, aplicat el mateix dret de lllure
exa.men, s'aguessin negat a fer foc
contra els enemics de l'oficial.
-En tal cas, no h1 cap dubte.
Es tractaria de mals francesos indisciplinats i se'ls hauria fet Consell de guerra. No podria. haver-hi
pietat!
Per la. seva part, en el cas que
hagués ajudat uns rebels contra els
quals la dlsclpllna. l'hagués obligat
a tirar, no temia cap conseqüència.
No 11 hauria pogut passar res de
mal Els revoltats haurien guanyat
1 encara n'hauria tret profit. «Aquella m ena de rebels, haurien guanyat
sempre, ja que ni un sol oficial de
l'exèrcit francès s'hauria a.trevit a
barrar-los el pas, em digué l'o!lclal.»
Tinc l'esperança que el tinent
exagerava, però temo que de totes
maneres tenia massa raó. Jo voldria.
saber com raonen ela que pensen
com ell -1 formen legió- quan en
un Consell de guerra han de jutja.r
1 condemnen algú que ba tingut
més en compte la. seva manera de
pensar que no pas la dlsclpUna. millta.r.

Roma, 21. -

declaren el

italians

boicot als

Més de 4.000 soldats d'Ual Ual. Ablssínls. es manl!esta

es dirlgeLxen cap a Ablssinia, mentre d'acord en principi, però posa con·

continuen les negociacions per a
l'establiment d'una zona neutral en
el conflicte !talo-abissini.
Hi ba. més tropes preparades, per,
si cal, emprendre el viatge.
Ala cercles oficials s'afirma. que
s'ban oferL per a prestar servei a la
regió abissínia més de 10.00'1 camises negres, 1 s'afegeix que les ofertes van augment a cada moment.
Segons informes, hom diu que Itàlia ha acceptat algunes de les condicions esmentades en les negociaclons d'Addls Adeba., 1 que ha rebutjat altres clàusules.
Mentrestant el Consell de Defensa
Nacional ba. fet saber ql!e el pafs
estava. en exceHents condicions per
a mantenir qualsevol classe de guerra. S'ha dit qae bl ha abundor de
material, municions, matèries primes, etc., per tal ~·tpllr qualsevol
falta.

CEDEI·
ABISSINIS
ELS
XEN EN LES NEGOCIA•
ClONS I ELS ITALIANS
EXIGEIXEN CADA VEGA•
DA MES

Londres, 21. - Les negociacions
ltalo-ablss!nies continuen en Addis
Adeba. Itàlla. ha.via sol:llcltat la creació d'Una. zona neutral a la regió

diclons, de les quals, algunes, com
la de l'accés deia nòmades als pous
situats dintre la zona neutral, eren
acceptades per Itàlla, mentre que
les altres les ha rebutjat per Inacceptables. Itàlia demana, abans
d'arribar a cap acord, l'evacuació
d'aquesta. zona per les tropes a.blss!nles.
Un missatge tramès des d'Addls
Adeba al «Times» con.tl.rma la notíela. anterior. Segons aquest despatx
els ltallans no accepten que Abissinla
Inclogui en la seva delegació oficlnls
estrangers al servei d'aq<.~est pals,
I, en canvi, Abissínia, insisteix a lncloure'la. Per altra banda, la qtiestló de l'accés a. la zona neutral 1 la
del pas ll1ure dels nòmades es deixen per a la discussió dels negociadors.
l'el que fa referència a l'acord de
Ginebra, segons l'esmentat missatge, els italians afirmen que aquest
acord obliga els dos Governs a entaular negociacions directes per tal
de determinar sobre el:; incidents
d'Ual Ual. Els abissinis pretenen
que, segons l'alludlt acord, en les
negociacions s'ha de fixar el procediment de concillació o d'arbitratge
a l'article cinquè del Tractat d'amistat ltalo-abissin1 del 1928.

~

ELS IUGOSLAUS N
TAN COMPLAGUTSO ES·
PLANT E J AMENT 0 EL
0 EL
CONFLICTE
Belgrad, 21. - En relació al

filcte 1talo-abtsslni, ela diaris Iucogn.
Jaus fan avinent el fracàs de la os.
mera campanya Italiana a Ablss¡~~
en el passat segle, encara que •
general. es limiten: a reprOdUir' en
comentaris de la Premsa estran eis
gera només.
La noticia de la mobUització
clnl ltallana ha estat acolllda pe~a['
població lagoslavn nmh molt
simpatia.
La Premsa fa remarcar, també
manera ben ostensible, que el ' de
vern !tallà ha cridat a files nom~().
sos reservistes eslovenes ela quals :
que esclati la guerra, es veuran obus
•
gats a lluitar en territori africà
tal de defensar Interessos ltallanr,er

Poc!

)

..

L
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tras

tlS~

Londres, 21. - Gran part del bar
ri negre de Harlem, a Nova Yori
ha ofert els seus servelS a Ablssin!a,
per si aquest país els necessita en
el confilcte que sosté amb Itàl!a
Entenen que és indigne que eLS
blancs tractin de destruir el darrer
Imperi negre d'Africa.
El pilot negre coronel Herbert Ju.
lià, conegut pel sobrenom del «Agut.
la de Harlem», ha declarat als periodistes que, al con,andament de
dos avions de combat, que portarà
amb rapidesa cap a Aden volar¡\
acompanyat dels seus millors pUots
negres cap a Addls Adeba. Portarà
bombes I material de guerra.
A Harlem s'ha organitzat un «bol·
cot» contra. tots els venedors de gel
!tallà i contra els re!'!taurants de
cepaghettl».
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l '5'2 '8'2'Manuel Brunet ha. rebut cent pes3'- setes d'un& ciutadans per a les obres
1'1'- de lct Sagrada Famflia.

Com s'ho farà 1
senyor

Bau

Vell

ta

!!!

farà

unir les dretes a la
força

Onpres crnaver enat paaata en rnaata pel Hnyor Mussolini aque~t batano penanyent a 1a mlllota feixista, es dirigeix a l'estació Terme, de Roma per tal de sortir en direcció a Etlopla

Cambó parlarà a Tarragona. Oil

De la crisi àels hospitals, de l'atur Robles havia. de parlar a Tortosa
I el senyor Bau, cap dels tradlciO.:
1'- forçós, 1W en parlem.

No s'entenen!
Una insospitada apli· Augmenten els naixements a
nalistes, no ha volgut ésser menys
Alemanya
per
permJs
l'oportú
1'Els jejocistes estan molt contents ha demanat
donar una conferència. públlca a la
0'60
Futuro»
Sigla
«El
•
• ,
res
2'- que siguin en gran 1Wmbre els po- Plaça de Braus.
a
coma
van
diumenge
cada
que
bres
2'Un diari de Madrid comentant
l ' - bregar ...
HACcl"ón
contra
crlatuvol
Estat
na
Sevilla
de
«El
aquesta decisió del senyor Bau diu acordado
'\'\
•
1'sol1c1tar q<.~e un ministro
Però 1W diuen, per un descuit. que el que segueix:
'
1 'a cada pObre que va a combregar li
t,
que les pagUI'\'\
primavera. Se res
de
fiestas
las
a
«Se sabe que el cite."') diputada asista
1'- donen esmorzar i dinar ...
a O 1Ca»
"'
'
2'lmpondrà a todo trance, por la fuer- ha recordada que el a.fio a.ntertor la
Una manera com qualsevol altra za. de su gran organlzaclón, la màs presencia de un ministro contribuyó
1'dl'u un professor
1'- d'CUISegurar-se l'~t.
cEl Slglo Futuro», diari arxicat.l>
estrecha unlón entre todos los par- :~;~~» a. que no se perturba.ra el
1'•••
tldos ~ - derecha.»
11c, desautoritza a.quella. dcción Ca1
H
1'Diumenge el sen:r¡or Cambó partóllcat, tan recomanada pel senyor
ranc es
Com s'ho tarà?
cló ~~ a~l=ea~ospltada. aplica5'1'- larà a Tarragona.
cruamenyscompa.bo fa,
També
Irurita.
!!!!!!'!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!
!
I el senJior Gil Robles ho Jarà a
l'Caldrà
Epoca.t.
Segons una ilúormacto de proce- ment eLa
1'- Tortosa.
dència. francesa Alemanya. ha pu- dir als submlssos creients que no
8'Una desgràcia 1W ve mat sola.
Dlicat el seu balanç demogràfic del sabran per qUin costat decantar-se.
2'50
D~tEIES
•••
«El Slglo Futuro11 darrerament ar·
1934, que és el següent: Augment de
1'L'Institut de Sant Isidre 1a l'ha.
nascuts en el 1934, comparats amb xlba.t a Barcelona, publlca el que
1933, 215.000 Total de nascuts l'any segueix:
2'- posat enfront del senyor Ptc.
2'El senJior Cirera ha jet públic que
«A nosotros nos han preg-..mtado
passat, 1.170 m!l; excedent deia nat2'- s'oposarà per tots els mitjans legal!
xementa sobre els descensos, ~50.000. muchos amlgos qué deblan hacer
1
2'- al jet que prosperi el propòsit del
França, amb sentiment, no pot o- con respecto a la tarjeta de Acclón
2'posar unes altres xites més optlmls- Católlca.
1'- senyor Pic de gravar els vins f l~
No tenemos autoridad para dar
tes: naixements, escassament 675.000
2'- cors...
2'o slgul amb prou feines el 67 per consejos; pero diremos lo que he·
Un bon auguri d'harmonia per a
2'- la futura Comissió Gestora.
100 dels naixement& registrats al mos hecho. Desde luego no hemos
2'Reich. Xifra que marca una. minva tornado ni tomaremos esa tarjeta,
•••
2'L'Institut Agrloola de Sant Isidre
Corre per Barcelona el Sr. Due«Para el próximo dia 27 del co- de 50.000 unitats en el 1934, compa- porque estlmamos que de ello no
1'tenemos ninguna obligación de con1'- lo. Se'l veu per l'Ajuntament. Fre- celebrarà assemblea. general el prò- mente ba sldo convocade. la junta rats amb el 1932.
xim dia 27. cEl Deba.tet, el diari deia general ordinaris. del Institut,., Agri2'- qüenta la Generalitat ...
Aqu~ta impres~ionant compara.- ciencla, y la canttdad que en ella
1'Sospitem que tenim Duelo per amics del senyor Cirera, h1 fa el cola. Catalàn de San Ialdro, en la ció -diu un periòdic - demostra babiamos de invertir, la dedicamos
1'següent comentari:
cual sera presentada una interesa.n- que és hora d'adoptar una polltica a las indispensables llmosnas para
1'- temps.
«Es la Lliga el partldo catalanista te proposiclón que suscriben los ca- de la natalitat. No pot a.tribulr-se el sostener el culto y el Clero, las es•••
1'a.nte
preocuparse
parece
El Royo ha reconegut que si u que màs
2'lificados y antiguos elementos de di- fenomen als efectes de la crisi eco- cuelas católlcas y tanta.s obras ue
2'- jan eleccions a Catalunya guanJiarà esta desviación que ellos llaman ebo. entidad sei1ores Luls Desvalls n tmica., perquè un dels països més celo Y de carldad cristiana, muY
csantimienta patriótlco català.ru) y (marqués de Alfarràs), Eplfanlo de afectats és Alemanya.
1'- un trist paper.
necesitadas de recursos.»
0'50 l'Esquerra f que eu agraris jaran procurau a todo trance refrenar sus
Mentrestant, cEl Debate» i el bis·
Segons el professor Jean L 0 u 1 s
Fortuny (barón de Esponellà), Juan
0'25
a
ataque
be de Barcelona recomanen el que
primer
El
consecuencias.
l'los
d
F
Bé... Però atxò per què 1W 1w
Girona y Vilanova, Anton1o de Puig
0'25
aconsella l'òrgan del tradiclona·
no
de
1
França
de
titut
e
aure,
intentarà
lo
Ceda
la
contra
fondo
0'25 deia al Parc?
Y Conill, Ricardo de Capmany (con- l'Acadèmia de Medicina, autor d'Uel núércoles de la semana. próxlma d,e
0'25
Hauria tingut un èxit.
na sèrie d'investigacions 1 publica- lisme pur! No s'entenen!
CalJav1er
Canet),
de
Vall
la
de
0'60
en la junta general del Instituto deró Y Coronas, Alberto Lleó y de dons sobre demografia, cal que la
• • •
0'25
Es troba a Barcelona el diputat Agrlcola Catalàn de San Iald.ro; con PulgguriP''lPr y Pablo Juny y Vil&.
Repúblioo. fraP c<:o ~ >nr.difiqui com0'25
el pretexto del obllgado apolitidsmo
0'25 senyor Pérez àe RozCUI.
La citada proposlclón està redac- pletament la sih~~~•ó. D'altra mane- La reposició de
de la entidad. se pretende lmpedJr tada en los stgulentes tónninos:
Encara no ha jet declaracions.
0'26
ra, el nombre de naixements no aug.
0'26
que el presidente, Sr. C1rera Voltà
Esperem.
lLos que abajo firman, creyendo
en una sola unitat. Caldria
0'25
siga figurando al trente de Acción llegado el momento de dar efectlvi- roentarà
•
•
•
que l'Estat es mostrés més generós cionaris a la Genera·
0'25
1 que el 'ricepre- dad a. las repetidas d.eclar ..c;ones en el socors a les fa.mllies nombroCe.talana,
Popular
Federació
la
contra
maniobra
La
0'50
0'25 àe Municipis Catalans empresa per sidente, señor Torrents, continue que se ban hecho en tod.as partes y ses 1 que comptc'l amb e~c~· ·~~ relitat
desempefiando el cargo d.e delegado por todos de que el Instituto Agrí- cursos.
0'25 la Lliga ha. reeixit completament.
0'25
El senJior Roda Ventura l'ha des- del m1nlstro de Trabajo en Cata.- cola Catalàn d.e Se.n Isldro para. r~r
taals
que
professor
el
Esmenta
2'Sota aquest mateix t.ítol, el nostre
quitat del fracàs de la Federació e&- lufia..
una entldad económlca d efensora. de llers de la Casa Mlcheltn, a. Oler0'25
La junta general del Instltuto la clase representada por la propie- mont Ferrand, a. partir del 1916 ca- coHego. «El Diluvio, en una passadt·
1'- quirol apoderant-se àe l'autèntica ...
Sense coZ.Zaborar amb els que ~ promete ser, pues, un espectà.culo 1n- dad rústica, debe rnantenerse alejo.- da. operari es veu beneficiat amb un edició, publica un arLicle que par a
1'de la reposició dels funcionaris P~
teresante, porque los a.migos de la
1'- nen, naturalment.
de toda actlvidad política y con- augment de sou de mil francs a- riOdistes de la Generalitat, del qua.
1'•
•
•
Lliga que fueron desplaza.dos de la da
Resulmt:
fill.
nou
cada
per
nuals
honratan
aspiracdón
esta
densando
els següents pare.gr!l- ~1·
1'Això àe lct JrancmctQOnerla és cosa jur:ta anterior tropezaran en su em- damentr f'<>ntida en el lema: cTodos que alli a Clermont Ferrand la. mit- extramtem
1'«Nos place haber visto estos u1 •
peno con la gratitud de a.quellos los pa.rtidos pol!Ucos al serv1c1o eel Jana de la. natalitat 'és de 32 per mos
0'50 de recent creació, pel que es veu.
reposlción de algunos
la
dias
En temps àel senJIOr Calvo Bote- cultivadores que conslderan que el Instituto y no el Instituta al servi- 1.000, en tant qu& la nútjana gene- funcionarlos de plantilla de la G~
0'50
señor Cirera Voltà y sus amigos, asi cio de nlngún partido politico». En ral francesa no passa del 18 per neralidad que fueron despedidOS
0'50 lo 1W n'hi devia haver...
0'50
Perquè el ministre de lct dicta.. como otros grupos naciona.les de de0'50 dura, que ara s'esvera tant, mat no dechas naclonales, promovieron la uso de las atrlbuciones que nos con- 1.000. En aquesta proporció aug- rafz de los sucesos del 6 de octubre.
cede el Estatuto v1~ente y tenlendo mentaran els naixements a. tota la Siempre da óplmos frutos, y en espo1.
0'50
anulación de la 1nicua Ley de Con- presente el espfrttu d.e au articulo França en 550.000 unitats. Molt bé. momentos màs que nunca, una
0'50 va protestar-ne.
tratos de Cultivo, y q_ue la. Asam- prime ro.
0'50
ttca. de tolerancia. Es un sedante .nePerò no tan bé les deduccions.
0'50
blea del Instituta Agrtcola. Ce.talàn
Cent mil soldats cada any, calcu- cesario en estos tlempos de aJJ~
0'60
...,.OPONEMOS:
de San Isid.ro en Madrid fué el màs
el professor Faure, girant els ulls clón politica. Por eso no nos
0'50 Cal prendre als cataeficaz movim!ento contrarrevolucio- a la. junta ordinarla se t.C'I!erae co- la
0'50
al fantasma de la guerra, 1 el aplauso cuando vemos que el :
cap
nar1o que iclcló el derrumba.mlento mo criterio general d.e aplicación dos millons
Portela Valladares. despues io
0'50
en vtnt anys, per a les flor
estudiar la conducta del funcwnarde
0'25 lans tot el que se'ls d.e la Esquerra, y, por últlmo, que la del citado articulo:
mobilitzades.
classes
vint
0'26
declarada cesante sin formacl60 0
~ulaclón d.e la ley llamada. de ConPrimero: La presldenela y vioeEl pla -afegeix mirant el pressu- expediente, lo reintegra a su emple~
0'25
una
constituía.
que
campo,
del
flictes
Agricola
Instituto
de!
presidencia.
mi·
0'25
post- costaria, anualment, 8.500
Por tratarse de compañeros en de
h a donat
absurda pesadilla. para. los a.grlcul- Catalàn de San Is1dro deben ser o- lloru¡
0'26
de francs.
Prensa, recogemos el comentanot.{oobra
la
a
debe
se
catalanes,
tore&
0'25
ense
que
persona.s
por
cupadas
cosque
-del
això
tot
de
pesar
A
Copiem de «El Sol», de Madrid, les personal del señor Cirera Voltà.
Humanitat», y ya que dos.- taS
0'25
cuentren completamente alejadas de ten 1 del desti que els espera- el «La.
eslins y VIlà - de estos tres penodlS
0'50 següents ratlles:
de
Ca.talàn
Agrtcola.
Instituto
El
de
acclón
de
com!té
o
direcclón
la.
seva
la.
desplegat
ba
Faure
professor
conVU!anova
Royo
«Don Antonio
barceloneses a que se re!iere 00505
1'1'- versó con un grupo de periOdlstas San Isidro, persistiendo en la. poU- pa.rtldo politico. El ejerciclo de es- bandera.: «Si l'Estat vol infants, ha tro colega han sido repue_:¡tos .fc;rte!a
l ' - y volvió a hablar de su discnrso de tica. de resignada. mansedumbre an- tos ca.rgos se declara incompatible de pagar-los».
recargos por orden del senor
terior a la actual junta directiva, no con Jugares 0~ "Obiemo de corpora.1'- Barcelona.
Va.lladares, verlamos con gusto ¿~p!l·
1'n1 mucho menos, cdones púb11c'ls a como funcionarios
realizado,
hublera
~osición del tercera, nuestro ~rador
-Yo se lo he dicho a mis atnlgos la eficacislma. labor conseguida en
1'del F.:stado que sean retrlbuidos.
nero Pedro Fotx, a.ntiguo co1a de ctJ
2'- -d1jo-: a los catalanea, lo mismo favor del agro catalàn.
Y por s1
- , ... Un accident mortal a la base de EL DILUVIO, ex redactor
SfW'linti·: · • · t".r..-'" hJt.l'\ "' ·r•
ual·
Estatuto
el
qultado
hemos
les
que
~·Pueblo Gallego», de Vigo, Y act «J..'Io
0'50 hay que quitaries todo lo que ee les ruera :POC<>, la junta del Instituto talan <1e San ls1dro deoe moverse
aeronàutica
:1'- ba da.do. Porque si no, no ba.bna tuvo el aderto d.e aconsejar a los ún!camente en L.:; àrees de defenmente redactor de nuestro coJega
1'. de peA la base aeronaval, mentre s'esta- Humanitat».
tlempo de hacer nada prà.ctlco ni propietartos que tratasen a los cra- sa de los intereses de la propled.ad
:1'bassairest con la màxima cons:lde- rústica de CataluAa y de los intere- ven efectuant exercicis de metrallaSabemos que la .Assoclll.C~nCloua·
1'- eflcaz, porque sl mafiana hubtera rac16n
Y les diesen facllld.ades para fie5 a.grarios generales de Espe.ña., dores, ocorregué una sensible des- riodtStes y la Assoc1acló de haciendo
1'- unas elecciones, habria un trtunro
ris de lo. Generalltat _estan ortela tJa·
acudiendo &empre para consegulr gràcia.
:1'- rotundo de la Esquerra para. 1a.e ma- la devolución d.e frutoe y renta.
Por todo ello tend.rà esencial in- esto3 fines a todos los partldos poUn dels que prenia. part en els gest10nes cerca del senor Pista. y ¡un·
1'- yorias y de la Lliga para las tnino1'terés la Junta general en que ae ve- lltJc , sin singularlzarse en nlnguno. exercicis era el mestre mecànic lladar~ a favor del pen~ unto con
1'- I1as.
poliUPedro Foix, qu ' j cbiVO de
T.::rcero: Debe la junta de gobier- d 'Aeronàutica senyor Josep Ribera clonano
Un diputado de la Oed!-1 qu 8 es.- ran en pugna Iu habllldades
1'M Masstp creó el ar
cas contra el Sr. Cirera Voltà y los no guardar las màximas conside:ro.- el qual rebé ' una ferida per rebot• José
1'- taba presente, le pre¡unw:
·oueS
de la GeÓerahdad.
Prensa
que defienden a todo tranoe su ges- ciones a los otros organlsmos que de bala que 11 causà la mort ala
1'Nos adherímos a estas ge~tl es·
-¿Y nosotrosP
beconslderàndola
presidencial,
ll'ttón
del
direcclón
la
comparten
ella.
con
por ser de elias merecedor Fo~ues·
'POCS minuts.
~tonces respondió el eeflor ltoyo·
1'L'accident, com hem dit, ocorregué perando un franco éxito parapuesto
' neficiosa para. lgs payeses aoGioi del I. A. C. de S. I según los preceptos
-Lo que nosotroe. Nada.»
2'Instituta.»
aquetodoa
eliminando
Estatuto,
del
tro compafiero en la Prensaciceso al·
cadàver
el
1
contrad.lc
del
moll
al
El senyor Royo ~. decl.dldal'l\ent,
Per altra part «El Notlcierm> pu- llos que no se e.vengan estricta- fou traslladat a l'Hospital M111tar, que no està pendiente dedP[enidOt·
J8.245'85 un ln¡enu.
!ormac!ó:
blica la. serru"
mente.»
on aVui 11 ~ practicada l'autòpela. • i\lilO, ~ te.n sólo ha sidO e
2'-
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La Lliga, la Ceda i 11nstitut
Agrícola de Sant Isidre
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