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Venizelos; a CretO, s'erigeix en cap de la revolució grega
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El significat de la revolució és contradic- Les Jornades d'octubre
tori per I~ c~operació de Venizelos ~ la la causa conque sembla h1 presta el general Plast1ras
•
NO ES DEIXI SORPRENDRE NINGU que es manifesta enemic de la demacrà- tro el Pres1dent
Oridem l'atenCió dels militants de la democràcia catalana d'esquerres que no deixin sorprendre la seva bona fe o credulitat per Informa- cia ••• La revolució s'ha estès a Salònica i ex- consellers
clons 1 rumors que aquests dies, al socaire d'una. situació anormal, algú té
interès a fer circular, i determinada Premsa a. recollir. En la nostra edl- i Macedònia ••• Creta t?talm.ent en poder de la Generacló anterior haviem de referir-nos concretament a un diari català de Bardels revolue~onarts
•
celona, afecte a la politica de Lliga Catalana, que, a compte del sensaCionalisme, ha arribat fins al llmit més enllà del qual la Informació periodls·
11t at
VENIIELOS, A CRETA, ES als periodistes. Ea segueix afirmant
t;lca canVia de nom i d'objectiu: el de la delació. Fora d'algun cas isolat,
DECLARA A FAVOR DE LA que es troba camf del seu pals per
REVOLUCIO
una. simple ullada. als noms i ideologies dels cliaris que donen constanttal d'unir-se al moviment revolucioCanela (Creta), '· - El senyor na.r1 per tal d'enderrocar TsaldarlS. L'estat
del sumari
ment acollida a informacions del tipus que comentem, iHustrarà perfecVenizelos ha pronunciat un discurs
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tament el lector sobre el propòsit que els guia. Per altra banda, el coneixement d'alguna de les persones que proporc10uen aquestes informacions i
remouen -emparats pel silenCi- la seva burda maniobra. intrigant, donaria també la. mesura exacta de l'objectiu que persegueixen 1 del baix
egoisme covard que les empeny.
El grimpador 1 l'arrivis..a. de sempre busquen ara futures plataformes
.¡ue esperen cotitzar en els seus mercats politics. Es la història de sempre, petita 1 misèrrima. Es w descontent d'ahir; el que no va obtenir el
càrrec per al qual intrigà mesos 1 mesos; el teòric tossut i analfabet de
taula de cafè; el que a l'hora. de donar la cara amagà curosament la. seva
covardia en absències sense justificació; el que té de la política la idea
d'un negoci més del qual viure el millor possible; el que no ha. sabut mai
què volen dir les paraules responsabilitat i honestedat; el que creu que els
partits polltics no són per a servir el pals sinó per a servir-lo a ell. Ximpleria, pobresa espiritual, bandarrlsme, heus aci els elements psicològics
1 morals que formen la seva personalitat.
No mereix res mes que menyspreu, però per menysprear-lo cal conèixer-lo, saber qui és, identificar-lo. D'aquest tipus és la gentussa que es remou en l'ombra, que dóna noticies, que busca. la. confusió, que cerca en la.
credulitat d'un repòrter o en 1a mala fe d'un adversari la publicitat d'afirmacions en les quals no calgut ni donar la. cara ni presentar cèdula de
responsabilitat.
Això -tan pebt, tan miserable- és tot. No té major importància que
la impossibilitat actual de demostrar amb fets l'absoluta falsedat dels
rumors escampats. Per IUXÒ -per una vegada- cridem l'atenció a tots
els militants de la democràcia catalana. d'esquerra per tal que no sigui
aorpresa la seva bona fe pels falsificadors politlcs. Al seu dia, quan les
circumstàncies ho facin possible, coneixerà tothom les consignes oportunes, avalades amb la responsabilitat de qui pot fer-ho. Per dolorosa que
ll:lgul, en tants sentits, l'etapa actual, cal no impacientar..se ni sentir nerviosisme. Tot es farà, tot es dirà, tot es coneixerà a la seva hora. Cal esperar-la. amb ferma serenitat, amb cohesió moral absoluta, amb rigid esperit de disciplina. En aquesta espera d'avui, aparentment inactiva, el
deure civlc de cadascú és superior a. totes les al~res hores. Quan els homes poden moure's a.l mig del carrer i a plena llum, els seus mateixos
actes denuncien l'objectlU que els impulsa i és fà.cil discernir bo i dolent.
En el silenci i en la quietud, més que en els actes cal penetrar en els
pensaments 1 en els propòsits, i cal eXIgir -amb l'autoritat dels qui a cad:l. hora. han complert el seu deure- una. clara, absoluta, desinteressada
lleialtat.
No es deiXi sorprendre ningú, repetim. La responsabilitat d'interessos superiors, el dolor de moltes llars; l'adhesió fervorosa als qui, pels
seus actes pels seus gestos i per la seva jerarquia, esperen, encara, el
fall dels tribunals de justici&, han d'ésser per a tota l'imperatiu d'una severa disclplina 1 la. garantia de noves aurores.

El Consell Superior Bancari
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No suprimirà els
comptes d'efectes de
la Banca Catalana,
però els regularà
Madrid, 4. - Ha celebrat una reunió el Consell Superior Bancari, la
qual ha estat continuació de la celebrada. ahir. El Consell ha acordat
no suprimir el compte d'efectes de
la. Banca catalana, sinó sotmetre'! a.
una. regulació per tal d'evitar certs
abusos que s'havien comès.
Han assistit també a. la. reunió els
representants de la. Banca catalana.
senyors Soler 1 Gambús.
Aquests representants, que no assistiren a la reunió anterior per fa.lta material de temps, han exposat la
~eva opinió en la reunió del Consell.
Han parlat de com està d'arrelat
el compte d'efectes de la Banca catalana, dels guanys que reporta als
clients, de l'efecte perniciós que la
seva supressió reportaria a la. indústria 1 als particulars que l'utilitzen
per a l'adquisició de valors.
Tots els altres consellers s'han ratificat en llur oplnló, ja emesa. No
hi ha hagut votació 1 el president
t:enyor Valero Hervas, 1 el vice-pre~
eident, senyor Pan, s'han reservat llur
opinió.
El senyor Valero Hervas s'ha comproJJ'!-ès a transmetre al .mlnjstre les
opmions exposades, amb tota. fidelitat, i que àdhuc li portarà les actes dc les dues sessions celebrades.
També exposarà al ministre els punts
de mira existents al Consell després
dels estuclis realitzats sobre aquest
afer, el qual Consell no veu raons sufiCients per a aconsellar la supreseió del compte d'efectes. No obstant,
perè, 1 vistes les suspicàcies sorgides,
creu que cal reglamentar en termes
clars 1 precisos aquesta activitat 1
donar tota mena de garanties a la
clientela.

Un document
Per la «Gran Lògia. Regional del
Nord-Est d'Espanya» ha estat adreçat al president de la. Cambra se
nyor Alba, un document relacionat
amb els debats sobre 1a frnncmaçonerta, promoguts pel dip-utat senyor
Cano López. Per creure'l d'interès
lnformatiu, i no essent-nos possible
Eublicar-lo avui, degut a. la seva exensió, esperem poder publicar-lo demà, si res no s'hi oposa.
EE

El general Batet
Copielll de «La Noche».
~CContrariamente a lo · publicado
en algunes periódicos informando
~ue el general Batet habia regresad o a Barcelona., por noticlas fide~~~as que tenemos, podemos afirque el referido general contin~a en Palma de Mallorca dond
Jh~manecera, proba.blemen'e hast!
ultlmos dc la semana act~aÍ.»

EL GOVERN ACUSA VENI·
per tal d'anunciar que s'havia. a.juuI E LOS
tat a la revolució, en el qual digué
Atenes, 4. - El Govern ha dirigit
que la revolució estava justificada,
i que ell s'unia. a ella en el seu apo- un missatge al poble la redacc1ó
del
qual eVidencia que la situació
geu, confiant en assegurar alxi el
és encara més greu que el dissabte.
seu èxit.
ELS
MOTIUS EN ELS
QUALS BASA VENIIELOS
LA SEVA ACTITUD
Atenes, 4. - Venizelos ha decidit

unir..se al moviment revolucionari,
el qual es basa en el fet que el Govern en proclamar l'estat de guerra na
abolit la Constitució, 1 ha compromès amb això la República.
Tots els caps de l'oposició han
estat detinguts, incloent entre Pls
detinguts als ex-mlnlstres Pafasnastasiou i George Cafantarls, altres
moltes personalitats destacades, i
membres dels partits d'oposició.
El Govern afirma que està dominant la situació a tot Macedònia
i Creta, 1 afegeix que no concedeix
molta importància a les reunions 1
mitings antigovernamentals a Creta.

D'algu.n temps ençd, aquesta express16 -les quaranta hores- sintetttza un dels principals problemes cle l'organitza.ció del treball: la reducctó de la ;ornada. obrera. Davant l'augment progresSiu dels obrers parats
a quasi tots els països del món, hom cerca els reme" i els pafliatius d'aquest angu.niós problema. I és sabut que entre les fórmules proposades f
en part aplicades, hi ha la de reduir a quaranta hores el temps setmanal
del treball obrer.
Els organismes de Ginebra han aplegat ja moltes dades, han jet molts
estudís i han convocat importants reunien.!. Encara no ha reeixit e.l projecte d'un canvent internacional per a la reducctó general de la jornada.
Però actualment es realitza un nou esforg. El Bureau Internacional persisteix en l'examen del problema, del qual s'ocuparà ¡a Confer~ncia que
ha de celebrar-se el vinent mes de ;un11.
Per a la fiJ:actó de la durada àe.l treball, les quaranta hores setmaMadrid, 4. ....- Segons noticies re- nals són avui un lema obrer andleg a aquell altre de les vuit hores didries.

collides és possible que la vista de
la causa contra el Govern de la Generalitat, davant del Tribunal de
Garanties, no es veurà fins a mitjans o darrers del pròxim més d'abri[ El sumari no s'ha donat encara per conclús, i després, segons la
Llei, els advocats defensors podran
disposar-ne durant cinc dies per al
seu estudi. Per bé que la. llei no bo
aclareix, es comprèn que es refereix
a cinc dies per cada defensor. En
aquest cas, doncs, 1 com a minim, passaria d'un mes el temps
que el conjunt d'advocats tindran
el sumari en estudi una vegada
aquest sigui donat per conclús.

US INFORMACIONS DE
~. L'INSTANl"

• • •

Desmentiments

El senyor lerroux ha complerf 71 anys

1

na pastora
del Sr. lrurita

aquesta emissora al Director de
«L'Instantlt. La carta és la següent:
«Distingit senyor:
En el diari «L'Instant» del divendres hi és publicat un article signat per Irene Polo, en el qual d'una. manera gratuita es fa l'afirmació, en fer referència a. una. de les
persones amb les quals l'esmentat
repòrter diu haver parlat a. Paris.
que ha estat locutor de Ràdio Barcelona i que el dia 6 d'octubre va
ésser el qui va radiar determinades
aHocucions.
No volem jutjar del que hi hagi
de veritat en el resultat de la labor
pollciaca realitzada per la senyoreta
Polo; però, si que ens creiem en el
deure de declarar, que l'arl.udit per
ella en la informació que comentem, no ha estat mai locutor de Ràdio Barcelona ni tampoc no va estar,
el elia 6 d'octubre, ni un sol ~oment,
als nostres estudis.
Esperant que a. honor a la veritat
no tindreu cap inconvenient a. publicar aquestes ratlles, resta ben
efectíssim vostre.»
Es suposa que els rebels hauran
installat canons antiaeris als punts
estratègics de l'illa i que el bombardeig haurà d'efectuar-se des d'una
gran alçària.
EL CABLE
TALLAT

AMB

CRETA,

Atenes, 4. - El cable d'Atenes a
l'illa de Creta ha estat tallat. El
Govern exerceix una censura implacable i no es coneixen més noUcie:; que les oficioses.
El Govern segueLx declarant que
és amo absolut de la situació, però
lel informacions d'alt.res fonts dei-

-

ACLARIMENT

Aquest número ha estat
visat per la censura

• •

El problema actual es presenta amb una maJor complexitat. Més encara que el seu caràcter social, pren relleu el seu caràcter Ucnfco-econòmic. De tota manera, .za. pugna de les classes socials es manifesta. a. tra.vés de les teories i dels tecntcísmes. Ai:d veiem que en els organísmes
ginebrins s'ha produït, en tractar-Se de la qüestió de les quaranta hores,
el destriament dels representants en dos sectors: el dels delegats obrers
i el dels delegats patronals. Mentre que els primers defensen la setmana
de quaranta hores, els segons la combaten, amb l'excepció de la delegactó
italiana. Per a comprendre aquesta excepctó, que cle cop podria ésser sor.
prenent, cal recordar que és Itàlia l'Estat que prengué la iniciativa de
dur a Ginebra la proposta sobre la reducctó general de la jornada obrera.
Enmig dels delegats de les dues classes socials, els delegats oficiala
dels Governs han adoptat una posició ecl~ctica t una mfca reservada. Entre ells preval la tend~ncia cle circumscriure el futur acord internacional
sobre la reducció de la 10T1Uida a un nombre limitat d'indústries.

El punt cabdal d'aquest problema és, naturalment, el de l'eficàcia de
la setmana de ruaranta hores. El primerenc optimísme ital14 ha estat
contradit per moltes experiències posteriors, t l'an11 passat predominava
la impressió que el projecte díscutit a Ginebra era mort. Hi ha hagut
EL PRESIDENT IAIMIS FA
després una reacció favorable al pro;e~, deguda principalment a la inUNA CRIDA A FAVOR DEL
GOVERN
tervenció de la delegació dels Estats Units. En l'última reunió del Bu·
En relacló amb la informació puAtenes, 4. - S'ha fet públic un
reau Internacional els representants de tres Estats -Itàlia Txecoslovd·
blicada a «L'Instant» de dissabte, timanifest dirigit al poble grec pel
quia
f Ertats Untt8- han parlat en pro de la reducctó de la jornada <U
President de la República, Zaimis.
tulada «Estat Català, en una. reunió
trebalL ' h4fl donat compte del bon resultat obtingut en les més recents
en el qual fa una crida a tots els
plenària,
acorda.
reparar..se
de
l'Esciutadans, sense distinció d'idees,
experiències de llurs països respectius.
querra», a la qual havíem de refeperquè oblidin totes les paasl.ons
A despit de la resistència dels patrons f de la vaciElació de la gran
personals 1 politiques i es sotmetin
rir-nos en la nostra edició anterior, majoria ctels Governs,
és de creüie qüe s'imposard finalment la r educctó
a la llei comuna, per tal d'evit9.r
hem rebut la visita. d'elements auto- cle la 1or1Ulda, reducció
VENIZELOS
alxi la catàstrofe que amenaça
q¡a:_ ~ dNsser ..la conseq1Uncta. dels progressos
ritzats del «Casal» del districte cinGrèCia.
En la seva part essencial el missat- què -al qual es fa aRusió concreta mecànics t àe l'organització .raciOnaL del treball humcl:
A. ROVIRA I VlRGIL_l ,
EL GENERAL PLASTIRAS, ge diu el següent:
«Sense tenir en compte els esfor- en la informació de referència- per
EN UN E S MANIFESTAa
pregar-nos
desmentim
rodonament.
ços
realitzats
pel
Govern
no
per
tal
CIONS, ES MOSTRA ENEMIC DEL REGIM DEMO- d'assegurar un règim normal que per falsa, la versió que acull l'esCRATA I DIU QUE NO A· arribi fins a concedir les més àm- mentat diari.
NIRA A GRECIA SINO ES plies garanties als seus adversaris,
També hem rebut del Director de
EN EL CAS QUE EL CAl· els msensats 1 folls anaven preparant un moviiiw!nt crlmlnal que «Ràdio Barcelona», senyor J. S. CorDIN
1
Cannes, 4. - Els periodistes han esclatà la nit de 1'1 de març, en dovès, còpia de la carta enviada per

pogut esbrinar el parador del gene- una un1tat d'Atenes i a. les drassanes 1 es restabli l'ordre ràpidament.
Alguns oficials de la marina que ts
t.robaven retirats sense tenir en
compte per a res is situació de Gre·
cia ni e].¡, ínteres.>os suprems de la
nac1ó sinó alenats tan sols per una
passiÓ partidista, portaren obligats
al moviment els marms dels vaixells
de guerra. Els creuers llAverof» 1
EL BISBE DE BARCtlOHA
«Helli» i dos contratorpediners sortiren a tota màquina durant Ú1 mt
FA POUTICA
de 1'1 al 2 fugint a l'illa de Creta
Al mateix temps, el cap dels liberals senyor Venizelos que resideix
a. dtta. ma., alenà als seus partldans
a la revolta. El cap liberal els féu
ocupar La Canea i Retimo, esperant
els vaixells sediciosos per tal d'emprendre una agressió contra. Grècia, sometent-la en una nova gueru
ciVil.
'
El Govern es troba decidit a reprimir
per
tots
els
mitje.ns la rebelAmb motiu de l'anomenada Qualió, sense exceptuar ningú (llegeixi's
resma, el bisbe de Barcelona senyor
Venizelos> 1 restaurar l'ordre leIruríta, ha publicat una pastoral
gal».
molt substanciosa, en la qual. entre
altres coses, es tan judicis de caLA CIUTAT DE DRAMA
ràcter politic tan temeraris com els
(MACEDONIA), A PODER
EL GENERAL PLASTIRAS
següents:
DELS REBELS
«Y ¿qué decir de los atentados ral grec Plastiras i han aconseguit
Atenes, 4. - El Govern confessa
contra la Iglesia. cat611ca, contra sus d'ell interessants declaracions.
que la pl_aça de Drama, situada a
ministros y temples? En esto los
L'interviu del general Plastiras la Macedonia. grega, es troba totalbàrbares modernes han ido m'ucho amb els mformadors s'ha desenrot- ment a poder dels rebels. El Govern
màs lejos que los ant1guos. Y lo mà.s llat en els termes següents:
ha tramès un cos expedicionari que
nefando del caso es que los ejemplos
-creieu que Venizelos?
d'un moment a l'altra. arribarà a.
les han venido desde arriba. Cuan-No sols ho crec sinó que estic la vista de la ciutat amb l'ordre de
do los legisladores de un pueblo con- convençut d'això. L'illa de Creta és sitiar-la i prendre-la per assalt.
culc~~:n los derechos de Dios y de ¡,u adicta a Vemzelos quasi Ja totalitat
El general Tsaldaris ha dit que
Igles1a, cuando decretan la. apostasia aclicta a Venizelos quas1 la totali- Drama caurà a vu1 mateix a poder
nacional, no es maravilla. que los tat de la població. Es refugià a dtta de les tropes lleials.
perversos se sientan alentados y co- illa perquè tenia por justament per
mo lanzados a los màs sacrílegos la seva vida ja que a Atenes s•aULTIMATUM ALS REVO·
desmanes. Los pecades oficiales es- t~:mptà diverses vegades contra ell.
LUCIONARIS DE CRETA
to es las rebeldias de los Estados S~ ~o hagués anat a Creta ja no
:: AVIONS A BOMBARDE·
cont~a Dios, las leyes laicas que lo VI una.
.JAR LA ILLA
supumen en cuanto a la vida púbh-si triomfa el moViment. Creieu
Atenes, 4. - El Govern ha llMca, la actuaclón de las autorídades que els rebels us cridaran?
çat aquest mati un ultimàtum als
en ~ntra de los derechos de la
-No sé res.
revoluciOnaris amos de l'illa de CreIgles1!'- Santa, entrailan una mallc1a
-¡,Acceptaríeu prestar la vostra ta anunciant-los la sortida d'algunes
especial y ejercen la màs escanda- coHaborac1ó?
esquadretes d'aVions que evoluciona·
losa influencia sobre la sociedad
-Acceptaria. si m'he l'oferien en ran sobre l'illa en vol de reconeixellenàndola. de viclos y crimenes: nom del poble o d'una gran part ment
per tal de tornar més tard
Eros. esos son los pecades que ha- del poble grec; però abans faré al- carregats de
bombes i disposats a
cen JIUserables a los pucblos; esos gunes preguntes per tal de saber bombardejar
CI9ta.
són los que atraen los rayos venga- fms a quin punt pugui ésser útil la.
dores del Señor, las revoluciones meva presència. Jo voldria aportar
sangrientas, las calamldades públi- al meu pals un element d'ordre i
cas, guerras, hambres, pestes. Por- de pau i no nous motius per a lluiQ.!le el Señor no aguarda a la. otra tes 1 guerres civils.
VIda para vengar su gloria ultraja-¿Acceptarieu coHaborar amb Veda por las naciones apóstats: las nizelos?
sanciona de presente, las hlere m.i-Mail Sóc un gran amic de Vesericordiosamcn~
para sanarlas. nizelos. El vull i l'admiro però teAhora qulere remar sobre las almas nim una visió diferent déls probleY sobre los pueblos, recibiendo de mes estatals. Venizelos és un parlaellos el homena.le que le es debido mentari i jo un mer soldat.
Y como los pecades públicos y on:
ciales sean los mayores obstàculos
LES NOTES DEL GOVERN
que se oponen a ese reinado efectiDENOTEN QUE LA REBEL·
vo, se muestra tan celoso en remoLIO S'HA ESTES A MACE·
verlos, .que llega. a veces a castigarDONJA I A SALONICA
los rec1amente.,.
Atenes, 4. - Els vaixells rebels
~
ques es troben ancorats a l'illa dé
Certa, han estat novament bombardeJats per l'aviació que roman al
costat del Govern.
l'anunc'ada at~arició d un
El ~ovem ha ordenat que les
•
nou Giari
guarniCions de Kavala. i Cercs empbrlsengum l'ofensiva contra els ree de Macedònia.
Ha arribat a Salònica el general
~on~ys, que ha declarat que quan
a hagm concent ut les tropes del
q<>vern, emprendrà. una gran orenllva. contra els rebels
Contestant a pregunt-es que ens
Amb objecte que é1s vaixells rehan estat formulades, i per a Infor- bels
desembarquin reforços a Macemació general, hem de manifestar dònia,
els fars de la costa d'n.que ni «Eclit.orial Llibertat, S. A.», questa tots
regió han estat apagats i
ni LA HUMANITAT tenen cap rela- roman tancat el port de Salòh!ca.
ció amb el diari català d'esquerres
l'anunci del qual hem publicat darUNES NOTLCIES DIUEN
rerament a les nostres pàgln~:s.
QUE PLASTIRAS KA EMAclarit aquest punt, ens felicitem
BARCAT CAP A GRECrA I
sincerament de l'anunciada aparic1ó
LES ALTRES DIOEN QUE
d'una. publicació catalana. d'esquerNO
res.
Paris, 4. - S'assegura que el seneral grec Plastlra.s que resiclia. a
la Costa Blava, ha embarcat amb
rumb al aeu pals, " fi d'Untr-se als
revoluclonaris.

U

Les quararita hores

• • •

Narbona (França>, ' · - No es
oon!.lrma que el general Plastl.ra.s
hA¡1 aortlt cap a Orècia. Des de fa
U hores no ha tomat al eeu hotel
1 a.la'un.s IUP<JICll que a'hl. ama¡at •• port dtl P~. Al fer.~ hllll SalaO':llna, on hi ha I'AI'MMJ crArr.l1..
amb l'exclusiu objecté de austreure·a
<Peto lteyatone>.

Amb motiu de 1 homenatge
dels seus correligionaris el
cap radical pronuncià un
discurs polític
La subscripció feta amb motiu
d 1 aquest homenatge ascendeix
a dos milions de pessetes
Madrid, •· - A les onze del maq
s'ha celebrat l'homenatge al senyor
Lerroux. Des de primera hora. han
afluït moltes personalitats del partit. Hi han acudit els mlnlstres de
Ucvernació, Marina, Estat i ComunicaCions, i els sots-secretaris de Presidènc-ia, Governació 1 Comunicacions; altres personalitats, nombrosos diputats 1 comissions de la c.Peña Alejandrlna» i dels Comitès Central 1 Provincials.
L'acte s'ha celebrat al despatx del
senyor Lerroux, perquè totes les habitacions de l'hotel eren plenes.
El senyor Salazar Alonso, acompanyat dels gestors de l'Ajuntament
de Madrid, ha lliurat al seJ,yor Lerroux un artistic pergaml pel qual
queda anomenat fill adoptiu.
Seguidament la Junta NaCional del
Partit li ha. lliurat un moble amb
cinquanta. rompartiments, a cada un
dels quals hi ha un àlbum que conté les signatures de totes aquelles
persones que han contribuït a la
subscnpció·homenatge al senyor Lerroux, que suma dos mllions de pessetes. Les signatures són unes 750.000.
El cap del Govern ha rebut molts
obsequis, entre els quals hi ha una
placa en què estan gravades les paraules que pronuncià al Ministeri de
Governació la nit del sis d'octubre
del 1934.
Abans de pronunciar el senyor Lerroux el seu anunciat discurs, el ministre d'Estat, senyor Rocha, ha pronunciat uns quants mots d'homenatgi! al cap del Govern.
Seguidament el senyor Lerroux h&
pronunciat el .seu discurs, del qual
donem el fragment següent:
«Heu encertat, nobles amics, fins
en el detall, a interpretar el meu estat d'ànim, i el que jo crec que seguirà essent respecte a. un estat de
la consciència. nacional. Les alegries
sorollose3 en hores greus i solemnes
sonen a inconsciència 1 tenen aspecte de tragèdia fúnebre. La valor espiritual de l'acte que realitza el nostre partit en el dia d'avui consisteix
per parts iguals, en la seva espontaneitat 1 en la. delicadesa d'haver renunc!at a la sana alegria dels grans
banquets i a l'entusiaome legítim de
les reunions públiques i dels discursos eloqüents.
La meravella d'aque3ts aparells que
difonen la paraula., com el sol i la
llum, ens permet de posar-nos en
comunlcaCiló amb el món per a clir-li
oportunament el nostre pensament,
sense pertorbar la serena 1 callada emoció que el present inspira al cor
de tots els espanyols. Jo imagino que
cap altre estat d'ànim no és tan propici com aquest per a una noble 1
desinteressada exaltació del patriotisme, que està malalt i en crisi, com
en crisis 1 malalta e&tà. la pàtria. El
patriotisme 1 la pàtria estan sans i
en perfecte estat fisiològic quan no
cal parlar d'ells, ni per a defensarlos ni per a excitar-los.
Quan ens preocupen és perquè pateixen. El patriotisme és un sentiment tan natural i espontani que el
qui no el sent es caracteritza anormal, 1, aovint, tan en l'ordre espiritual com en el fislco.
A Espanya patim aquesta doble dolença: debilitaCió extrema del patrlotLsme 1 manca d'un ideal nacional in-

temac1onal., Hom ha dit, ja fa molts
anys, que 1obligació més alta 1 primordial de la República és guarir Espanya d'aquesta malaltia desvetllant
el patriotisme inteRigent de la raça
1 donant forma a l'ideal latent que
porta a les seves entranyes. D'aqui
poc temps la República ja comptarà
amb qu
anys d'exí~tència; no són
molts per als que aspiren a realitzar
llur ideal del treball 1 la coHaboració de Govern i en cicles de permanent evolució progressiva. Els qui
creuen en la revolució miraculosa em
semblen massa errats per a tenir raó
Cal dec-larar que han perdut l'amis:
tat dels temps passats en desenrotllar
una politica d'assagista temerari de
&ectarisme estèril, d'impaciència' febrll, i, baixant de to, politica antinacional 1, inconscientment, antirepubllca.na, de partldi~me, de personalisme 1. fins de fetitxisme; quan el
ql!e <:alin ,era donar forma a la consciencia publica predicant una politic!'- de tolerància., l'única. eficar 1 posSible, després de seixanta anys de
restauració 1 d'o~ció; acollir-se a
la hidalp:ulP. de la. raça per a comprometre l'honor als qui no podia encara haver interessat, per dictats t:J
llur comciència; ~aduar 1 esgraonar
1~ forma de demanar la justícia soCial per a no comprometre l'econO:.
mia nacional
Quan el generat assentlment ael
pa~ . acull d'acord o resignat el zïou'
rè¡pm, una organitzac-ió de classe social desbor~ada per masses anònimes'
que la. desfiguraren i disciplinaren a,.;
tropellà la consciència individual 1
féu escarni de les seves creences re-'
ligioses J ressuscità un problema per?Jó& per a la seva. moral; pertorbà:
1 ~conot:nia del pais amb una legislaCió social que trencà violentament 1
c!'lel la necessària harmonia entre
eJS sectors de la producció; lliurà en
bona. part del territori l'administra.
c1,ó 1 la just!cia municipal al saqueig
d.a!illats sense tradició, sense sol;
venc!a, sense conVicció, sense compe.
tènc:a, el pitjor de cada localitat, re.
pudiat per elements histèrics del partit; aterrà el capital. retragué els
empre~aris, empenyé el diner a l'O:
cultac1ó, a l'emigració clandesüna
paralitzà el treball i augmentà l'atur
forçó&.
La generosa intenció dels parells
que amb mi formaren el primer Govern de la Rcpúb!ica quedà frustrada quan els imparells prevalgueren
amb llurs odis 1 llurs egoismes d~
classe i els altre3 es subordinaren a.
la conclició de simples instruments.
Foll moment aquell. El nostre partit
s'adonà del perill que corrien le. Pau
i la República, i per a deturar-lo s'a·
partà. del Poder. En l'oposició par•
lamentàrin. no hi hl!Via .sinó tm petit grup d'in::.ür.ptats o no adaptats
cn~ara. ~3 animà l'esperança, despres iambe frustrada, que la nostra.
oposició Uclal i coHaboradora haVla
servit d'advertencia, dc contenció p~r
tal que els uostres amics d'a:.>ans tornessin a. no~altres, per a tots t!3 espanyols de règim l!oeral i democmtic. Amb raó no se'tJ.S pot acusar
d'haver procurat la dissolució d'aquells partits republicans que t.ing-.:eren al Par.amcnt una tan brillant,
(Passa a la pàgina
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l lea ObU¡aclona de la Tresoreria. de
la. Generalitat ¡unnyaren \m octau.
Lea !errovlàrtea i lndustrtala, es 11mitaren a perdre petite3 diferències
o a repetir canvis de la. ¡,essló anterior.
Els rotllos de fi de mes, amb gran
manca. de negoci. Les acciona de la
Companyia General sucrera, ordinàries, assoliren una puja d'una dos
enters. Les accions Montserrat, des.
prés de la important puja d'aquests
darrera dies, en les sessiona d'ahir
es van veure quelcom retretes 1 perderen terreny.
Les Accions Chade, perderen terreny 1 quedaren amb tendència un
xic feble.

40'55, 40'60, 40'66; AI¡Uea, 176'60,
175'25; Colonial, 43'00, 43'15; Plate~,
17'00; Sucres. 32'00, 33'76, 33'00; Pet roleta, 6'30, 5'~; Montserrat, 72'50,
73'50; Explosius, 106'36; Ford, 218'&0;
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DE L'ACCIDENT D'A UTOMOBIL A
LA BISBAL 1 DETENCIONS 1 EL
Gran ct.lrnn. es notà al sector de
DIPUTAT SENYOR MARIAL A GI·
Deutes de l'Estat. La contractació
Comnanyla VILA • DAVI
RONA 1 Al T RES NOVES
dclB Deute~ !ou es~ 1 amb tenGirona, 4. - Ampliant 1 concreMontsert·at, 73'00; Colonial, 43'00;
&\cla força desigual, seme grans
Avui. tarda, a les 5'lo. Nit, a
ferències en les cotltzac1ons.
Chade, 366'50, operaclol18; Ohade D, tant la. noticia publlcada en la noslea 10'15 SOROLLOS EKl't de
El sector d'Obligncions Municipals
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manera:
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34'60
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Franca
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La
primera
62'10
re~ultà. amb ttrldes greus
Nord,
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amb llurs anuncis, hi
aporten el seu a)ut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT

Cinemes
Pub li-Cinema
SesaiO contl.nua.. Belent ONA PI&
SBTA; NOTICIARIS • DOCUIIEH·
TALl, YIATGEI, etc.

Fa nt asI o
Avui. tarda. a lee ~ Nlt, a I •
10: PATHI JOURNAL • RIVIITA I"RMINA • USE 8U IMAGI·
NACION (atraooló) • EL PIQITI·
VO Dl CHICAGO~....per Ouatav
Fro1lloh- Dem1, Jm'l'RENA Clela
oomédl& musical:

LA GENERALITA
por Ruby

K..lar I Dlok Powell

CINEMA
PAR I S
Avda. Pta. Ancel, t1 I 11
Telèfon 1454•
StmDrt el Proarama mM atraotlu
Tarda, 4'30. Nit. 8'45: REYIITES PATHE • FEMENINA - Hil·
da Moreno en
LA TRAYIESA
MOLINERA (dlbuixoa) - Imp..
rio Arcentlna en LA HERMANA
SAN SULPICIO, amb MIGUII LI•
aero. - Oljoua; La raalltnol6 dl
Klrsanoff: R A P T O, per Dltta
Parlo.

eo

s eum

Avui, tarda, a lea -6. N1t, a 1•
10'10; REVISTA PARAMOUNT •
PARA LLEGAR A CAMPEON (Dooumental) • LA CASITA DEL MO.
LINO (meravellóa dibuix en 00o
lora) • DIEZ MINUTOS DE RADIO (varietat) I

ldentidad desconocida

per .lames Dunn 1 Glllrla Stuart
(Só.n 111m& PARAMOONT)

M aryland
va esaotar, tarda I nit. TOTES
LES LOCALITATS amb la t~eHI·
oula METRO OOLDWYN MAYER

El enemigo público

pel

CENTRE COMARC Al
LLEIDA TA
Hi haurà valu080!1 premis por

Espectacles per
a avui
TEATRES

Q.O.

E

DetaU.

-

~

Nit, a. tes 10. Act.es 1er. 1 2on. de
DOffA FRANCISQUITA
per Vloeno Slmón 1
EL ASOMBRO DE DAMASCO
per fllaro Redondo

Las doce en punto

"""'

-

Avui. dimarts. tarda: BURG()TRECE'l' l'Oit~U\ \J.tUA UI • OA~
MENDIA. M~ , lRIOOYElo¡ lll
UOARTECii.r:A contra PlS'fON •
GU .l'lJ::RREZ - D~mt., dlllle ' ·
part!Ls 1 quln1cllts e~:traord~·

LA SENYORETA OEST

Teatre Romea

~=

--..

J!ontó Pr~ 1~ipa1 Palace

C A\ A L A

Avui . tardn, a les 5'15:

- ·- - - - - - --
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Varietats

POLIOR MA
TEA· RE
Temporada otldal ct1
.!_!i _A_!_R__!

1...

n: .1

Metro
pol
Lhlrla,
Telifon 11Ui
tJ& -

Avui, tarda, de <i a 8 1 n1t, a
lea 10. ESTRENA do la dlverttc:la
producc16 d'Eltcluslves Febrer I
BlaT:

El ayudante de su Alteza
oel mundialment cèlebre còm1o
Vlaatan Burlan, LI. revolao16 ao
l'aDJ', secundat per Warner Fyt .
tertr.

L----------------------~

Baroelona. - Tarda I nlt: cTu ¡IÇ,,
no 'i 10 ¡ritanu.
Hou. -Tanta: cV1v& e1 matrlmonlo!t ,
Prlmer 1 ee¡on actes Ilo «Lulaa l"er. nanda• 1 «La Dolorosa•. NIS: Primer l se¡on act.es de cD.•. Pralle18qultu 1 cEl asombro do Ou.ml&co'>.
NoveLats. - Tarda 1 nit: eLa ronda de
loa bru.Jas».
Poliorama - Tarda: «La senroreta
Oeat».
PrillOIPal Pa1aoo. - To:da 1 Dit: tLIIl.
vol viuret.
Victòria. - Tarda; cMollnos de Vien·
to», «El lluo de la africana», rOl·
¡a.nte8 1 cabezud0811. Nit: cGtpntel
y cabezu<los» 1 cLos leoneat.

CINEMES
Amer~ca.

- cJusttcla Divina», csanta» 1 cTu eres mio~t.
Astllria. - cMaria Lutsa. do Auat.rlu
«Por la vida de au r1valt.
Avinsuda. - eLa bermana San SW.
ptcioJ 1 1Ata.nt1c Roteb.
Barcelona. - «La princesa. de la Czar·
du 1 «Soldad08 de la tormentaJ.
Boso. - eLa herma.na San SulptciO• I
cEl mlster1o del calltUlo Oe.rock1•·
Bohèmia. - cOro e.n la montafta» I
cHoll:vwood conqutatadot.
Broadway. - cNochea do Gran 110teb, cVIudoa haba.neras• I u.n amilO el re)'J.
C:~plto l . cCapturados».
Coliseum, - cldentlttad deeconocldatr•:
Catalunya. - eLa portera do la r
brlca».
Cèntr1o Cinema. - eLa ID.èllcara dlll
otro• 1 cEl abuelo de la criatur».
Comèdia. - cEl atano de la Cru» 1
cNocbe8 en ventat.
Comtal. - eLa nov1& do la suertet 1
«Pescada. en l& calle».
Diana. - cWonC1er Ban, «La ba~·
Diorama, - eLa ¡arra del ptoll, ovllll
d.lqueJ 1 cEl terror de 1011 banc1ldOP•
iEIDial. - IEakimoJ, cGracla 1 11111'
patlat , ciiAJ mujeres aaa.
Exoelalor. - cCampeón naricesJ 1 aao.
rell e hlJo•.
hntislo. - cEl ru¡ith·o do Cb!_~
Ftmlna. cSe11.ora casada n_.,.
marido».
Foo Nou. - cJuatlcla Dlvlnu, cSall'
ta• 1 •Tu eres mioJ.
Frèr;oll, - cEl misteriOIJO Sr. XJ. all
EJ:I)rMO de Ortente•.
Goya. - cTe qulero J no se Qul•
eren, I.Oeallcee» 1 cAna, la clel ~
molcadou.
lntlm. - c'I'Iu'U.n y au com~ra~o
eNa eoy nlnli'Ún angeb.
Iria. - I.Oellllces•. cY abora q?_~?J.:..
Kuraaal. - «La cena do los ac........1 •Te qulero ., no se qulen eres•:..
Laietana. - IPaso a la Juventu....
cTumuttos» 1 •Un brevo mst.antet.
MaJèstlo. - cSiemprevtva:t, IAtlllltll
Hoteb 1 cEl tavorito de la empenr
trlz».
Marma. - cPaz en la tlerra• tDell"
da de honon 1 «Perdone set\orltalt
Maryland. - cEl enemigo públiCO ullmero h.
111Metroool. - •El ayudente de tU

Mi~':_

«Caprtclloat, eLa nona dl
la suerte1.
~-·>~·
M1stral. eLa Dolorosa» 1 cvv-

M~':i"mental.

- cLos Miserables•. ••
deiSOOnocldot.
1
«La calentura del orot
eLa ce.na do los acuaados».
dtl
Núrta. - cWonder Ban, «El a.&O
Ocaaot
y
I
Parla. -·eLa bermana. San SuipiclOt
•La trav1esa. mollnenu.
goo
Pedró. - cOro en la montafta», 1
llyWood conqulatado».
&SO
Pathl Palaot. - eLa consentldaJ I
teu e htlo•.
s ur
Principal. - eLa bermana san Dl'
plclo», cEl mtster1o del castlllo
huésped

Mundial. -

P~g:;kb~nema.

R;II~~~oa.

-

ReDortat¡es

d·act~JJ

- c]!j secreto de mJ1dall1et
1 cSalvlld a :as mujeres».
noo
Ronl. - cLos Mtserablest, 160f,-¡
Selcct Cinema. - aQtl.l ha.Y Nellle
rranc011 al mes• .
cMuje1 alerta».
]...Ol
Smnrt. - rCanctón de cuna• I •
ex rlcost.
Jt
l;;pléndld Clnerul>. - .S u altera rel':
vendedoru 1 cSa.lvad a las ~at t
Talia. - cCleopatrat, cMasc ,oeaTriomf. - cCanción de cuna».
cAmo a esta bombret.
dst'·
da do bonon 1 cMujeree otvldfero 1
Tetuan. - eLa B~~ot.aJ.la:t, cTe QU
no se qulen eres».
Tlvoll.
«El bljo perdldo».
UrQuinaona. - cVIva VUI.a». -•!llau~'~
Volga. - cVolga en l.lamall», ou>
tugltlVOSJ.
I rlll
Xile. - cEl pcquefto ¡tgantet
tf.¡re del rllllJI .

..,....

Uegiu L A HUMAN ITAT

la humanitat
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L'ORDRE
PUBLIC

cotxe 1 del ¡aratge que havia dei'{at

damunt 1& tauleta. de nit.
De tot això ell no se n'havia. d~
nat compte fins que rebé un avis telefònic que ll deia que el seu au~
mòbU ea trobava a la carretera de
Premià a Vilassar, amb importants
desperfectes.

*

De l'expropiació forçosa
fracassada
MES DETALLS DEL SERVEI

Ampllant els detalls referents a la
detenció d'uns individus practicada
)a matinada del dissabte al ~rrer
del Cid, podem dir que, en pruner
noc la policia procedi a la detenclÓ
d'u~ d'ells, el qual confessà que estava d'acord amb els altres per a
realitzar un atracament.
Els agents feren entrar el detln¡ut a un establiment 1 en sortir 1
conversar entre ells, hom procedi
a l& detenció de tots els altres, que
eren sis.
Dels detinguts, únicament tenen
antecedents Font 1 Baulo per haver
estat detinguts arran dels successos
del desembre del 1933 al Prat. de Ll~
bregat quan es trobaven dmtre el
local del Sindicat Unic d'aquella ~
blació.
En llurs declaracions tots coincidiren que, com que es trobav~n sente feina 1 sense recursos, bav1en decidit etectunr una expropiació forçola per tal d'obtenir diners. 1 que
com que sabien que a eLa Criolla»
es reuneix gent de diners i que la.
nit de carnaval se'n despenen. ha-vien pensat esperar la sortida dels
que es trobaven alli per tal de portar a cap el seu comès 1 emportarae, de passada, els diners de l'establiment.
Pel que fa a les armes que els
!oren ocupades, digueren que un- desconegut els les havia lliurades a la
plaça d'Espanya. Eb sis detmguts seran posats a la disposició de l'Auditor de la. Divisió.

TEA TRE I C I N EM .A:

ELS ROBATORIS
En un magatzem del carrer de

Ro¡er de Flor, propietat de Vicenç
Martin, han entrat lladres i se n'han
emportat 2.000 pessetes 1 una quantitat .Important de mercaderies.
LluYsa Oonzàlez Gut1érrez1 que viu
al carrer del Set¡e, ha cenunclat
que uns lladres se 11 han emportat
250 pessetes 1 alguns objectes.
Del dom1cU1 de Concepció Mir Vives, Bruc-, 116, han estat robades
joies 1 •oo pessetes en metàlilc.

PERSPECTIVES

Aquest públlo no podrà. pas manterúr~e d'~uena a la nostra p:roduoc1ó maaaa temps. Jo crec que eerà.
aquesta mateixa la. que 1'1ncllna.rà a
reconèixer el seu error 1 el farà seu.
De no ésser e.ild, s'hauria de pensar en altres mesures de les quals
eempre m'he manifestat rotundament enemic.
JOSEP SAGRE

Protecció al teatre? ...
A quin'?

AVIAT

Diu cEl Liberal»:
cEl Estado ba invertido millones
en el ar~e llrtco, y los resultados bien

FANTASIO

El cinema nacional i el públic

De l'actual tempomda cinematogràfica h1 ba un fet a remarcar. Es
tracta de l'afirmació plena, clara,
rotunda. del cinema nacional. Aquest
s'està imposant, en efecte, d'una manera ràpida 1 àdhuc proflmda.
Si donem un repàs als èxits d'a..
LA POLICIA RECUPERA questa temporada, tots, ga.lreb6 exUNA PARTIDA DE GENE· clusivament, corresponen a !1l.ms
RE ROBAT
d'edició n6Cional. Ai."<b vol dir quelEn el passat mes dc gener, foren com. Vol dir molt
robades seixanta peces de roba per
a vestit d'home d'una sastreria de
Sant Andreu, propietat de Jose¡>
AVUI, ESTRENA AL
Bosch, valorades en unes tres mil

Cal reconèixer sincerament que,
quant a tècnica ,innegablement per
manca de mitjans apropiats, no s'ha
pas arribat encare. a l'altura de la
producció estrangera. Però malgrat
alxb el públic ha. assenyalat una preferència decidida pela films nacl.~
nais.
Totjust s'han començat a ma1·car
avanços Indubtables en la nostra
producció; totjust s'han començat a
seguir trajectòries més dlgnes que
les que s'havien anat seguint, 1 ja
els nostres fUms han arreconat materialment la producció forana 1
s'han collocat a primer terme.
Si aVUI és fàcil constatar aquest
fet transcendental, amb tot 1 no ésFelicíssima ser encara la nostra producció el
que tots desitgem que sigui, ¿què
creació
passarà quan aquesta., ben orientada, sotmesa a una intelligent orgade la
nització, .produeixi en un pla d'igualInimitable
tat tècruca amb els estudis elltranestrella
gers? No costa molt de preveure-ho
1 alxò que a nosaltres ens esperança
nacional
és, naturalment, per a molts altres,
motius d'inquietud.
IMPERIO
Per ara tot és degut o. l'esforç inARGENTINA dividual. L'element tècnic, abundant
als estudis estrangers, és ací suplert
comicitat!
per la intelilgència 1 la voluntat de
Alegria!
reeixir. El que cal ara és e.ple¡ar la
Bon humor! iniciativa, l'esforç individual, 1 orlentAl.r-los a una finalitat comuna que
respongUi a una direcció precisa.

sa Ió eATA LuN yA

~:~t8 de la. Brigada Criminal e~
mençaren a Instruir diligències per
tal de poder recuperar les peces sostretes i vingueren a. coneiXement que
l'esmentat gènere havia estat tramés
a Madrid. Efectivament, l'esmentat
gènere havia estat facturat per una
a¡ència de transport d'aquesta ca- •
pital amb desti a Madrid i com
a receptor figurava un tal Enric
Montoya.. Creient la policia que aquesta era l'expedició que cercaven.
donaren les oportunes ordres als a¡ent.e de Madrid per tal que s'lncautessin d'ella. Les ordre6 foren
executades 1 la mercaderia fou tramesa novament a Barcelona 1 ~
sade. a dlsposlció del jutjat corresponent que té en curs les dlligèncles
del awnart.

los tocamos y vemos; no hay ópera

Ara per ara, però, .bl. na un fet espaftola; no hay ni siqUiera coliincontrovertible: El cinema nacional aeo, y el públlco de Madrid, educa-

ha guanyat aquesta tempore.da una
dlflcUJ.sstma batalla 1 això ens fa
concebre les més grans esperances.
Cal remarcar, però, que la. prod.u<;
cló espanyola ba trobat més aviat
ressò en el públic popular. Com sempre, és aquest el qUi dóna vitalltat a
les nostres coses; és aquest qUi sent
més sincerament, més profundament les coses pàtries. El públic dit
de l'estrena; el públic que sovint es
fa l'1ntel:l1gent davant de films que
ni tan aols entén; el públic diem-ne
ICSXlOb», per no usar un altre qualificatiu, encara no ha volgut inlcle.r
un arrapament vers el c.inema naclona amb tot 1 que aquest ha intentat adreçar-se-li.
Es el públic popular el que ha demostrat, ara 1 sempre, una major
sensibilitat. L'altre, en canvi, no ha
volgut, no vol obrir els ulls a la realitat. Pel fet d'ésser nacional un

*

~A~ A~

~~~~1~~~Utunitivo
Y ~e [~irano
Y
Sens dubte que això

ELS BENEFICIS DEL TRE•
BALL
Al seu domlclll del carrer de Pr~

I gi~

-.ença, núm. 588, mori Pere Gelabert
l Sanz, de vlnt-1-nou anys.
El metge verificador es neg~ a certificar la mort ·com a natural, per
presentar el cadàver símptomes de
¡angrena.
Sembla que l'interfecte treballava.
de polidor a la. fàbrica Indústries
Rewlldes Irun, on es donà una punxada, a conseql.ièncla de la qual U
sobreVin ¡,ru~ la ¡angrena.
El lutge ordenà que el cadàver fos
traslladat al Dipòsit judicial perquè
els forenc;es dictaminin sobre la mort
del Oelabert.
ATROPELLAMENTS

!foret&

: cLUl,

canviarà.!

VIencOl·

ntel

eSantrilli

o S\Do

•CZar·

~tu.
~c101

¡ué fer-se escàpol, atropellà Tomàs

awilllat a l'Hospital Clinic, on fou
c:onduXt.
Un amic del lesionat es presentà a
la policia a la. qual donà el número
de l'automòbil. Han estat donades les
ordres per a la detenció del condu¡;
tor.
A la ronda de Sant Pere, una m~
toclcleta menada per Joan Palat 1
Pam1es, atropellà Domènec Cavalleria 1 CoUell. de setanta-un anys, 1 11
produJ la fractura. de la. tfbla i pei'ODD6 eeauerre.

I

DEIXA L'AUTOMOBIL AL
GARATGE I SE'L TROBA
PROP DE VILASSAR

~I
~··

talla~·

..

Alt Jutjat de guàrdia es presentà,
diumenge passat, Tomàs Benet 1
Pers1ste, habitant al carrer de Baró
de la Barra. núm. 1, per a denunciar que junt amb dos amics, esti¡ueren dissabte passat en un ball de
disfresses, i que en sortir s'adreçaren amb el cotxe a llur casa. Tancaren l'automòbil al garatge, que es
trobava davant de casa seva, 1 que
en acomiadar-se dels seus amics,
aquests li devien agafar les claus del

J IIÚII"

Del 5 al lb de

Març

oferim com tots els anys les nostres
,

INTERESSANTISSIMES
OFERTES
Hi trobareu una gran vara•etat d'articles d'última moda,

d'insuperable qualitat

gust

exquisit per a Senyora,
Senyor

Nen, a

PREUS
EXCEPCION.ALS
Lleqiu amL aleorió aqoetf1

preu~fl

1.- Pijames popelln extra, llistes novetat .. 11'50
2. - Camisa popelln extra, amb coll 1 punys.
8'75
3. - Camisa zèfir, amb coll 1 punys ... .••
6'50
3. - Corbates, fin1ss1ms dibuixos ... ... ... 1'50
4.- Camiseta esport, seda artificial Talla l". 3'50
4. - Calçotet creuat extra .. . ... ... ... ... ...
4'65
5. - Camiseta esport sedalina extra Talla O. 2'75
5. - Calçotet madapolam extra Tolrà .. .
5'35
6. - Cubre-corsè cotó fl en blanc i color.
Talla 1.". .. . .. • .. • .. . .. . . . . .. . . .. ...
2'65
6. - Braga seda artificial. Totes talles ...
3'45

*

EL SENYOR PIC, MALALT
DE GRIP

El senyor Pic l Pon des del diumenge està al llit malalt d'un atac
de grip.
Sembla que a desgrat de la seva
malaltia, el senyor Pic continua actuant d'alcalde governatiu, ja que
ahir es féu portar la signatura· a d~
tnlcill.

LI desitgt>m un ràpid restabliment.

formular les reclamacions que cre¡ul.n oportunes, durant el termini de
vUit dies habils estarà de manlfest a
l'Oficina d'Informació situada als
baixos de la Casa de la Ciutat, l'exJ>C<lient relatiu a la declaració de sobrant de via publica d'una parceHa
procedent de vial de la plaça d'Eivissa, i la petició dels senyor Guillem Ribó 1 Lluis Guich perquè els
algui adjudicada.
- Pe1 tal que els Interessats pu¡Ul.n formular les reclamacions que
consldenn oportunes, durant el termini de 30 dies hàbils estarà de ma-nile:.'t, a l'Oficina d'Informació, situada als ba.ucos de la Casa de la
Ciutat, l"expedient relatiu a la petició de permuta dels terrenys sobrants de vm pública, procedents de
l'antic cami de Sant Iscle 1 del de
l'Art.era, aquc.:.""t darrer entre els carrers de Mestre Dalmau 1 el de Felip 1 Codina, de la barriada d'Horta,
per terrenys Vials, proptetat de l'Hos
pito.l de la Santa Creu 1 Sant Pau,
formulada per aquesta entitat benètlca.
•PER AL SUBMINISTRA•
MI::.HT DE LLIBRES AL NE·
GOClAT DE CEMENTIRIS

El Negociat de Cementi.rls de l'AJuntament de Barcelona avisa els tntlust.n.al3 Impr~ als quals pugUi
converur, que fins al dia 15 del corrent, de les deu a les d~ del matf
(1els dies feiners, s'admetran propo.
lielODS en plec tancat per tal d'optar al subml.n1st.rament de diversos
impresos 1 llibres necessariS al Necoclat 1 Adminl.stra.clons dels Cementl.ria d'aquesta clUtat, amb subló a lea condiciona 1 models que
aquell& data estaran de manta l'esmentat Negociat.

=

Secció feMúsica selecta. en dis-

EMISSIO DE SOBRETAULA

13: Senyals hom ris. - Programa de discos variats.
13'55: Secció cinematogràtica.
H: «La Paraula», emissió de les
dues de la tarda. Informació de
Barcelona. Actualitats teatrals i m<.t·
sicalS.
14'30: Butlleti Oílclal de la Generalitat de Catalunya, sumari del
número publicat avui. - cEl fet del
dia», per Joan Alavedra. - Continuació de les Actualitats. - Borsa
del Treball de E A J 1.
15: eLa Paraula>>, emissió de !es
tres de la tarda, directament des de
Madrid. MlnlSterls. Resum de la
cGaceta» 1 Consell de ministres. Sessió Radiobenèfica. - Discos escoll1ts

NIT

A.J..UN -T_A M E rf"T

SOBRANTS DE VIA PU·
BI.ICA
!:'er tal que els interessats pugum

menina. -

cos.

TARDA.

eOIOD
doPo

MIGDIA

12: Senyals bOrans. -

.1.t1. «La Paraula», emissió de les
quatre de la tarda. Informació general. lnformac16 del Consell de ministres - Programa de discos.
18 : Recital de violi, per Jull Jarque. P1anista, Rosaura Coma: «Cant;
del llaurador», A. Torrandell; «Boleros», A. Torrandell; «Muntanyesa», Nin-Kochanskl, 1 «Tonada murciana», Nin-Kochanskl.
18'30: Suplement de eLa .Paraula», dedicat a la Secció Infantil de'
Ràdio Barcelona. Rondalles, contes!
consells utlls, etc. - Programa de
radiolent, discos a petició de senyors subscriptora de Ràd.lo Barcelona.
19: Parlament de l"a1calde de Bar·
celooa, sobre el Carnaval, des de la
Tribuna de Ràdio Barcelona, em.
plaçad11. a la cruílla del Passeig de
Gràc1a 1 carrer Aragó:"
19'15: eLa Faraula», emiss16 d'un
quart de vu1t de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrld 1 provmctes. - Apertura de la
Sessió de Corts.
19'30: rV1atges, t:Xcurs.tons 1 e.so
bnnament.s imaginaris». conversa.
per Adrià Gual.
19'45: Cotitzacions de monedes.

A Pedralbes, un automòbil que vol-

Ekipe i Gràcia, de catorze anys, i 11
causà ferides ¡reus, de les quals fou

RADIO

do por el Estado, se anda todavia
en eLa traviata». A la Monarquia,
desde Isabel n con Sartorio, basta
Alfonso xnx con Prim:> de Rivera,
se debe el enorme fracaso de la ópe...
ra que en la zarzuela. ba contlnuado
la República gastàndose un dineral
Emissió Ràdio Barcelona
para cantar cMarina» en el CaldePROGRAMA PER A AVUI,
rón, mucho peor que la cantó la m~
DIMARTS
desta compaf.Ua de Casals en el
7'15: Primera edició de ILLa l'aFuencarral.
Ahora va el Estado a proteger raula», diari radiat de Ràdio Barcel verso», a. fomentar el teatro dra- celona. - Discos.
8: Senyals .lloraris de la catemll.tico nacional, desde Lope de Ruedral. - Lliçó ue gi.mnà.l radiat, a
da a Pemàn ¡Dios nos aslstal»
càrrec de la Federació de Ginlnàstlca.
11'20: Segona edició de eLa .Paraula», diari radiat de Ràdio Bar~
•
celona. - Discos.
9: Senyals horaru;.
::::;
11: Senyals horaris. - Servei
~,..-w
Meteorològic de la Oniversitat de
Barcelona.
GRAN EXIT

UN FET QUE NO QUEDA
GENS CLAR

Salvador Gimeno i Centelles pre- I
sentà una denúncia segons la qual, 1
trobant-se a casa seva, al carrer de •
València, núm. 665, amb un amic
seu, es presentà un individu que ~ 1
nelx pel nom de Frederic Espi, i els I
Invità a donar un tomb.
Sortiren tots tres, i al cap de poca ·
estona d'ésser al carrer, l'Espí es va
treure una. navalla, amb la qual
agredi al denunciant. Aquest caigué
a terra, encara que la navalla. no
arribà a fer altra cosa que estr¡par11 l'abric.
L'agressor, en veure caure el que
ell creia haver ferit, es féu escàpol.
junt amb l'amic que l'acompanyava
abans, del qual no n'ha sabut res
més.
El denunciant hagué d'ésser assistit a la Casa de Socors, d'unes er~
sions ala genolls que • f6u en
caure.-

UNA PEL·UCUi A
SUBl :L

Brusa llana, amb aplicacions pell. Talla 44 ... ••• ...
8. - Sueter llana, model original. Talla 44 ... . .. ... ... •••
8. -Mitges seda artificial, teixit malla ... ... ... ... ... ...
9. - Combinació seda artificial. Totes talles . .. .. . .. , .. ,
10. - Braga seda artificial teixit fantasia. Talla 1.". .. . ...
10. - Cubre-corsè llana fina en blanc 1 color. Talla 1.•.
11. - Sucter llana, bonic model. Talla 44 ... •.• ... ... ... ...
11. - Mitges seda artificial, malla fina ...... ..... , , •• ... .. .
12. - Brusa llana gran novetat. Talla 44 ......... , ....... , •••

...
...

12. - M1tges seda natural, tots els colors .. . . .. .. . •• . ... •• . ••• •.• ... ...
13. - Sueter llana fantasia. Talles: O, 1, 2 1 3 ... ... ... ... ... ... ... ...
14. - Sueter llana canalé. Talla 0... ... ... ••• ... ... ••• ... ... ... ...
15. - Braga cotó fl. Talla 1.•. ••• ... ••• ••• ... ... ... ••• ... ••• ... ... •••
15. - Bresier cotó fi. Talla 1.•. ... ... ••• ... ... .. • ... ... ••• .. • •.. ... ...
15. - Socquettes sedallna extra. Talla O .. . .. • ... ... .. • ... .. , ... •• • ...
16.- Vestit llana amb vluets angora. Talla O ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. - Mitges esport sedallna. Talla 1.•. ••• ••• ••• ... ... ... ... .. • ... •••
17. - Vestit llana amb coll pell. Talla O •.• ••• ... ... ... ... ... ... ... •••

•. •
...

7. -

11'75
14'75

4'00
8'75
6'50
3'85
... 14'75
...
2'00
...
8'25
4'00
5'85
8'25
...
1'15
.. ,
1 '35
...
0'70
••• 10'50
1'35
... 10'50

Feu-nos uno visita; les nostres Ofertes obliguen a comprarU

20: eLa Paraula», noticiari esportiu,
20"15: <<Solucions moacrnes a les
necessitats que crea. l 'll.SSlstència social», conferència a càrrec del doctor Pere Domingo, en representació
de l'Escola. d'Asmtèncla Social de
Barcelona.~ 20'30: Sene1 1uw1matiu des del
dian «La. P".lbllcita.t»
20'40: eLa Paraula», resum del
que s·na publlcat als dl.arla de Barcelona, glossat pel publicista J. Navarro Costabella.
20'55: Cotitzacions de mercaderia:;, valors i cotons.
21: Senyals horaris. - servui Meteorològic da J.a. Un!Verslta& ò.e Barcelona.
21 05: Amenitats artlstiques, presentades per cPerfurrerla Pareru.
21'35: Orquestra de Ràdio Bar·
celona: «Raymond» (obertura), A.
Tbomas; minuet de «<Ugénla a AU·
lis», C. W. Gluck; vals dels apr&oents de «Els Mestres Cantaires»,
R. Wagner, 1 «.Dansa bon~~:aresa número 3», J. Brahm.s.
22: «La Paraula», emissió de lea
deu del vespre, directament des de
Madrid. - ~:essló de Corts. - Resum de lt:s •n!ormacions radiades
durant el dm
22'16: Concert ., càrrec de l'Or·
questra Fllharmòmca de Mandolill.lstes», director Fèllx de Santos ae.
bastlan: «Les complantes del pastor», Mendelssohn; cMinuet», Godard; «Al mercat ind!Jt, Mouton;
«Serenatu, Schubert; cEls Mestres
Cantalres11 <cant de Walter), Wag.·
ner; «Aires andalusos», Lucena, 1
«Pastoral» <sardana), Garreta.
23'15: Programa de discos.
24: «La Paraula», enu.ss1ó de les
dotze de la rut. Darreres Informa·
clons.
FI DE L'EMISSIO

EAJ 39 • Ràdio Badalona
Avui, dimarts. - A les 12: Obertura; senyals horaris; musica variada c.1 discos. A les 2: Música selecta. A les 2,30: Fi de l'emissió. A les
7: Obcrtara; senyals horaris; milsica simfònica. A les 8: Cotitzacions.
A les 9: Noticies locals. A les 9,15:
Radiació de fragments de pe!Ucules
sonores. A les 10: cJnzz». A les 10,15:
Noticies de Premsa des de Madrid.'
A les 10,45: Fi de l'emissió.

DELEGACIO
O'HI~FNOA
PAO Ü"È'NTfl PE.~ . A AVUI
H.amou Bardia. 13':19 pessetes; JO:

sep Maria Castellvt, 42.1'15"76: Euge•
ni Cabos, 5.717'24; Confeccions 1 In·
dústrles, S. A., 961'65; Llorenç cabo'3,
6.857'51; Caixer Habilitat 19 Terç de
la G. C., 504"29; Ignasi Domènech,
1.037'07; Joan Ferrer, 300; Emili
Garcia, 2.159'60; Pere Garcia, pessetes 5.492"21; Aureli Goñl, 16.076: Ildefons GarciA, 1.885'62; VIcenç Hernàndez, 30.878"07; Josep Jofres Torre.~. 47.184 09: Secció Sementals, pessetes 9.576; Secció Agronòmica, pessetes 3.338'54; JWltes O. P., 1.138;
Balbi Lupero, 840; Joaquim Martínez, 6.589; Francesc Moragues, pessetes 998'84; Josep Marfil, BOO; Paulí
Morel. 819'83; Jull Montoriu, 987;
Santiago Morera, 1.189"45; ll:uno;l
Marqués, 1.163'63; Cnsim1r Manzan..,.
res, 40208; Josep Núüez, 672"76; Jau
me Poc, 10.723'22; Jullà Pulido, pessetes 5.471'03; Josep Real, 2MOO
Joan Rubio, 12.580"92; Emill Ro,1r:l.
323'32: Manuel Rodrlgucz, 13.2S5'l:l,
Miquel Scrrano. 5.000; Abel Vcl1ll .
:;oo; Ramon Vilas, 1.059"79; Manuel
Vllches, 696; Joan Abel, 600; Jos. 1
Cerqueda 500, I Joon Farr~. 500 pe ·
setes.

la humanitaJ
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·LES LLETRES·

DIMARTS, I DE MARO DEL

IN FORMACIO

ROMAIN ROLLAND

1ta¡

DE ~ l'ESTRANGE R

A L'ENTORN DEL PACTE DE LONDRES

!~~ ~~T.~~n.~~n~n~~~~.n Do IDII~t~rr~ ~RUDlia ~imnltàniam2nt ~I viat12 ~~ 1imon i I'~Uiment ~el 'r~nUJO~t ~e lefeR!I

~~ut~e a¡a c~:aJo~;~;af~~ ~~~srg~:: ~~gf~t,00~S!t fj!~~~a~~d~~ ;;;;~;;~~~~~~~~.;.,...,..""!!!!!~~~~P~~~!'!'!!!!!!!!!~I!!I!~ 0

Librer1a. diverses obres de Ro- cura nosaltres. El món és més estú-

pdiedtoqtu,ep:ael~fJp·i~e~all!t·gr~~m~: Schacht, el dictador econòé
sen~ ~~al;! ~~ f~l~r:t~a~~~: ~~ao:ar~
mic d'Alemanya, diu que no
~~:tcl:S~e~e~o;~st;:~;:c;~::z~ al caÓs de l'ànima. Però ja és molt! està en deSaCOrd amb ICS
aparegut.
el qual
1932, reproduïm
a Estudios.sende situar
pobletractem
en estat
pensarnii teories
.
.
.
Valéncia, el
d'obrar;el no
dedepensar
econòmiques
naZIS

matn Rolland. Això dona actua.
litat a la figura literària del
gran escriptor, i creiem que

!1so~~a ~~ l;~n1'J!~~iqt1~~~~~~ ~~ob~~ ~e~m~~ ~vi1~mex~~}:ri~~~

«La primera condició d'un teatre
popular és que servem de sedant i

ocmsol-Que, per principi, faci un
bé i sigui repòs f1stc 1 moral per al
treballador
la. jornada. els
Es
un afer quefatigat
atenydedirectament
1
ls
arqtútectes del teatre futur, e qua s
hauran de vetllar perquè les localitats de preus moctestos no resultin
llocs de suplici. També és quelcom
que afecta els poetes, els quals han
de tractar que les
1 seves obres siguin
vehicles de joia no pas de tristesa
ni tedi. Es precis posseir una gran
0
vanitat, assedegada d'exhibir-se,
ésser d'una infantllitat candorosa
per a oferir les darreres deixalles
d'un art decadent que
algunes vega0
des pot causar bé mal a les classes vagaroses. En allò que pertoca
als sofriments dels distingits, a les

ITALIA I ABISSINIA HAN ARRI·
BAT AUN ACORD PER ALA
FORMACIO DE LA ZONA
NEUTRAL

o

vièti

fina

n1 ll

~

Leipzig, 4 . _ EI ministre d'Econogràcies als quals els amics del poble mia. del Reien 1 el director del Banc
varen tenir el malastruc art de fer Nacwnal, doctor Schacht, han proRo"'a 4. _ Després de llargues i
el teatre repugnant als qui més l'es-¡ nunclat avui discursos sobre el pro- laborTOs'es negociacions, s'ha pogut
timen. El teatre popular haurà d'eviecceolenbòrmaticadvuell,.
arribar a un acord entre Itàlia 1
EXPLICANT L'AUGMENT llarg 1 dificil de concloure. Alemanya Govern soviètic de discutir la qües:J
t
aro ests dos excessos oposats que .....
Abissínia, per a la determinació de
DEL PRESSUPOST DE DE· es retirà de la S. de N. i de la
des d'un punt de núra solament d
ar
--.u
partit
«nazi»
de
Lelpzlg
en
un
dels
¡
f
t
FENSA
NACIONAL
ferència
de- tensiu
dà'·¡¡.!"
11 són inherents: la pedagogia moral grans salons de la Fira
.Ja zona neutral • Ua.l-Ua' ron era
cU
t 1 del Desarmament
t 1 s'ha
b tot
t1 dels
j soviets en
1 dvista
1 Man""'
....
que de l'obra vivent treu fr~des 111- 1 Schacht digué que hl. havia alguns de somalla 1 Abisstnla.
Londres, 4 __ En la declaració !eta
ca a. seu rearmamen am
a
para
us
aponesos
e
XUkuo.
çons, el que és alhora antitètic 1 des1 interessats a posar-lo al front del
La noticia ha estat publicada avui
ll1bertat J en gran escala; el Japò
manyotat, ja que l'esperit que mal- partit governant, acusant-lo de des· oficialment, i sembla ésser que in- pública avui pel Govern anglès s'ex- ha anunciat la seva retirada del ma¿NO ACCEPTA EL Q().
fia veu arribar l'esquer, 1 el 9-llet- enrotlla! una labor que estava en fluirà molt en la solució pacifica i pllquen les raons en què s'ha basat teix organisme Internacional, i, finalVERN ANGLES LA INy¡.
tantisme indiferent que, a tota cos- contra de les teories econòmiques amistosa dels incidents d'Abissínia. per a augmentar el pressupost de de· ment, totes les garsn potències es
TACIO DE MOSCOU?
ta, vol imposar-se i divertir el po- dels «.nazis». Digué que tot el que
tensa nacional per al 1936· La de- dediquen a augmentar 1 perfeccionar
Londres, 4. - S'ha reunit el ~
ble: paper denigrant del qual el po- havia fet en la Direcció del Banc del
claració és un avanç del debat que llurs armaments.
sell de Ministres i ha acordat no ao.
ble no es mostra agraït, per tal com Reich, hav1a estat sotmès abans a
es desenrotllarà a la Cambra dels
Estudis detinguts han demostrat ceptar, en principi, la invitació -.
és capaç de jutjar els seus bufons. r 1 estudi del Fuhrer, el qual hav1a doAsunción, 4. _ El ministre de De- Comuns, que començarà el cUa lldi que, a menys que les greus deficièn- viètica perquè un núnistre anglèa •
moltes vegades a la rialla barreja nat la seva aprovac1ó.
tensa ha manifestat que entre les aplegarà les qi..lestions de defensa e cies als medis defensius britànics fos- desplaci a Moscou.
el menyspreu quan acull les conter-I Digué que repet1a una vegada móés baixes fetes a les forces bolivianes tot l'Imperi britànic.
sin remeiades ràpidament, davant usions en les lectures populars. La que la depressió que travessa el m n al sector de Vlllamontes, ha estat
Els presupostos de delensa per aJ na possible agressió d'una altra pomoral no és més que una higiene es- és deguda als efectes de la gran •trobat el cos del subtinent xUè Emlli 1935 sumen 43 ·550·000 lliures esterli· tèncla no podrien assegurar-se les coESPEREN QUE ALEMANYA
piritual. (cEl bé inefable que expe- guerra.
HO INTERPRETARA EL
Flores.
nes, la qual suposa un augment de municaclons maritimes amb l'Imperi,
rimentem quan ens sentim perfec- El ministre d'Econonúa, féu una
VIATGE COM A UN DEa¡.
3.950.000 lliures respecte als de l'any ni assegurar la seva subsistència, per
tament sans de cos 1 d'esperit».¡ exposició dels projectes que en matèCONTINUA LA BATALLA passat. Els pressupostos de l'Aviació manca de queviures, ni defensar amb
LITAMENT DE LES POSI.
ClONS ANGLESES
Schlller a Goethe, 7 gener del 1795.) ria econòmica mten.a desenrotllar el
DE VILLAMONTES
i la Marina, que seran publicats el eficiència la població anglesa dels
crear un teatre que vessi alegria. i. Govern de Berlin.
Buenos Aires, 4. - Han seguit els dimarts i el dimecres pròxims, mos- atacs aeris.
Londres, 4. - Als cercles polJtt~
es comenta la declaració del Govern,
salut. «Alegria, recurs poderós de la
l' . t combats entre bolivians i paragua- tren tambe un agment comparants Per tot això el Govern anglès no acompanyada
d'una petició de Cf6.
Natura externa; l'alegria que mou' La mania de
espiOna ge !ans, sense que cap de les parts ob- als del 1934.
té altra alternativa que fer 1 posar
els engranatges del rellotge dels1
tingués cap avantatge.
En Ja. declaració del Govern ...... diu en pràctica un programa d'organtt- dits per a la defensa. nacional, casa
mons; l'alegria que fa voltar les cs-J
LA POLICIA FRANCESA
que l'establiment de la pau sobre ba- zarló de les seves forces de defensa, que hom considera molt signiflcattva.
Es creu que l'advertiment al Relch,
feres de l'espai; l'alegria que fa nèi I
DVEIATTE'AVUAN AT~~E~1A Q~i.
SANTO DOMINgOo e V~k ses efrmes és un desig d'Anglaterra dotar el seu exèrcit, marina 1 avlaxer les flors dels gèrmens I els sols!
TRAN.,GERA
QUE MEXIC NE
11
i que per a arribar a aquest objecte c1ó d'equips l material completament que figura a la declaració del ~
vern,
serà fet la vigilis. del viatge dd
del Clrmament.»
.
PAU
la Gran Bretanya ha. prestat el seu moderns i fonna.r els seus quadres
Crida l'atenció que els genis que Brest tFrançaJ, 4. - La Pc;>l~cia ha
Sa.nt9 ..t.:>mlngo, 4. - El president més gran ajut a la Societat de Na- de personal i ~serva.
senyor Simon a la. capital d'Alema.
han estat més populars, aq_uells que ~ettngut un tinent de navili qua.n TrujllTo s ha dirigit al Govern d'al- clons i ha promogut diversos acords
1
nya. S'espera que el Govern del Reicà
el món es complau a considerar com mtentava fugir amb una dona es- tres països americans per tal que de- Internacionals de seguretat. Aquesta
no interpretarà l'obra de conclliacJ6
els més morals de tots, són també trangera de gran atractiu.
manin aJ president Cardena de Mè- acords tenen per objecte arribar a
OBJECTIU DEL VIATGE internamonal empresa per Anglatetque facidenoves
gestions
a una comprensi·ó 1· corcUa litat en t re toDE SIR SIMON A BERLIN, ra, com a deb1lltament de la resistènels que van parlar amb més lliure E ncara que es Suarda gran reser• xic,
l'acabament
la guerra
del per
Cha·
meny:;preu de la moral.
MOSCOU I VARSOVIA
I va sobre el particular hom cre1;1 sa- co
t~s les nacions. A1x1 mateix, Anglacia anglesa al rearmament sense
«La bella i sana naturalesa huma- ber que la senyoreta de referencla
terra ha tingut algunes iniciatives
Londres, 4. - Hom confirma que control d'Alemanya.
&s declara tam~ que el fet que
mana- com vós dieu al no nerela3Sifi- ~~peg~ t~~P~~~~~abaa~~-~at~~~~ Els alemanys han editat "Un pmiertaac.óassd,eagrmuraamrelnatsr.educcló 1 la 11- el viatge de sir John Simon a Berta moral ni dret na tur , ni me . - ments relacionats amb la defensa na
lfn, Moscou 1 Varsòvia serà possible- el Govern hagi suspès l'aplicae!6
1
si ca polltica. Haurien pogut afegir clonat
mapa per leS CSCOICS amb Afegeix la declaració que, dissorta- ment una de les missions cUplomà- d'algunes mesures, no suposa l'aban.
que no necessita. tampoc. el suport
1 dament, hom no pot assegurar que tiques més importants de la post- donament dels esforços per tal d'arde la divinitat n1 de la 1mmorta11EL TINENT POSAT EN LLI· les fronteres d'abans de la els mitjans de què disposan actual- guerra per l'abar.t de les qüestions a ribar a la seguretat coRectiva inter9
1796 (Schlller a Goethe,
tat.ll
juliol del
BERTAT
guerra i amb Austria dintre :~~ui!~~:~er;; ~::~~~ci:;;: p~~ tra:~!~a que l'objectiu immediat del nacional.
111
Brest,provisional
4. - Ha el
estat
posat
1RCIC
·h
FRANÇA NO ES SORPREN
«a.>e torna t a sent·Ir tot e1 que hi bertat
tinent
de en
navili•
a assegura r 1a pau • i que• a pesar viatge consisteix a afirmar la pau
GOTA DE LES MESURES
ha de buit en allò que s'ha donat a que havia estat detingut en compaViena, 4_ _ Es reben nombroses quE' Anglaterra no vol lmm1sclr-se eurooea sobre bases més segures que
MILITARS ANGLESES I,
anomenar moralitat» (Schiller a nyia d'una senyoreta estrangera sos- denúncies de persones que han re- en afers Interiors d'altres països. no les del Tractat de Versalles, és molt
EN CANVI, ANUNCIA UN
Goethe, 27 febrer del 1798.)
pitosa d'espionatge.
but per correu uns prospectes reco- pot tancar els ulls a la necessitat. ca- possible que també tingui slgniftcaPOSSIBLE AUGMENT Dl
«Ahlr, amb els teus sermons, Imes- sembla ésser que es tracta d'un manant-los l'adquisició del «Nou ma- da dia més gran, de tenir bons mit- eoió en la situació de l'Extrem Orient.
LES SEVES FORCES
kall, m'has ent ristit. Que el diable errOl" poticfac i que 1a parella no rea- pa Geogràfic d'Alemanya» editat jans de defensa i seguretat que perLa missió de slr John Simon tint'escanyi; no vull saber res de la te- litza
Paris, 4. - La decisió del Govern
ti !tats d'espionatge
e In
d • Le 1 metin l'Imperi britànic de mantenir drà principalment un ob.1ectln. lnte1
1
va moral. La força, l'energia: heus
va ac v
·
¡Per a asa
server ag, e
IPZ g. dignament el seu paper en l'aferma- grat per quatre punts fonamentals: anglès de procedir a l'augment de
ac! la moral de les persones que es UN AUTOMOBIL ATROPELLA m:ata~~~~~~:papo~~~~afe~ ~~s~:i- ment de la pau.
Primer, aclarir les diuferènrt~>~ Pn- les seves forces núlltars, no ha caudestaquen del comú dels mortals. Es
VINT-I-QUATRE NENS
bleixen les antigues fronteres de Sl·
Des de fa alguns anys, segueix el tre Alemanya, Polònia i Rússia en sat sorpresa als medis politics fran·
també lo. meva» <Beethoven>.
Meaux (França>, 4. - Un auto- lèsia. A més. englova. a Alemanya els document, s'advertia que Anglaterra relació al nro1echt sistema de segu- cesos.
Hom tenia la Impressió que els m&.
Romain Rolland.»
mòbil atropellà un grup d'estudiants territoris d'Alsàcia i Lorena, Txe- havia rebaixat els seus efectius mill- retat de l'Est d'Eurona, i asse~urar
que es passejaven, sota la vigilància coslovàquia i Austria, els de Maime· tars i d'armaments, tants els de ter- se fins quin punt serà possible tro- teixos motius que han obligat el CJo.
vern
anglès a l'adopció d'unes tala
dels seus professors.
dy (Bèlgica) i Sleswtg-Holstein (Di· ra com els de mar i d'aire i hom po- bar una plataforma oue Pn~tui ~!':c;er
De l'accident resultaren 24 nens fe- namarca).
dia considerar que el poble anglès, acceptadf\ per aquestes tres potèn- mesur.es, induïran França a reforçar
rits, tres dels quals molt greus.
En aquest full es recomana la pro- després de la guerra, havia quedat ('.tes; ~egon. sostreure les pretensions els seus quadres de defensa.
Dijous passat, al ball de La Maja
paganda del man de referència en pràcticament desarmat. El Govern de Hitler en la qüestió d'efectius i
SIMON, DE BERLIN TOR·
de Goya, que els periodistes celebra- EL DESGLAÇ PRO VOCA INUN· casernes, escoles 1 domicilis, d'aie- anglès havia acceptat deliberada- armaments alemanys; tercer. menNARA A LONDRES
ren al Liceu, va tenir lloc un COtiDACIONS A FRANÇA
manys d'ençà I enllà de les fronte- ment el risc de la 3eva debilitat en trestant, Anglaterra fa tot el pooslble
Londres, 4. _ El Govern ha dect.
curs de manto~ts (,e Manila.
Bordeus, 4. _ El brusc canvi de res del Reich
matèria. militar. per tal de poder do- per a obtenir una declaració de ll's cUt que el núnistre d'Afers EstranEl 1wstre estimat omic J1drius Gi- tèmp!'ratura ha produït el ràpid desnar aixl més gran força. als seus e.r- peticions franceses corresponents, po gers, senyor Simon, slgul acompatreda curava d'examinar minuciosa- glaç de les grans quantitats de neu El procés contra Rintelen gumcnts a favor de la pau, que vo- sat QUP és ja marge de superioritat nyat en el seu viatge a Berlín pel
ment els mantells més o men11s xi- acumulada a les muntanyes, 1 ba
Illa con!S('lidar; però que repetidament sobre Alemanva. tenint. en compte la lord del Segell Privat Mr. Eden.
nesos que passaven en lila índia. provocat un considerable augment
Viena, 4. - Avui ~ seguit la vis- s'ha declarat que la polftica de des- supremacia potencial d'AJemanva en
Els senyors Slmon 1 Eden no anJ.
Quan n'observava un d'important, del cabal dels nus.
ta del procés contra 1 ex-a~balxador armament unilateral no p:>t ésser força humana i ranacitat de fabrica. ran a Moscou des de Berlin, sinó
prenia el nom de la dama que el
Arreu de la regió de Bordeus eis d'Austrla a Roma, Von Rmtelen.
mantin;;uda indefinidament; ara s'ha c1ó industrial; quart, com slgul que que retornaran a Londres el pròxim
duia.
rius es desborden. L'a1gua inunda
El processat, contestant a pregun- vist clarament que l'abandonament hom conc;1dera que la creixent. força diumenge per tal de poder asslsttr
Heus ací que una cinquagenària, els camps i talla, en molts casos, la tes que 11 for~n fetes sobre el seu de la seguretat angle3a no ha con- aèria 1 m1lltar de Rússia constitueix al debat que començarà el dilluns,
de pes tort, en interrogar-la el nos- comunicació per ferrocarril i carre- intent de ~~clcU, que d~mostra la triouït, com hom esperava, al des- un dels principals factors perquè A- dia 11 a la Cambra dels Comuns. sotre amic, no es limità a donar-li et te
seva culpablhtat, segons 1 acusat, ha annament general.
lemanva pretengui au~PDentar e ls bre la defensa nacional.
·nó t bé l' d
N
·
ra.
negat que la.
seva intenció fos de
Anrz:a t erra lnnom, Sl
am
a reça. omes va
A diverses pob1ac1ons, els h a b.1· matar-se
La . dec1arac1·ó d e1 '"'uvvern se~ueix_ c;eus e f cctl us m¡¡·ta
1 rs.
En aquest debat parlaran en nom
1 que l'esmentat acte fou
silenciar els anlfS.
tants circulen pels carrers utilitzant solament producte de l'excitació que dient. En el 1934 es demostrà c.ara tentarà d!>q"""..l,. fins quin punt po- del Govern els senyors Baldwyn i Sl..
l en allU1111ar-se, per a deixar pas barques i basses.
tenia en aquells moments. El Pre- ment que un acord general per al drla ésser reduïda la. força m1lltar mon.
11li~gu~~~~~la~~~~~~~~~~~~~~~
a~~~~~rr~oo~a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~
l'orella
de Màrius Gifreda:
rò~~~es•~~H~-~~~
fins el moment, hom no té n~
·ó
ta
d'
d
Ó tes
t d bl
H bà
no es va
acor
tic'tes que hag¡·n ocorregut desgràcies seva exp caci
-P r e us e
en... a r proamb la carta que escrigué moments
pina.
personals.
abans del seu intent de suïcidi, a
p
¿Quin concepte deu tenir de nos• • •
Mme. Rintelen. i contestà aquest que
i\.
al~res, els periodistes, aquesta voluBordeus, 4. _ Ens comuniquen de l'excitació, que repeteix sentla 11 féu
1 d'esmmosa sen11ora? El seu mantell, 1!4- Marmande que el riu Garona s·ha. canviar de pensament despres
(Ve de la 1.• pàgina) el bon sentit tancat a •a vista p~r
t!fralment, no Jou premiat. Una tn- desbordat 1 que ha inundat diver- crita la cat·ta.
smuactó mereix • u;'c; resposta
sos pobles. S'han format eq·Jips de
Rintelen ha comparegut en la ses- xen entreveure que aquesta declara- la. passió, que l'ordre es restablirà
aviat 1 que Grècia podrà reprendre
.
.
.
salvament. que es dediquen a pro- sió d'avui tan serè com dissabte, c1ó és, pel menys, prematura.
Al maleu: ball Una 10ve literata¡ veir les localitats inundades 1 a au- era perfectament amo d'ell mateix I
tot seguit la seva marxa sobre el
barcelonina, que, tot. t _donar-se-les xiliar els veïns de les cases eu pe. contestava clarament I amb seguretat
carni de l'equilibri social, econòmiC
EL
GOVERN
DIU
QUE
ELS
de dona ¡atal és una mgenua, va to- rill
a totes les preguntes.
REB ELS NO TENEN MU· i mternaclonal, que es trobava empar-se amb el nostre company X ...
NICIONS UE GUERRA NI près feliçment quan han sobrevinen w~ passad!s molt estret. En apargut aquests lamentables esdevení·
ES
UN EMPERADOR
Els fills de l'ex-rei d'Espanya Atenes,QUEVIUR
tar-se ambdós per a ter-se Uoc, l'es4. L ,..gència d'Atenes. ments.
criptcra es va cotpe1ar lleugerament
I UN IMPERI
AHIR
ES C~S A EL SEGO N, oficiosa del Govern, afirma que seG~NERAL
amb el pom de la porta i va deixar
.,
LES NOTICIES D'ORIGEN
.JAUME, AMB LA SENYO· gons informe de bona font, els VaJ.·
anar un petit xiscle.
Temps enrera els diaris donarlll
OFICIOS DIU EN QUE ELS
RETA DAMPI ERRE I I HA xells rebels no podran perllongar
Un altre coUega, que és malici6s
la nova que l'emperador de Siam,
REB ELS DE CRETA PRE·
RENUNCIAT ELS DRETS molt la seva resistència per trobar-se
com ell sol, va ter tot seguit:
un
homenet desna.rit, havia re.
PAREN UNA EXPEDICIO
A LA CORONA D'ESPANYA mancats de quevitires i municions.
-Camarada, tw s'hi val a pessiCONTRA ATENES
1wnciat a la corona. La causa no
L'indubtable és que els vaixells reRoma,
4. - A l'església de Sant
gar les dames.
Belgrad, 4. - De l'Agència Sudpodia ésser més justificada. El , .
bels, que durant la. mt del dissabte
No hi ha res Ig11asi, ha tingut lloc aquest matf es
Aleshores la gentil llastimada diConsell lte ministres s•entos$1UUG
refugiaren a l'lila de Creta, per- Oest. Les noticies que es reben de
el
matrimoni
de
l'ex-infant
Jaume
gué nmb tota la innocència d'una
El senyor Portela encarregà ahir,
Grècia, Infiltrades per la frontera
a afusellar els reus de mort, 'P#I
Borbó i Battemberg amb la se- sisteixen en la seva actitud.
coUegwla:
greco-ulgoslava, són d'una extraordiI al migdia, el seu secreta'l'l p~litic, de
comptes de decapitar-los com ~
nyoreta
Manuela
de
Dampierre.
-Us equiVoqueu. No sn'ha pesst~ senyor M~rtf de Veses, que digués
EL GENERAL CONDILIS nària gravetat.
lta el microscòpic emperador. PM
I gual
succe1 quan el matriS'assegura que els rebels concengat l'amic x... Si ho hagués fet ;o als periodiStes que no els re bri~. ja moni de com
RES ULTA IL·LES D'UN A·
a aquest u veu que era quelcofl
l'ex-Infanta
Beatriu,
la
seva
trats
a
l'illa
de Creta preparen una
TEMPTAT
no hauria xisclat.
~ no tenia res per a comumca.rtan transcendental aquesta q/lUo
mare, Victòria. tampoc no ha assisAtenes, 4. - S'ha realitzat 1m expedició per tal d'atacar Atenes
tió de procediment que va fll'tl*'
tit
a.
les
·noces.
1
provocar
la
calguda
del
Govern.
A la secretaria del Sr. Governacontra el ministre de la
rlr abdicar a transigir. ¡LlàstimA
Advertiment
Hom diu que els recent casats es atemptat
guerra, general Condilis. Segons una Els rebels esperen que una vegada
dor esperaven tanda, per tal de
gran que aquest punt d'honor 110
La critica del llibre «Les algues confer!!nciar amb el senyor Portela, dirigiran a Londres a. fi de saludar versió els autors de l'atemptat llan- es trobin els seus canos amenaant
el posés en pràctica quan li prtcaren un cartutx de dinamita con- la capital, aquesta es retrà, per esroges» de Maria Teresa Vernet, apa- e~ regidor senyor qctavi Saltor i el l'ex-reina Victòria.
sentaren les factures dels quadru
de casats, el nou matri- tra una finestra de la casa Jel g~ tar compromesa al moviment una
reguda. en la nostra. edició de diu-· d1putat. senyor Tnes de Bes. Cal moDesprés
t obtectes d'art adquiriu a Parli
dirigit al Vaticà, on ha neral i segons una altra versió, e:s gran part de la guarnició. Tampoc
menge amb Ja inicial «G», és degu- rema~car, simplement, que són molts rebuts'ha
en el darrer viatge/ Aleshores vt
la benedicció del Papa..
agressors feren diversos dispars d'ar- tenen cap dubte que Salònica s'uda a la ploma de Ceclli Gasòliba, els d1es que trobem destacats eleltmttar-se a ter l'orni t no pagar.
nirà al moviment rebel.
•••
ma de foc.
omcsa involuntàriament.
ments de la Lliga que van a entre·"la, 4. - Jaume de Borbó i BatMen11s deurà pagar, ara, que "
S'assegura que a les files rebels
El general Condilis resultà iHés.
vistar-se amb el senyor Portela, la
t ro b a, voluntàriament, en attlt
t. .erg, que aquest mati ha conL'EX • MINISTRE MAXI- es troba el fill del general Conduqual cosa ha cndat molt l'atenció.
forçós. Encara que el simiesc atre¡, motrimoni amb la senyoreta MaTENIM DAMUNT
MOS, CONTRA LA INSUR· rlotis.
S<>birà- l'abdicació del qual semnuela de Dampierre, ha reiterat la
RECCIO
VAI
XELLS
DE
GUERRA
El «Butlletí Oficial» seva
bla confirmada - s'hagi reserv•l
formal renúncia als seus drets
Paris, 4 . - El senyor Màximos
CONíRA ELS VAIXELLS
LA TAULA ..•
una pomera i no una poma per 1J
En el beU número del diumenge a la corona d'Espanya.
milliStre de Relacions estrangeres
REBELS
la set, els reis oessants tenen moldimissionari i que es troba. a Franpassat publicava el que segueix:
Atenes, 4. - .rres torpecUnrs afectes despeses. Atxf aquell consent"
La burgeseta (Carme i J acinta).
Ordre disposant que el Comltè S'ha produït una crisi en el ça ha donat detalls relatius a l'es- tes al Govern de Tsaldaris, estan
tat econòmic de Grècia, ha afeg1t aparellats ràpidament per tal de
Permanent d'Indústria. formuli una
que es digué Carles IV, quan 110
Novella. 1934.
J. Navarro i Costabella. Ca- relació, per ordre dc mèrits, dels conGovern d'Hongria
que també es trobava molt millora- sortir en direcció a l'Illa de Creta,
haver vtm.ut Espan11a als Bonapa.r·
talònia,
· t'
da
la
situac1ó
al
camp
de
la
polilica
te, exigl cinquanta mil duros menEduardo V IJ 'V su época. L'obra cursants que prestaren ms anem E-n
Budapest, 4. - S'ha produït una internacional i ha acabat dient:
on es troben els vaixells rebels an20
suals de cessantia, subvenció qlll
corats.
mestra de Maurois. Editorial Juven- virtut de l'Ordre del
de setembre crisi parcial. Es canviaran els titu-Per tot l'exposat, em sorprèn 1
del 1934 convocant concurs
per a la
ultrapassa torça de noranta ~
Els torpediners cooperaran amb
tud. Barcelona, 1935.
provisió de vacants d'Enginyers 1 lars de tres carteres. Continua al afligeix el que passa a la meva pàtlms dlaris que el Règim d'assegual bombardeig dels vaixells
Obres completes de Joan Maragall. d'Ajudant industrials.
front del Gabinet el general Gom- tria. Espero que al final s'imposarà l'aviació
rebels.
rança obligatòria assigna aV1Ji 4
Volum XVIII. Notes critiques de liOrdre encarregant interinament boes.
.
l'obrer vell. I l'obrer vell 1t0 s'/111
teratura catalana. Edició dels fills al doctor Leopold Acosta i Hernàn-. ~!1 comunicat oficiós dec;:lara que
abarrotat un país, n i ha mantinb
de Joan Maragall, 1934.
dez el despatx dels assumptes d'or- mltJan~nt aquesta reno~ac1ó par?1al
gut
el3 capricis de la dona am
Ruiz a dos anys de presó per l'exPoemes d'ahir t d'avul. Emill Do- dre tècnic de la Direcció dels Ser- del Gabu~et el Govern tmdrà umtat
un Godo11 qualsevol.
propiació forçosa. Perazo rou abnato 1 Prunera. Tallers Gràfics Cos- veis Sanitaris, i del Servei de con- de direcció.
Un emperador sense Imperi1
solt.
ta 1 Garcia, 1935.
tro! i Coc.rdinació dels Centres Sa.També hi ha un Imperi sense e17f
TERCE RA SECC IO
Tierra Firme. Revista trimestral. nltaris de la Generalitat, per malalLA SOLUCIO DE LA CRISI
perador: Aleman11a. I donada 4
L'expropiació foroosa està de mo·
Direcció, Enrique Diez.Canedo. Nú- tia del Cap d'aquell Servei, doctor
SEMBLA UN MILLOF:AAUDIENCIA
mentalitat dels qui avui hi r~~
da.
-Josep
Maria
Somosa,
que
hamero 1, 1935. ·
Francesc Serra i Rabert.
MENT DE LA POLITICA
PRIMERA SECCIO
n.en les cireres, el retorn a l'E
via
agafat
les
robes
de
diversos
~tr·
Dedicarem a totes aquestes proEn el número d'ahir, hi havia el
INT ERIOR
Un processat que es conforma. Mit1ana s CI(;Centuana satUJfactorUS'
duccions l'atenció que mereixen i que segueix:
Budapest, 4. - Als cercles po11t.ics, osep Escudé Sagarra, processat. per tistes de l'Hotel Colom amb Intenment amb la presència més 0
cions
desconegudes,
es
conformà
pel mateu ordre, a. ésser possible,
a
Ordre donant publicitat a la del co:menten la formació del nou Ga- Jhaver
disparat contra Joan Gimeno, passar un any i un cUa a la presó,
men11s decorativa d'un emperad~·
que figuren anotades en donarem, Ministeri d'Instrucció Pública I Be- binet 1 diuen que això demostra que al carrer
de la Unió, es conformà per tal d'anar pensant en l'injustos
El xaruc Guillem 11 ta no sertl~
l'oportuna recensió i judici crític.
lles Arts, del 26 del proppassat mes és certa la treva entre Gomboes i amb la pena
d'un any 1 deu dies de que són els homes.
¿Per què no contracten el
F.
de febrer, relativa a la manera. com el comte Bethlen.
presó que 11 demanava el fiscal per
Sla1n, que té atici6 com ells a dehan de quedar integrats eis organisl'aliudlt fet.
QUARTA SECCIO
capitar? Si ha d'ésser amb sa~
mes, que s'esmenten, de la UniversiEl
ferit
trigà.
quinze
dies
a
guarirTopada. - Dos automòbils topaLa situació d'Algèria
o amb destral, crec que és fOC
tat de Barcelona.
se de les ferides que 11 produl el seu ren
En aquesta Secció donarem
en un accident, és clar, de cirpoquC8 taules. Farien molt bt ~1
Circular adreçada als Alcaldes de
Alger, 4. - Aquest maU ha arribat agressor.
compte de tots els llibres dels
culació,
i
Josep
Trapero,
que
en
mellogar-lo. Fina i tot no cos a a-4
les
poblacions
de
les
comarques
bara Alger el ministre francès de l'Inquals ens en trametin DOS enava
un
d'ells,
comparegué,
ahir,
damassa
de demostrar que l'assél
celonines,
relativa.
a
la
confecció
de
terior, el qual ha estat encarregat
Kcm plars ela editors o autors
SEGONA SECCIO
vant el Tribunal de Dret.
tranat i sanguinari homenet r;ll
padrons 1 de la llista cobratòria de pel Govern de Paris d'estudiar mirftf~"c tlus.
Per
haver--se
expropiat
un
auto·
El fiscal demanà per al processat
cèdules personals.
ari pels quatre costats. Els sa
nuciosament la situació polltlca i eco- mòbil. - Davant el Tribunal del JuAlxl mateix ens farem ressò
Tt.mbé pubiicn una Ordre donant nòmica d'Algèria. També realitzarà nt es veié la causa contra Raimond 125 pessetes de multa. 1 una indemde la Kulturkampff ho demostr:
de totes los publicacions pariò•
nització.
pabllcitat a la :;entència del Tribu- una investigació sobre els darrers Jorge Mata, Moisés Ruiz Casado i
tot, ho saben tot. L'únic que ¡all
'n 1es GUe ar r•· 'n a la nostra
La condemna correspongué a la
nal de c~rant ies ConstítUClO!lalS, ja successos
saben- com m'ha Jet notar 11
Antoni
Perazo
Castillo,
registrats
acusats
al
pais.
d'haRedac..;ló.
petició
fiscal.
coneguda, resolent la qüestló de com.
encertadament un lector - és q111
ot
ver-se expropiat, a la força, l'autola bandera espan11o~ tw és bi~dJ
mòbil que menava Ramon Farré. A
~~~c~~1 ~~~~~~~v!tn~~ f~uar~f~:o¡ Les lluites religioses, a Mèxic més
f per al:cò estampen la rojlgu
NOTICIARI
a més, 11 prengueren, com a peDomingo. L'esmentada sentència és
als prospectes de la Fira ~e L:;~
16 pessetes 1 un rellotge.
Al laboratori. - El Laboratori
molt extensa. Després de plantejar TOPADA ENTRE PARTIDARIS nyora,
2tc. Però tw es poden temr mnJDI
el Tribunal, negarenr abir, Mèdico-legal analitzà les v1sceres de
La causa contra el senyor moltes consideracions, acaba dient: DEL PLA D'E NSENYAMEin I ELS enDavant
coses al cap. El dta menvs pe
el moment de la prova testifical, Benet Paz Pérez, que es tirà. dalta«Per
tot
el
dit,
el
Tribunal
de
Gam el tallen...
que haguessin comès l'acte de què baix del balcó del seu domicili, del
Antoni Vilalta
SEUS ENEMICS
ranties Constitucionals, decideix:
se'ls acusa.
de Jaume Giralt, 1 es matà.
Que el senyor Antoni Martinez i DoGuadalajara, <Mèxic), 4. - Ahir
Els senyors del jurat emeteren ve- carrer
Sembla que hi foren trobats reEL TEST IM ONI HA PASSAT A mingo està mancat de personalitat fou celebrada una manifestació po- redicte de culpabilitat per als dos sidus
de metzina.
per a promoure la. qüestió de compe- puJar contra el programa d'educació proces.:,ats esmentats en pruner terDe l'aooldent de la carretera d'Es- d'Esplugues, en el qual accident :
L'f¡UDI ENCIA
tència legislativa en representació socialista adoptat pel Govern.
me,
i
d'inculpabilitat
per
a
l'altre.
plugues. - L'advocat senyor Bibia- sultaren dues persones mortes~ 1
Ha passat a l'Audiència el testi- del Poder executiu de la regió aumanifestació fou atacada per
EL Tribunal de Dret va dictar sen- no,
representant de l'acusació par- solllcltat del Jutjat que s'ele ,.
mom de particulars de la causa con- tònoma de Catalunya, sense que per lesLamillcics
socialistes
i
hl
hagué
tència
condemnant
Mata
a
dos
anys
tra el conseller municipal senyor Vi- això calgui examinar el fons de la una lluita en la qual resultaren set de presó per l'expropiació forçosa l ticular en la causa que s'instrueix 180.000 pessetes la quantitat ~ns-'
lalta. el qual estava en rebeliia.
motiu de 1& topada d'Un auto- senyalar, als efectes de J.s. resp
aüestió.»
morts i 32 ferits, alguns d'ells greus. 600 oessetes oels danys. 1 Mo~ amb
òmnibua 1 un cotxe a la carretera bllitat civil.

~.atmaing

~~gv:~~tz~~ Pu~

seves angúnies 1 dubtes, poden guardar-les per a ells; el poble t~ ja la
seva part amb escreix 1 és inútU que
hom hi afegeixi més. L'home del
nostre temps que millor ha comprés
1 estimat el poble ha estat Tolstoi,
el qual tampoc no va escapar-se d'aquestes cruïlles de l'art; àdhuc ha~I
humiliat molt durament el seu orgwl
la seva vocació d'apòstol, la Imperiosa necessitat d'imposar la seva
te, les exigències del seu realisme
artístic, han estat més forts, a judici meu a «El poder de les tenebres»
que no pas la seva admirable bondat. Semblants obres cm semblen
més descoratjadores que no pas profitoses per e.l poble. Si nosaltres només podem oferir-U aquests espectacles, tindrà tota la raó per a. girarnos l'esquena. I tornar-se'n a :a
taverna per tal d'alleujar-se les penes. Es una. mica despietat voler
que, després d'una vida trista, hom
el diverteix, encara, amb un espectacle trist. Si els esperits singulars
es complauen a «xuclar la seva melangia com la mustela xucla un ou»
hom no pot exigir al poble l'estoïcisme lntellectual dels aristècrates.
El poble estima els espectacles violents, a concUc!ó que aquesta violència no esclafi, una vegada més, al
teatre com a la vida, els herois amb
els quals s'identifica. Resignat o desalenat com és per ell mateix, és
d'un exigent optimisme per als personat.ges del seu somni: sofreix davant un desenllaç malastruc. ¿Vol
dir a1xò que necessita el melodrama
llagrimós que ~empre acaba bé? No
evidentment. Aquesta mentida grollera és un sopor1fer, un estupefaent
més, com l'alcohol, que contribueix
a mantenir el poble en la inèrcia.
El poder d'esbargir-lo que desitgem
atnbuir a l'art no ha d'ésser exercia en detriment de la seva energia
moral. Tot el contrari.
El teaü-e ha d'ésser una tont d'en ergi:!. - Aquesta és la segona llei.

L'ob¡igació d'evitar allò que esclafa
és, també, negativa;
hom necesista l'altre pol, per tal de
restablir l'equilibri: sostenir i exaltar l'ànima. Que el teatre, distraie:lt
el poble el faci més apte per a
óbrar l'endemà. Els éssers senzills I
sans no tindran, altrament, alegries
compleles sense l'acció. Que el teatre sigui un veritable bany d'acció.
Que el poble trobi en el poeta un
J:>on camarada de ruta, amatent, jovial, heroic Sl cal, al braç del qual
pot recolzar-se 1 amb el seu bon humor li Caci oblidar les fatigues del
cami. El deure d'aquest company
serà de menar-lo rectament a la fita, sense deixar d'ensenyar-li, tot caminant. de guaitar entorn. Aquesta
é3 la que em sembla la tercera condició del teatre popular.
El teatre ha d'illuminar la inteHlgència. Ha de contribuir a aclarir
els cr-rvelis humans i infiltrar raigs
de llum en aquells que estan plens
d'ombres, de replecs i de monstres.
Oportunament hem cridat l'atenció
contra les tendències dels artistes
que creuen que les seves idees són
bones per al poble. No es tracta que
hom no el faci pensar. Eis pensaments de l'obrer es troben, ordinàriament, en repòs mentre el seu cos
treballa; és. doncs, molt útil que
hom l'exercit! a pensar; 1 per poc
que hom pugui imbuir-li el desig 1
provi de fer-ho, hi trobarà un gaudi, com ho és per a tot home robust
qualsevol exercici que redreci els
seus músculs entorpits per una llarga immobilitat. Que hom 11 ensenyi
a veure 1 jutjar les coses per ell mateix i amb tota claredat.
1 deprimeix

L'alegra, la torça i la intelligència. - Heus ac! le.. tres condicions

d'un teatre popular. Quant a les intencions morals que hom vulgui afegir-hi, a les lliçons de bondat 1 solidaritat social, no són necessàries.
El sol fet que un teatre permanent,
amb elevades emocions en comú 1
repetides durant algun temps, crea
llaços fraternals entre els espectadors. En comptes d'una exagerada

¡Li'LJHRESt
AUTOGH.AFS, DIBUIXOS,
AQUAREL-LES
i el més unportant assortiment
de O R A V A T S de Barcelona
Exposició I venda a preus In·
versemblants a
ME1H.U PO L!1A.NA
Llibreria vella I Nova
Canuda, 31 (baiXOS Sala Mozart)

<
"

L'augment del Pressupost de Defensa nacional és de prop ~adh~~ d'Al.::any~e a q~e ~:~
de quatre milions de lliures - El total
ció d'Annaments.
.....
El Gés de quaranta-tres
lè
81 Anglaterra pretén l'acom~
miliOnS CinC-CenteS mil lliureS OVCrn ang S, en 1a de l'exèrcit soviètic a lea eldgènelei
seva nota, desconfia que es pugui arribar a una limitació dp~cs:r,r;!~; ~~~a~J:·er~escouuel~
""
d'armaments - Sir John Simon intentarà una iiíteHigència ~r~~ ~~~~~:,u;nd~:~r~~. ~a:
germano-russo-polonesa
ralment, a l'extensió de les rronteree
russes; Moscou senyalarà també llOI.
LA NOTA DEL GOVERN desarmament de les naC\Ions és molt slblement, que és impossible P~r
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Caritat cristiana

L TREBALL •
..

«El Siglo Futura» vol
que sempre hi hagi
pobres.

Una reforma

La CriSI del treball

No cal fer un estudi a fons per
comprendre que la reforma de la
IJe1 d'Asaoc1ac1ona no satisfà ningú. No éa acceptada per la. Unió General de Treballadors, i molt menys,
encara, per la Confederació Nacional del Treball.
Vegi'a el que dlu la base cinquena:
«Seran balxa en els Sindicats o
Associacions respectives:
l.er
- Els que cessin «temporalAquestes dades són Incompletes;
hom sap que tots els obrers parats, ment• en la Indústria o professió
per uns motlas o per altres, no respectiva.»
Hem subratllat expressament ia
s'inscnuen a les Oficines oficials.
paraula temporalment, perquè cas
d'aplicar-se estrictament aquest preA ESPANYA EL 31 GENER 19311 cepte, no podrà cap persona., patró
o obrer que per causes allencs a la
NOMBRE DE PARATS
seva. voluntat no ¡ro~guln treballar
en la professió respect1va, pertànyer
Parola I
Total a cap de llurs entitats. Com es pot
Complet
veure, bon nombre de patrons 1
45l.a19 obrers, donades les circu01Stànc1ea
18a.412
267.907
5.882
11.915 -crls1, atur forçóa etc.- que es
6.033
7.19:1 veuen obligats a deixar temporal1.661
6.641
10.:!65 ment l'o!lc1 o l'ocupació habitual, en
2.828
7.437
16.116 deixar de fer-bo, seran baixa al
8.250
8.466
11.b95 S11ldicat obrer o Associació patro3.483
8.112
657 nal.
197
460
1.997
Cada mea s'haurà de donar el cena
1.::163
634
94.179
d 'associats; les altes, les baixes, etc
17.446
76.733
15.ti59
Es
clar, això no serà una ditlcultat
4.378
11.281
9.8a2 per a les associacions joves que
3.953
5.879
7.107 comptin amb un reduït nombre d 'a3.677
4.030
2.065 !Uiats, però a les entitats antigues,
271
1.794
111 amb milers i mue1.:; de socis, no tls
413
a 58
8.666 serà galre fàcil complir amb aquest
6.228
24a8
2.a26 precepte. Noves despeses, car bau·
1.289
1.037
721 ran d'augmentar el personal buro616
105
141 cràtlc. També estaran obligades, les
111
ao
7.365 · assocl.acions, a presentar un balanç
6.679
686
1.842
2.198 trimestral d'Ingressos I despeses.
3:16
612
També s'estableix la intervenció
490
122
3.672 oficial en la recaptació i edició de
3.375
29/
2.!194
3.115 segells de cotització.
121
40.~99
Però encara hl ha més, en la s~va
24.087
.&.t:.412
base 19 diu la reforma de llei d as451.2a4
711.184
sociac10ns,
el següent:
259.950
«Cuando ur1a Asoc1aclón, Sindicanecessari 1 té l'obligació de contr1· to o Federación extienda su activlbwr a eix<.~gar l 'atur forçós. No pot dad a màs de una provincia, se consuuübu-se.
tltmrà en las que no sean su domiHeus ac1 Jes reserves d'or dels cilio principal una Delegación resprinCipals països del món, calculat ponsable. la cual presentarà en la
en lllures esterlines:
de Trabajo y en el Gobierno civ1l
respectiva copia de los estatutoos, su
Angl. ...
293.670.724 + 8.028.26a nota de lnscrlpclón y copia del
EE. ou. .
999.800.000 + 175.138.000 acuerdo 0 acta de su constltuclòn
Arg. ......
48.977.000
» o nombramiento.
Aust.
6.998.000 +
1.539.000
Dichas Delegaciones llevaràn los

S'ha de solucionar el pro·
ble ma de l'atur forçós
Al Ministeri del Treball funciona
or lna central de CoHocacló 1
una
lC
tra l'atur forçós que ha
Pa,~fj~ ~es dades amb relació als
obrers parats.

I

ESTADISTICA D'ATUR FORÇOS
Attl'litats agrlcolea, màU'Strlals,
artlcliques, eto., a què pertanyen
els obrers parats
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Indústries agrlcoles 1 forestals
de la mar ........ .
de la ahmentacló ...
extractlVes . .. .. .
Siderúrgia i metallllrgia .. .
Pet1ta metaHurgm ... ... ... .. .
Matenal electnc 1 cientitic .. .
Industries qurmlquea . .. ... .. .
de la construcció ... .. .
de Ja fusta ........... .
tèxtlls ...............
de conteccló 1 vest1t
Arts Gràfiques 1 Premsa ... .. .
Transports terrov1ar1S ... ... .. .
Alt.res transport.s terrestres .. .
Transports rnar1tlms 1 aeris .. .
Aigua, gas i electricitat .. . .. .
Comunlcac10ns ... ... .. . ... .. .
Comerç en general .. . ... .. . . ..
H ostaleria . .. .. . .. • .. • .. . ... .. • .. .
S erveiS à 'h1g1ene ................. .
Banca, segurs 1 ofic1n~s •.. •.. .. •
Espectaclt:s pu'Jilcs .. ... ... ... ...
Altres indus .: les l prol~ss1or.s
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---

segons «El Siglo Futaro)), en el
món sempre hi ha d'haver pobres.
La idea d'un anivellament social és,
per e. dit diari, blasfema. 1 herètica.
Vegin el que diu:
«Desde que el mundo es mundo
bubo y bay pobres en todos los puebios del planeta. ¿Podràn los demócratu crlstianos cambiar la faz del
unlverso suprlmlendo a. los pobres
de manera que, mediante un decreto
de Jlménez Fernàndez, se eche raya
por debajo de lo vlvido por todo el
género bumano, y se abra esa cuenta nueva. en el mundo?
En la Biblia. se atribuye la pobreza al pecado original; a la guia, a
la procUgalldad, a la pereza... ¿Podràn los demócratas crlstianos aca.bar con todo esto mediante un decreto del ministro de Agricultura?»
No en té pro-.1 el catòlic «El Siglo
Futura» en treure tota esperança als
pobres, sinó que els Insulta, ja que
atribueix al vici, sense excepcfó, llur
pobresa...
Aquesta caritat cristiana!

NOTES POLITIQUES
Un aolarlmenL - Acció Popular
Catalana em notifica que no és cert,
com a'ha dlt, que el senyor Amadeu
Torner ba¡l Ingressat als seus rengles.
La oonferènoia del senyor Marcel·
11 Domingo. - Podem assegurar que
es prepara una conferència de l'exministre senyor Marcel:li Domingo,
per al pròxim diumenge, dia 10, al
mati, en un dels espaiOSOs locals de
la ciutat. El conterenclant desenrotllarà el tema: «Missió actual de les
esquerres a Catalunya».
La Comissió organitzadora ha establert les seves oficines al Jocal
d 'Esquerra Nacional a Catalanya
(passeig de Gràcia, 42, 1er.), on tots
els dies, de 7 a 9 de Ja nit, ea rebran
les adhesions que hom hl trametl
El senyor Cambó viatja. - Diumenge, en l'exprés de França, sort1
cap a Paris l'ex-ministre, senyor
Francesc Cambó.
Tomarà passat el «Carnestoltes».
A Madrid. - Amb l'objecte d 'assistir a l'homenatge al president del
Consell de Ministres, senyor Lerroux,
marxaren cap a la capital de la República l'ex-sots-secretari de Treball,
senyor Alfred Sedò; els ex-rel)1dors,
senyors Huguet i Matutano; el diputat a Corts, senyor Pérez de R ozas;
el president del Comitè Provincial
del Partit Radical, senyor Jaume
Polo, el senyor Juli Rocha 1 els sen yors Villaria (Just>, Lillo <VIctorl,
I Ple i Salaric.

Total ..................
Dé1em, l'altre dia, que una de
les causes de la perslstencla de l'atur torços al món, era, no la manca
de capital, slnó la paralització del
capital.
l!!Spanya no escapa a aquesta paralització. Dèiem, dles enrera, que
en el que fa re1erènc1a a la producció de Ja potassa, el capital espanyol
que resta Inact iu, permet que el cap ital estranger penetri a la Peninsula i s'apoderi d'una font de nquesa,
6
com és la producció nacional de la
llbros que
Tx
e
13.599.000
+
3
206 ooo a 1os prevem s
potassa.
7331 000
· 2·000 matriz, y deberàn efectuar Jas coMentre exlsteixl l'actual orgarut- D e · ...
m. ......
·
municaciones necesarias para la
zac¡o de l'economia, el capital és
6··400··000 Egipte
» constanc•- de lo relaclonado con la
Finl.
1.670.000
»
¡""
l
tl
In
Fran.
661.171.000 + 40.464.ooo vida soc a 1 en a respec va prov Alem.
•3.872.000 15.028.000 ci~eus acl Ulla opinió d 'un secreProblemes de camp
Grec.
..11 013 ooo +
a6l.OOO tari d'una Federació naciOnal obrera:
Hol. . ... ..
69.550.000 6.598.000
d
Hong.
2.837.000 +
. 5.000 cr.o. autores e este proyecto no
!talla
62.854.000 _ 13.846.000 saben cómo v1ven y se desenvuelJapó
47.761.000 +
4.227.000 ven las Federaclones con actividad
Per tal de fer veure la necessitat Java
9.372.000 +
422.000 nacional. Si para muchas de ellàs
argent de resoldre els p1·oblemes del Let. ......
1.837.000 +
19.000 es un problema Insoluble sostener,
camp en terres de Castella, volem Nga.
7.427.000 467.000 no ya holgadamente, slno con enorparJar avu1, aproutant uu testllilonl Perú ...
•2.269.000 148.000 mes sacrificios, un secretarlado perli una poblac10 dt: Ciudad Real, P1e- Pol. . .....
11.602.000 +
639.000 manente en la residencia central,
d r lbu~na, que paria de la tnsta s1· Port. .••
6.382.000 3ti1.000 es punto menos que imposi ble crear
tuactu en que vmen els treballadors Rnia. ... ••12.687.000 +
527.000 Y sostener las Delegaclones que se
u Rl ETS LI • BEET
del ca mp en aquelles contrades.
URSS. •
86.922.000 + 4.510.000 pretende. Bien quisiéramos nosotros
~~~~N AA . L'ASS¡fCIACIO
Pwuraouena te un cens de pobla- Esp. ......
89.908.000 +
259.000 poder disponer en cada provincia
OBRERA DE CONCERTS
c1ó ~t:: 6.000 habitants; el tet·me mu- s uecia
•19.34a.ooo 1.051.000 d~ una Deleg·'~ión. pues ello nos
ruc1pal te una ext.ens1ò de bo.094 hec- Suïssa
76.722.000 3.500.000 p erm' .1a desplegar una actividad 1 Els quartets de corda de Beethotàrees de terra. La superuc1e con- Urug.
9.912.000 314.000 verdaderamente extraordlnaria. Es ven, considerats rom una de les
reac.ia ~s de 10.000 bec~arees, és a Iugos.
66.458.000 38.000 seguro que los patronos no le agra.- obres cabdals concebudes p er l'espe·
:Ur, CJ.Ut! exiSteiXen 4:>.000 hectarees
deceràn al mlnl~tro la ocurrencla rit dels nomes, són, ultra la mantde terra per conrear.
restac1ó més lniima, més enlal'tada
2 652 482 724
190 994 263 que ha tenido.»
H1 ha 1:-¿oo petits propietaris que
· · ·
+
· :
Són aquestes unes p:uaules sen- 1 més esplritUal de la mÚSica, les
possee1xen el 21"1'1 per 100 de l'exS'ha d 'estaolir una estabilitat eco- sates que en qua.lsevol pals demo- mes personals cre;¡.c1ons per les quals
tens10 llei terme; pero en canVI eXlS- nòmica que permeti atacar de fenn cra.tic farien reuex10nar un n1imstre hom pot eodinsar-se en 111. conelxentelXen 18 ti.nques Que abasten el 71:13 l'atur torçós, car si no hi ha estabt- <iel Treball.
ça més pregona de l'humanissim geper 100 de l'extensió total, entre le.s litat econòmica no hl na pOSSibllin1 beethovenià.
quals n 'hi na de b.OOO, 7.000 1 12.000 tat d 'una conLinuitat poUtlca ni de
WOTICIARI
La sèrie dels disset quartets de
h ectàrees d 'extensió. Com es pot veu- pau social.
-El proper divendres, dia 8 del Beethoven constitueixen, doncs, un
re, el problema és de minfundi i
l' t t
•-¡ d 1 dels monuments més alts de la mulatifundl.
Qut: no oblidin els politics de dre- mes que som, a es a ge soc...
e sica de tots els temps de totes les
1
Pero els 1.200 petits propietariS no ta qae en temps d 'eleccionós prome- Sindicat Musical de Catalunya ti'n- èpoques. Ben rarament
s'ofereix
Porten Per cert una Vl.da confor•a tien solucionar l'atur forç s I des- dran lloc unes eleccions per a la de' cada 'llaurador pertanyen
" • prés del 19 de novembre res no han signació dels consoci¡¡ que han d 'm
ble. A
· - l'avinentesa de fruir-ne l'audició Inper Lerme m1g, 8':la llectarees.
fet per a alleujar l'atur forçós.
tegrar el nou Consell Directiu.
tegral com la que suara, a càrrec
una nectarea de terra ~al, a 1~1edel notabillssim Quartet de Corda
drabuena, 1.000 pessetes. En aquest
de Barcelona, brinda l'Associació
preu von Incloses les vinyes, els oliveObrera de Concerts als seus consorars els horts i els terrenys de pneis. La primera do les cmc sessions
me1a, segona 1 tercera clase. El cap1d 'aquest Cicle Beethoven serà celetal m1g per prop1etar1 o llaurador es
brada a les onze del mau del vment
de 8.:>JO ptes.; a-.uest cap1t:ú trebaVJ
diumenge, dla 10, a la magnifica
Uat directament pel mal.o;;l>< LJ.mper••1,
sala del Palau de Projeccions de
P•>L uonar-li l l. rend1:nent d 'un 15 '
Diu «li Lavoro Fascuta», de Roma: çar les organitzacions sindicals dels Montjuïc.
fins un :!5 per 100 anual. Si s'esta~o hem de tèmer veure absorbit treballadors per tal que puguin fixar "'!!!!!"!!!"'!!!"!!!"'!~!!"!!!"'!!!"!!!"'!!!"!!!"'!!'!!!"!!!!'!!!!'!!!"!!!!!!!"!!!"'!!!'!!!!"!!!"'!
l; Eix la pro lucc1o mUJ'l:la ct uu 20 el leixisme pel materialisme de les el salari minlnu
=
pt't 100 el uer<::1c1 brut es de 1.666 00 corporacions. Cre1em haver demosDm ell Lavoro», de Gènova:
ptes. Però d'aquest benefici s'ba trat que l'aportació revolucionària de
«Al nostre entendre, cre1em prode sostrea.re les despeses que com- les corporacions ha estat profitosa. bable que la funcló de les Corpora.porta la mula que porta un total de Naturalment que hem d'aclaru que cions esdevingui purament negativa
despeses de 400 pessetes i aleshores tota l'acció del feixisme ha de lim1- en el sentit que no podran oposar-se
el oenenc1 diSminueiX a. 1.266.60 pes- tar-se a les corporacions. Ja ho hem a la formació de monopolis, grups
setes. Encara cal reduir les despe- dit: la corporació és l'òrgan tècnic 1 industrials etc. El nom no té lmporses del ferrer, reparació de carro 1 econòmic i s'ha de deixar el felx com
FORMA I COLOR
bastena que poden calcular-se en 150 òrgan essencialment poUtic.»
Ha quedat constituït a aquesta
pessetes 1 aleshores ei benehci baiXa.
Diu «Regime Fascista)), de Cremoa 1.11.6.60 pessetes. D 'aquest benefi- na:
ciutat amb el nom de Forma 1 eo.
Ior un grup artistic integrat pels seel brut n'hem de treure encara per
«Si nosaltres creiem en una orga.valor de 100 pessetes per llavors i ja nització corporativa, no creiem, en
nyon Nava~Rull, R. Roqueta, J.
temm que la xltra de beneficis es
Morant i J. Altimira que actualment
més pet1ta; 1.016.60 pessetes. Però canvi, en l'Estat corporatiu. La recelebra una Exposició a l'entitat Aencara té mes despeses el camperol voluciò fou feixista, doncs l'Estat ba
mics
de les Arts, de Terrassa.
de Castella; ha de satiSfer les con- d'ésser feixista. La politica ba d'estrlbucions rúst1ques, l'rmport de ro- tar per damunt de l'economia. La
datge, repartllilent d'utmtats, guar- Cambra corporativa no pot repredena rural, etc. 1 altres impostos sentar el conjunt del pals. Són el
com són la cédula personal que Senat 1 el Gran Consell feixista els
s'empor~en 100 pessetes mes. El re- òrgans essencialment politics.
sum .de benehcls del camperol pet1t
La politica militar, els ne¡socls expropletan de l:'ledrabuena de la pro- teriors, no tenen res a veure amb
vinc1a de Ciudad Real oscilla entre les corporacions. A menys que els
les 900 1 1000 pessetes per any. Amb teòrics del corporativisme vulguin
aquesta Xlll"a s han de vestu, cal- crear les corporacions de I~~t Marina,
çar; nan C1e pa"ar el metge 1 altres de la Guerra, de l'Exèrcit, de l'Aire
l.avoro Pascbta_ 1\omt.
CORTS CATALANES, 613
despeses q.ue comporta un matrllilo- 1 també crear la Corporació de la
M. Plgeu, pmtura
n1 amb 4 Hlls que equ1va1 a 166 pes- Politica estrangera.»
vetes per any 1 per persona. Com es
Diu «Critica Fascista», de Roma: tància; que s1gui consorci, cartel,
Ramon caazma, pmturea 1 c1lbulxoa
sinpot veure, el p nuorama econòmic no
«Sl la Iniciativa privada és morta
VIllalobos Mmor, escultura
pot esser mes deficient.
dicat o simplement societat anònima.
Aixl podem vcu•c .:om els carn- i enterrada, resta la iniciativa sln- L essencml es que no es formin cen- Ue1 2a de tebrer al 8 de mac~
perols vest.e!Xen mamment, tant com dical, i sobretot la Iniciativa cor- tres financers I Industrials amb inels seus avantrpassats de i'Edad Mit- porativa. En altres termes: si el teressos particulars de grup o de - - - - - lana.
treball ba de dirigir amb plena res- monopoll Les corporacions hauran
Quant a l'almlt:ntaclò no pot és- ponsabUitat sobre l'empresa partíeu- de vigilar constantment a benefici
ser llltjox 1 alx1 es pot veure com lar, aquesta és reemplaçada pel Sln- de l'economia nacional.»
Diputació, 262 -- Teliton 18711
les auutls es tan velles aballS d 'hora dicat.
Diu «<l Cantiere», de Roma:
puix que als VUlt anys Ja son velles
heus acl ei nostre postulat;
«La idea llançada per «Roma FasA-HI J. ORNAMEN'fAUJ.O
~- els nomes, als ao, sembla. que en
1er. La categoria de la gent que
de crear una milicla corporaOBJbCTEI::J f'EH A PR&:>ENT/j
tm¡¡uUl :>O El treball es telXuc 1 amb lloguen els treballadors no existeix 1, cista))
ens sembla simplement groJornaaes de 14 1 16 bores dulnes. per tant, no hl ba mès que una tivista,
Màraus Vllatobà, panturea
tesca. La legiSlació corporativista 1
Llur ¡Jrmclpal nu~nc1o es dunes liDI· classe social: els treballadors, divl- sindical
Camil Fàbregues¡ Escultura.
1e1:xista han creat les rela-gas» al mau, potat¡¡es, arengades i dits en directors, tècnics 1 obrers.
I dlbUlltUI
cions del treball i ban d'esser respatatc.. al IDlgtUa 1 al vespre.
2on. En desaparèiXer el patró, des- pectades
no pas per mitja. de les
Rt:i:>llll.ant que elS treballS del camp apareiX 1a lluita de classes.
eJOgctXt!u Wl eslorç ilSlC permanent
3er. Sl l'estructura actual deia armes. Si baguessm de recòrrer a
hom u.:;su.telX a la depauperació dê Smaicats !a fallida, caldrà modl- la policia corporativa, es creana un tiu de M\1Sii0ll.n1. D 'això en pa¡uen
feixista dins un altre Estat les consequenc1.ea els treballadora !ta~J~I~e~~t: va acompanyaa'\ de greus ficar fondament l'estructura de les Estat
feiXista. Si bé es veritat que hl ba llana amb la rebll.lX& constant de
No parlem <it! cultura. 73 per 100 corporacions.
patrons que ignoren les lleis de la llurs salana. catorze anya de re¡un
à lllialllll>t:ts. Naturalment: els paSl volem aplicar aquest principi, Revolució, no sera per la vtolenc1a 1ellt1Sta per no saber quin éa el ~
res necess1ten l'estorç de l'infant 1 tot el que ha fet el feixlsme fins ara que se n'assabentaran; hom ha de grm que millor conve per a la classe
en l'eaat escolar, ja treballen la en el aoiD.lnl s mdical i corporatiu, retorçar l'estructura social per tal treballadora.. ¡Bona pm¡pect1va. per
terra.
ha dE: renovar-se. Tota l'organitzaclo que els obrera 1 en particUlar els ala t.reballadors italiana! ¡Pintoresc,
Com ~s pot suposar la població de sindical ha d'estructurar-se damunt joves, puguin confiar en una justi- el alatema !elx15tal
Pledraouena rebe umb entusiasme la de noves bases.
ela social no imposada per la forproctamuc1ò de la Repúbllca. EsperaS 'ha. de crear un nou sistema de ça, sinó acceptada com a un deure
•••
v~n lleiS justes. liom els parlava reglamentació del treball 1 de remu- a. travú d'Una educació del deure
Per altra banda, GU Robles, en la
d una llei a2rana que tana explotar
ó
1
les 4o ooo nectartes de terres 1 mun- neracl de treball, abolint el silte- socmi. que podrà ésser lent, però seva. darrera. conferència., pronuncl~r
da al «Circulo de la Oniòn Mercantanycs per cwt1var. Res no s 'ba fet ma de contractes coHectlua de tre- no menys eficaç.
Diu «Ottobre», de Roma:
ttl», de Mao.nd, ha dit aobre el corAl COntrari; de dos anys ençà
ball, adjudtcant als Smdicata la funau¡smentat els rmpostos.
«No solament el tnbe.ll; lea bores poraUVlSme:
cl.ò dirl¡ent del treball.»
, No tent!n reme¡, per tant els fills
de lleure t&mW neceulten una reDiu «11 Cantlere», de Roma:
cYo aoy un nombre que comparte
d alguns camperols ban abandonat
«No n'hi ba. prou amb tot ço que ¡lament&cló. Let dlferenciea en lea b.aal.& c1erto punto 1aa doctrlnaa de
els treballs aeJ camp per mgressar hom ba !et: el salari del treballador horEllll de lleure responen a una men- cara.cter corporativo. Pero creo que
en els co:;sos dels guàrdies d 'assalt és avui maaaa baix perquè pu¡ut talltat cburaeaa.». cDopolavoro» no mient.raa eato no lie¡ue -ea aecu,
l guardla civil
ésser comparat amb els benef1cl3 del pot haver-hi up dlfer~cla en un ea orgaruzac¡ón de tlpo económlco
I és que el camp, avut amb Re- capital.
regim corpor&ttvtat&.
a. que a.ludl&- no podemoe pensar
publlca com nbans amb Monarq ·
Seients UWcs, eotrades úniqu.e~, en un Est.ado corporat1vo. El l!;Stado
no cobrelX Jes necessttata dels tre~
Guau,ys fabulosos al COI:itat de sa.- per tal qu. pu¡u.tn confraternitzar corporativa llasta que eso lie¡ue sera
lladors de la terra.
laru de fr.m.. S'ba de remunerar el
treba.lla.don de diverses cate¡o- en Espafi.a un mlto. Haata en !ta¿Que passara al camp espanyol de treball .decorosament, sense que els ela
no l>osa.I'·hl remei?
mdustrials augmentm els preU$ deLs ries; el cUrector, cdopolavoro», no lla, que ~ el pa.i5 dond.e maa se ba
Temen, amb tonament, vistos els I articles. Dubtem que les Corporacions ba d'ésser considerat com el su~ adelantado en el Estada corporat1vo,
expe;uuents de la Republica amb la aconsegueixin millor benestar per a rior. Cal un1.ficar el cdopolavoro» d 'u- p. no ser por la dictadura, es cas1 seseva Reforma Agrària, que no s'hi la clas.;e treballadora; ban de topar, na manera intransi¡ent creant una \ J.UlO que esa or¡anización se vendn& abajo. Nosotroe tenemos que
posara remeL 1 aleshores el camp es- forÇOsament, amb els lnteresso.s dels cobra nacional ~ "dopolavoro".»
Com es pot veure. els feixis~ lta- 1Ubst1tuir dent.ro de esa organiza..
panyol, sen1pre resta com un eni¡- cap1tallstea que defensen w seua inma, amenn.çador de temoestea.
teressos de claase. S'han de retor- llans no s 'entenen prou bé quant a ' olón la fuerza por la razón, y el
l'aplicació del rè11:im pseudocorpor. f odio por el amor.»
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Les garanties
Heraldo de Madrid- az qual saludem fraternalment en la seva
reaparició - publica un interviu
amb Romanones. Parlant de lea
garanties, diu l'ex-comte, tan popular a Guadalajara:
eLa vo.t. chllloua de Romanoncs
Inunda la estnncla. Està de mal humor
don Alvaro. Nos ha sentado a su lado
Se npres~a a la lnterviú. Nuestra primera pregunta tlene esta conte;;ta.
clón
-i.Que cuàntas veces han esta:Jo
auspcndldas en Espafta la.s garantias
coustitucionales? iCIU!I slempret No,
no se ria usted. Romero. Espafia na.
vlvldo dcsde el '16 hasta. nuestros dias
en contmun Inquietud y sobresalto.
Cuba, Fll!plniU!. Marruecos, Cataluila,
tentados, ~indicallsmo. La suspenslon
de las ¡rarantlas constitucionales es
un resor:te ¡rubetnamental cuyo empleo censuran los que estàn enlrente
d-:~ los Goblernos.... aunque hayan gobernado.
Esto de la suspenslón de ga.rantlas
e'\ Espatl.a constltuye un mal endémlco El ¡obernante debe hacer todo lo
poslble por vlvir en el Poder sln acudir " ~se resorte: ¡ pero se Imec tan di·
ficll la exlstencla 1 Yo tuve que suspender las garantiM dos veces: en
1913, con ocasión de una grave huel¡a. tcrrovlaria, y en 1916, cuando la
¡ruerra.
~¿ Se eJerció, pues, la censura de
Prensa?
--81; pero en forma muy atenuada.
Er.lstla la cemura, pero màs en la
cGa.ccta» que eu la pràctica a pesar
de la.s detlclencliU! de la ley de Impt·cnta, Que uo responde a llU! necesldades para Que fué aprobada en Cortes
-Uurante la Monarquia, ciQulénes
suspencllan màs las garantla.s constltuclonalcs, ustedes, los llberales, o 1os
conservadores?
Don Alvaro parecta no naber oidu
m 1 prcgunt.a. Tosló tres o cuatro veces. Me miró Volvló a. mirarme. Le
espeté otra vez las mlSUJa.s ¡¡alabms
y se echó a reír:
-¡Hombre, esta es una pregunta
discreta!... Yo creo Que !utmos los
llberales los que màs veces las suspendlmus.
-¿ Y por què?
-Pues porque cuanto màs nbriamos las manos a las lzqulerdiU! màs
.,lborntab~n è'!Las y en màs zarabande.s
nos metian. M.lre usted: en cuatro
mese;;, slendo yo jefe del Gobierno,
nos declararon màs de cuatroclentl\8
huel¡ra.s... ¿Y qué lbamos a hacer?...
Don Alvaro hlzo una pausa, y lue¡ro:
-Pero no se echò borróu y cuent.a
nueva. al l.mDlantarse la Republlca.
Las cosas siguen Igual. Se quem:.ron
los conventos el 11 de mayo del :n
y te suspeudlcron las garantias; y se
suspend!eron cua.ndo el mov!m!ento
de la cuenca del Llobre1r.1t: el lO de
agosto; or el movim1ento slndicausta
del 33; por la huelga de campeslnos
del 34...-<:. y R.•

La tragèdia àel camp
La Llbe-rtad dedica el seu tons
a la despoblac.;i.ó del camp, que cadía s'accentua més.
«Antes del advemuueuw de la Hepúbllca Estaba p.lanteado el gran proulema u ncwnal de la despoblac!ón del
cnmpo. Tan alat mante . era la situa..
cíon, aue llasta los hombt·es de Acció:l
Catollca se cn:ye10n en el deber de
propugnar -para buscar paz y tranc·uilldad en las grandes w-bes donde
èllos vlvlan- una poJltlca que permltlera el acceso ael ··-"· ,. dor agrícola
.. .a pro¡.,t(;dad de la tlerra.
Frente a la monarQuia, que ruantuvo "
, .1 su muer:te el prlvllegto de
w:tos cuantos teaatenientes, tmpaslble
dlJ l\.! ta UU~{J.;. U e 1as l.Ua.;:,..tS Ch::l '-'""'·upu.
se plantearon dos cendenciiU!; una, de•"-~_. ..... "'-...

).'U.&.
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El Programa de les
dretes

._., ~ .... ~J.I.4..; .. v~. "'-'J. l;..l.•.il'*"'v

v¡...;lu U.t..
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gr1a y de 1e. Las pruneras leyes dl.;:taaas en su favor ca.yeron como unl
u \n 1.. ~'-"•"llca que Jevantó las espetanzas. La mlsl:na Reforma a.grar.&.a,
tan poqu"a cosa, fue como uu reactivo que puso de ple al agriculoor.
La aesaparicton de los salarlos do
t'amora se oomó como una conQuista.
no coUlo unu ";na tle humamdad.
La catda de aQuel Goo1erno, y 1a
suu•u" ae las derecnas al l:'ooer ~as
mlsmas derechas Que habtan anunctauo en tiempos de la monarqU.&.a las
màs audaces reionnas-, tué el punto
de pat·ttda para una nueva cruza.da
wn•cu et campo y el ca.mpeslno. Baj&-ron 1os salarlos, se aumento la Jorn~
aa, queaarou pràctlcameute suspeu:i•·
QOS 108 J'lll'Bd05
lDlXtOS. La mlserl&
vvelvc al campo, y con la ru!Scna, ..1
e:<oao, la hultla, la despoblaclóu otra
vez.
..,e explica que el campesluo -como
ha dlcho un agricultor de Pledrabul)o
ü<4
"" fil\Kú ~ua!Cllli <le asa.lLU O ~uur
dla clvll. Es la respue.sta lo¡rlca ue
qulenes se nan pasado la Vida pont<!núo llil> COStllliUl p.u·a SUirir los palos
de c1e¡¡o . los ¡¡rano.es terratenlcntea
y de aus servidores. Espatl.a verà sl le
couvlene tomentar esta enu~rracton . ,a
de¡¡poblaclon del campo, a ;a lar¡::¡., sera ia rwua ue su ecouoiDla. Y 1n deevooiaclon sólo se evita llevando .u
campo buenoa salarlos, Vl vtenul\8 nl·
¡rtemcas, justlcla social y un poco de
ale¡na, qua era el prc.;rama minlmo
orrecldo po la República..•

No s'entenen
Decidiàament, lu dretes 110 s'en-.
tenen. PO<Un unir-u, però ela dol
detJ;ar de tlrar-ae ell plau pel cap
oom han Jet /im ara. El Sol diu,
referent a aíxó:
'~o sabemos úe clert.a, aunque no
es dlficU suponerlo, QUé cla.se d.o obatàculos encuentran laa derechaa para
cunstUUI.r au trente únlco. Lo que 11
se.bemos, porquo a la. viat& ae ha.Ua
aon lo. lfl'andM en uenoa, a v - be• UI COt>, QUO 101 p&rtld.OII de MOlOc
real..l.za.n -<Ueimul&ndo vleJoa rencoCA y riv&lld.ad.- para Uep.r a t:n
acuerdo.
Lea cueata lol'abaJo .:n~aeck
;:,e
~,. que de buena ¡ranr. •o.D\.Inuar1Ail
como tut.sta b&oe poco l~'•OOM 1011
~r..ws •. la oat>eu. f éilcL&nc.oae Und..
..:.... p.·r 81108 1auwes ae pro¡,.~an~1
uonae !u c¡uo mM N propo&;~at-a era ~
.:¡¡o;..mo ae ca.4& ¡rru,po f la. amblo1òn
v~:rsonal de caWr. Jefe o Jeteowo.
Pero ahora la nect-eldad apremla
Har que t.Oler,¡.c,;e· W:Ot a otroa, apa-.
c1¡¡uar lUlp..cleur aa o incl uao d.edl;:a.¡
amal.lla. liaonJe.a al ¡.r1110naJe oue .trrtta. aca.so, en u1 ID181DO luaar :le la columna perlodia~lca d.ut.de anwa ee te
co1ocata el denueato turtbun4.o.•

ho entendreu
pas

La Publicitat dedica el seu edttorta! a comentar el programa de
les dretes
«Això diuen els nomes de la Ceda 1
t:l6 seus coalitzats no ho desmentel·
xen. I!.s clar que per als c¡ue som espectadors ~ollgat~ 1 cemurata em é8
diC!cll ue com_p~trtll l'eufòria ottclal
que rarirmacló Que encapçala aqueates• ratlles revela. ¿En qué ea compleix el pro¡rama? ¿Es que els Ilo ta
dir l'anunci de la reforma constitucional QUP b censura ha permès de
publicar I escampar per tot arreu?
Oportunament Ja vàrem explicar els
Ln\uúts 1 els termlnls fatals que la mateixa Consntució tlxa per a ésser ret c:rmac!a; el procés ha d'ésser laboriós 1 ple d 'entrebancs 1 encara cal
d!Stlug!r sl la reforma. ha d'ésser rea.lituda dintre aquest any o en el vi·
nent, peraue el~ requisits le¡¡a.lll serien
distints
Si¡rul ~om slgul, sembla que e!JJ cedlll ~es donen per segur que d 'aqut a
U d 'any lea COieS St!¡¡Ult·an Igual que
Uns ara, 1 en alr.ò potser són massa
optimlst.es. ¿1 en Qulns altres extrema
es compleix el programa? Una de tes
qüestions capitals, la que més angunies t:ls donava na restat paralitzada:
el concordat amb el Vaticà continua
umb la matelX,. unprecislo d 'abans••a
llet d'arrenauments rustlcs na quedat
talment des111furada Que el seu autor
ha de 1er eslorÇOII per reconêlxer-la J
encara necesstta el vu'!.tlc del quòrum
per a tirar endavant, 1 alxl tots ela
punts del prQ&'ra.ma que servi de platnlorma al conglomerat dretista en 1a
campanya electoral del novembre del
1933.
.l:.vldentment, sl en dir Que el progrlimn es va complint es refereixen a
totes aquestes actlvttats, hem d'lncUnar-nos; ara. sl de bona te alludeixen
a L'obra de ¡rovern 1 parlamentària,
haurem de convenir que la. seva ingenultat no té I.Un.its. PerQuê ni amb Ja
millor bona voluntat del món sabriem
descobrir c¡uê ha fet la coalició radlcalcedlsta.agràrla del 6 d'octubre ençà.»

La Veu da Catalunya comenta
un decret del Ministeri de la Governació amb aquestes paraules:
cEsperem que davant la importància del tat ens serà possible d'exposar
oojertlvament el nostre comentari.
La cGaceta de Madrld» ha publlcat
un decret del MmU.teri de Governació
facultant el Goveruunor ¡rer.eral de Ca.
talunya per u. suspendre Ajuntaments
1 nomenar Comissions gestores.
No hem de repetir PIUI el Que ¡a
hem dit n1 hem d'Intentar repettr el
que no hem POifUt dir encara. Però
si nem de glossar alguns punts <l'aQuest decret 1 del seu extensissim
preambul o expostcló de motius.
Aquest decret, que en el Consell de
MlnlStres de allluns aparolxla com de
la Presidència. 1 a la «Gaceta de Ma.drid» de dissabte surt com de Governactó, CCJmenço~o luvocant la llei de 2
de gener de 19a5.
Qué diu, pero. aquesta Hel1
En slntesl, Que resten suspeses les
tum:1Ul.lll u-., t-..muntlllt de Catalt... ¡a¡
que el Uovel'Uador ¡reneral assu_ . ra
Interinament lea tunciom corrt,~o!O
nents al J:'resldent <ltl ta uenerautat 1
al seu Collilell Executiu; i que es nomenarà untA COllll&llO revtsora dela
triiSpassos ae seveJ.S que hall'm de aubslSur en el re¡run transitori.
E 1 cap de!JJ tres ar:tlcles <lL 1a 11e1
dc :! de gentr úe lii:So no es parla per
a rea del reatm local de OO.tal\lD1'&,
atnbUit LleT ! a.nlcle élesa do l't.statut
a 1a uenerlult.at., no unpu~t~~at DliU per
ningu n1 aerugnt .:ncara. En vutut
de t'article delia de l't.statut, el Parlament de CaLalWlya, en mat.érla. reneguda com ae la seva competenCl&,
wc•a la ue1 mUWClpa¡ catalan... Aquesta Hei es~ vt¡eut 1 no na. estat aerolfllda. l.)oncs be. l)e¡rona Ics dlllposlc10n.s
deis ar~lcies tiO, 61, 71 1 87 1 ela altres
d'aquesta uet que hi tan reierene.&.a
1::11 Lenen apucactO, els couseuera no
procesats haurien de reprendre llur tun
c10 1 les va.u.:.uus uaurtetl ae cooru-se
amb els suplents I sl encara en queaaven caldna completar el nombre
dtl conselhms en ta Iorwa autom&tlca
que oterts maJors ¡¡aJ:antles, 1 un cop
completat de procedir-se a l'elecctó
d'alcalúe 1 regidors.
~~ la llei muwc1pa1 ca.ta.tana n1 111.
Ue1 wuutctpat espanyola de 1877 no
a •torltzen el Que au;posa aquest decret.
Jill el seu mateix preà.mbul s'ha de reconèixer en dlr QUe ela apreclac!On de
Jas ca.usl\8 no estando clnramente regula<l<lS en la Ley, cae beJo la tacultad
dlscrecional del ¡roblerno.• concepte l
lêxlc que recorden massa ela de la
Dtctadura.
El M1nlsten ue ¡a ~overnac1o mvoca com a precedent el R. D. de 16
dc febrer de 11130 sobre suspenslo automàtica de llU! corporacions munJcl•
als nomenaaas per Ja Ulct.adura, se~
!(COSA FACIL
adonat-ilo Que e!JJ Ajuntaments que
es volen &uspcndre han estat ele-Papà, ¿qué hay que hacer para ara
gits pel poble 1 Que el que més s·aaser un buen republloano'l
sembla a les Corporacions municipals
-Con deoJrlo uno todos los dlas, nomenades per la Dictadura són
basta.n
aquestes conll. ..,lOlil> gestores que ln·
tenta autoritzar <:I dtlo ,,
<De «El Llberahl.l
Tan clar és tot RixCJ que el Uov.:t n
voldria donar al decret del Mlulsteri
de la Governació ·•, car.:.cter d'un aecretrllel, 1 diu: c... ciando a tal 1\UtorlliaclOn vaJol de ta 1ey ampllatorla
de 10 dlspuesto en el articulo 189 de
la ley de 2 de octubre de 1877.• Però:
¿qul és el ¡rovern el Poder executiu,
per assumir aquestes tunclom leglelattvea que les Corts no 11 nan delegat? ¿Com pot el Govern donar a
aquest decret cap caràcter de llei, ampli.a.tòrta o no?ll

CLINICA MENTAL
(Torre de Campderà)
A LLORET UE MAR • GIRO-

NA • TELEF'ON 10
Per a rasslSteucm deia malalts
nerviosos, mentals 1 toxicòmans
d'ambdós sexes
Metge Ulrector Resident
Doctor Bernat Carrera•

.a.O::t UUUl.J¿~ Ut! 1-. tt,.;~<J.a. U...

clón de Abril, que cons1Stia en ol vr<>poslOO de rctormar, sln herir t.os mtereses par:ticulares, la relacton j u.·tw..:.. en el c:~mpo, permltlenao el asen
L:llllH,ULO COH;C.,VO ÚC !OS C'UllpeSlDOS
y otra, inscrlpta en el programa de
IOd nombres ae Acclón Catól!ca, Q.Utl
tema como buse la creaclòu del pa.
trimonlo Individual o ram!liar deutro
del réglmen cconorruco actual y preVIa iw• .,lwll:!:àClOll ae las tlerras tom.¡..
dns t·on tllcho Un Estas ctos tcnciencla3 tan moderadas fueron recnaznoa~~
do plano por 1a •.•uuu.-. -. •.t. uiCapaz :1'
sentir la rutnor· •nq,ue.ud por las nngustlull ael pueblo campeslno.
u eocora.t.onauos los lloml.H·es del
cao:wo, lCJ aoanaonaron a lDllhu:es, bus
c.. n«u craba¡o eu las maustnas de lloS
¡rt·andes urbes. Oe aquellos d1as conservamos amar¡ros recuerdos. El e&ce~><.
,, ~-~ú"" u1v tugar al paro en .as
¡¡tat.~v-> v!Ututles Y a la IDlseria eu IOd
wJ ·ut·es de traba¡adores no especlallzactos. Los per16dicos todos, alarmadus,
rt:cogtau ln!ormaciones ll'ràflcas, mciusn de 10\J i>breros que mortan de nam.
bte. ::.e ...un~oco por entonces, para ....cet 1. f;; ULC a .a CT1St6, L.ll!L 1.-vu u:renCla dll ¡a edl{lcaclón. Que, entre otr •"
COI.Cl us1ouea, voto la relati va al c;Xod"'
d ·, los nom.:Jre.; uel camvo a. ¡a c1ua~.1.
l>IU•tlU(jO Que se vlstllase, en b1en tle todos, especlutmcnte en blen del trao...
¡aaor agrlcola.
Al a ....,-.uuillenw c.e 1.. ttepUOllc.l
nac10 ~<> esperanza eu el campo. dl
ll Republlca puede estar or¡ruUosa
nlgo -blen poco orgullo !e cabo, ya
qu;, sólo Je llan de¡ ..uo hacer unM
cuunt.u.. cosas- es de la ola de op.!
reu.ruo que llevó al a.gro espafiol, .1
donde, en !uerza de sutr!r, se tlal'><a
llegado a una postraclón muy semejan-
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«VOCACIONES
MARRACO. - La veràad es que
oualqulera diria \4Ue tlran a dar.»
(De «El Sob.)

•

LA CULTURA •
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Sense notícies - El «Butlletí Oficial» de la Generalitat
En preguntar atur al migdia els
periodistes que fan informació al
nostre primer centre docent si bJ.
havia cap noticia per a comunicar
los, el secretari particular del Rectorat els digué, en nom del senyor
Mur, que no hi havia cap not1c1a.
. . J «Butlletl Oficial» de la Genera·
litat, amb data d'ahir, publicà l'ordre següent, la qual reproduïm per
la seva Importància:
«ORDRE
Vista l'Ordre del Ministeri d 'lns·
truccló Públlca i Belles Arts, de data
26 de febrer darrer, publicada a la
«Gaceta de Madrid» del 27 següent,
disposant que el Claustre, Juntes de
Facultats, Junta Universitària i restants organlsm.s d 'on depèn el règim 1 direcció de la Universitat de
Barcelona, que quedin Integrats pel
personal docent que conservi la plenitud de lea seves funcions. o sia
tots els que són actualment Catedratics numel'IU'b de la referida Universitat,
He resolt:
Article únic. Que sigui publicada
la referida Ordre, que s'adjunta com
anex a la present, al ((Butlleti Oficlai
de la Genera.lltat de Catalunya, per
a la major difusió 1 als efectes que
escaiguin.
Barcelona, 2 de març del 1935.El Governador General de Catalunyai President de la Generalitat, M.lnue Portela.
Anex a què ja referència l'Ordre
precedent
ORDRE
llim. Sr.; Terunt en compte la situació del personal docent nomenat
pel dlssolt Patronat de la UniverSitat de Barcelona, com a consequència de l'e.stat econòmic de la dita
Universitat, 1 perquè no quedi paralltzat el normal funcionament dels
organisme. u.niveraltaria, tln.s 1 tant

~•0 u l flllupt.aaa lllla 1~SU1U<.;10 út!DDitiva, i sense prejutjar aquesta,
Aquest Ministeri ha resolt que el
Claustre, Juntes de Facultats, Junta
Universitària 1 restants organiSmes
d'on depèn el règrm i direcció de la
Uruversitat, quedin integrats pel personal docent que conservi la plenitud de les seves tunc10ns, o sia tots
els que actualment són Catedràtics
numeraris de la Universitat, seliSe
prejutjar els drets dels altres Protessors d'aquesta.
Ho comunico a V. I. per al seu coneiXement 1 electes conSt:güents.
Madrid, 26 de febrer del 1935. Joaquim Dualde. - Senyor Comissari de l'Ensenyament a Catalunya.»

CURSETS
Curs de Raigs ..< 1 Raàlaotlvltat.El dimarts vment, dia lli, a les dotze, oomençarà el curs complementari de «Raigs X 1 Ràdioactivitat» a
càrrec clel professor doctor Isictre
Pòlit, de la Facultat cie Ciències, 1
continuarà els dlmarts 1 dijous ~
gúents a la mateixa bora.. Les persones que desitgin assistir a. l'esmen·
tat curs, hauran d'Inscriure's al La-boratori de Fisica. qualsevol ú.:l feiner, d'onze a dotze.

Alliafhts UlflfTIU I DE ftf61M
Casa~
ESTOMAC 1 l..Nlf;STl..Nl:i
DIABETIS - ALBUMINU·
R.1A - lNFANCIA - ETC.

CARRER LLURIA, 62
(entre Consell <lv Cent 1 Aragó)
8ALMERON, 222
MANSO, 72 <davant del Mercat>

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Venda directa a l vest íb u l

HOTEL DE VENTAS
Cal~at- Mobles... etc.

CARRER PELAI, 8

OCASION~

Telèton 14370

SEMt'RE

la humanitat

6

DIMARTS,

I DE MARO D(L

,...
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LA JORNADA ESPORTIVA D EL· D I U ME N GE
EL CAMPIONAT DE LLIGA

ATLETISME

El tortosí Jeroni Joan i l'equip de Catalunya, foren els guanyadors del XX
Campionat d'Espanya de Cross Country
El passat diumenge, a l'Hipòdrom
de Lasa.rte, tingué lloc la celebració

del Campionat d'Espanya de Cross
Country, el resultat del qual !ou el
aegüent:
1. Jeroni Joan <Catalunya), 4:1 m.

El Barcelona fou venc ut a San Sebastian i
l'Espanyol al seu éamp de Can Ràbia
Resultats
i classificacions

' .. 3-ll.

2.

- -- --

Coll (Guipúscoa.), 41 m. 20 s.

11-6.
3. Angel Mur (Catalunya),

(1

PRIMERA DIVISIO

m.

19 •. 2-5.

RESULTATS

4. Macar! Meneses (Castella), 41

In. 29 •. 3-5.

5. Manuel

42 m. 2

s. 2·5.

Andreu

Espanyol, 1; Sevilla, 4.
Donòstla, 2; Barcelona, 1.
Betis, O; Arenes, O.
Atlètic de Bilbao, 4; València, 1.
Oviedo 8; Ràctng de Santander, O.
Atlètic' de Madrld, 2; Madrid, 2.

(Catalunya),

6. Francesc Canú (Catalunya)

m.

~

8 s.
'1. Lluís Mll'ó (Catalunya), 42 m.
14 segons.

CLASSIFICACIO

8. Equlluz.
9. Goez (Aragó).
10. R. Alvarez <Guipúscoa).
Fins a. 23 classificats.

Betls
Madrid
Oviedo
Atlètic BUb.
Barcelona
Atlètic M.
Espanyol
Sevilla
València
Ràclng
Arenes
Donòstla

1. Catn.lunya, 19 punts.

Classificació per equips:
2. Gulpliscoa. (amb atletes
eaülSl.

bls-

Antoni Fon t qu er ni
guanyà el Trofeu
Molck's
Diwneuge va

dlsputar~se

a l'Es·

tadi el Tercer Trofeu .Molock's,

or~

¡nnitzat per Acció Atlètica.
Els resultats foren els següents:
1. Antoni F'ontquerni, Buc., punts

2,937'20.
2. Emlll Jlménez, A. A. VIda,
2,801'20
3. J . .Ballús, mdependent, 2,7H't10.
4. M. Sanz, Independent, 2,627'60.
5. J . Sesma, A. A. VIda, 2,615'GO.
6. F. Amó, Laietà.nia, 2.491'20.

1. P. Giia.bal, Laietà.nia, 2,481'20.
8. 6. Garcia, F:u:ege, 2,471 '20.
9. J. Brufau mdependent, 2,455'60
10. J. Codoli, Laietànla, 2,431 '20.

Prfm~r• clas3i/icats en cada una de
~s

prove.!

GERONI

1.

~OAH

•. 5-10

Uançament del pe•
1. Miquel Alvarez. A. o. M., 9'32
met.res.
2. Enúli Jiménez, A. A. Vida.

9'14.
3

Yoldl, Natura, 9'14.

1.

Salt à'a<çària
Antoni Fontquerni, Buc, 1'45

2.
3.

Josep Ballús, independent, 1'45.
Marià Sanz, Independent, 1'45.
300 m.etres llisos

metres.

l.

AntonJ Fontquerni, Buc, en 40

o HO.

Primer grup
Celta, 4; Valladolid, 3.
Ràclng Ferrol-Baracaldo (suspès).
La Corunya, 1; Avtlès, 2.
Sporting Gijon, 2; Nacional, O.
CLASSIFICACIO

Celta
Valladolid
B. Gljon
NaclonaJ M.
Avilesino
D. Corunya
Baracaldo
R Perrol

S. EmJU Jlménez, A. A. Vida, en
42 s. l ·ID.

JU.plter, 1; Girona. 1.
Saragossa, 6; Sa badeU,
Badalona, 3; lrún, 1.

Girona.

Irun
Badalona
Juplter

12

Comença. el partit amb un atac
dels espanyollst<lS I ha d'Intervenir
Elzaguirre per primera vegada per a
deturar un xut de Bosch a l'angle,
d'una centrada de Prat.
Avancen el:$ del Sevilla per l'ala
esquerra 1 fineix amb un IUt de ·rache, que passa !regant el pel. Es
ltra W1 c.tree-k.ick:t contra l'Espanyol
1 s'assenyala f.faut» de Campana
quan aquest intentava rematar.
Escapa Prat, que burla. els mitjos
contraris amb una magnifica combinació, però per excés de lentitud 1
repetició de la jugada, Deva aconsegueiX allunyar el perill.
<Free-kic!Cl contra el SeYilla per
mans de Segura. que tira Prat a
fora¡ contraataquen els sevillans per
la seva ala dreta 1 Intervé P'ournlés
per a deturar un centre de l'extrem
sevillà. El domini és altern, 1 ara
és l'Espanyol qui ataca; «fre&-k:lck.»
contra el Sevilla per llaut» a Bosch,
que tine.ix amb •cornen contra els
sevillans. que l'àrbitre no assenyala.
Poc després s'assenyala el primer
«comen vàlid contra el SevillA; tira
el càstig Bosch 1 aclareix Euzkaldu·
na. El mateix Jugador es veu obligat a cedir novament coorner», que,
tirat per Prat, remata Martí a fora.
Avanoen magnUjcament Bracero 1
Ca.m.oan&J.: intervé Boech, que ~

ARTICLES D'HI VERN

tañ

;i!

riors.
El Calella vencé l'Aeronàutica, l'equip de la Base Aenmaval té &qUesl
any un conjunt superior al de l'any
passat i creiem que poden donar d~
nar alguna sorp~ en aquest paroUt el C&lella. passà els seus moments dlticU 1 sortt vencedor gràcies a la major pràcti.ca en tirar a

7

o.

basquet.
A la tercera categoria, no s'efectuà el partit A. O. Mollet· Prat do
la Riba, per lncomp&re~xença d&
l 'àrbttre, en els altres partits satUren vencedors els qua s'esperava., en-.
cara que semblava que la U. e. de
Rubi havia de guanyar per un resuUat més crescut.

Tercer grup

EQUIPS I ARBITRES
Espanyol: Brotons 1, Siena
Gago 2, CoU 6, Roca 6, López 1
Fam! 3.
Barcelona: C&rbonell 1, Farré 3,
Mallar! 10, Hernàndez 7 1 Tomàs U.
Arbitre: Gatell.
Junlon: Ben&ch 3, Berbls, Esca.! era 3, J . VIdal 3, P. VIda!, Farré 2

i

RESULTATS

Múrcia, 2; Llevant, 2.
Gimnàstic València, 6; Elx, 2.
Ràclng Granada, 2; Hèrcules, O.
La Plana·Malacltà. (avull.
CLASSIFICACIO
1410 2 2 32

Hêrculee

Múrcia
Llevant
Elx
G. Valmcla
R. Gmnada
Malacltà
La Plana

12 2.2
14 7 s 4 24 2.2 17
14 6 6 3 27 18 16
14546222414
14 8 1 7 23 22 13
14 6 1 7 22 2.2 13
13628272712
1311118368

1 Suan 1.
Patrie: Maur.ier 4. Fent 10. MJi.
chell 9, Solduga, Borrell 8.

A Can Ràbia
MARY BER NET

que va vèncer el rècord de Catalunya
I Espanya dela 400 mts. dors
(Foto Puig Farrnn)
DAVANT EL PARTIT
CATALUNYA·ITA LIA

La selecció catalana va fer
una pobra exhibició davant el
Barcelona
El quinze cat.a.la no va demostrar
en l'encontre d'ahir davant els blaugrana, la torma que cal esperar en
un equip que el vinent dia 24 haurà de jugar a Roma oposat a l'~
quip nacional italià.
El Joc que practicaren els seleccionat.s era ben lluny de la. més petita labor de conjunt, ca.r totes les
uga.de:s !oren portades aïlladament,
ben poques vegades arribaren a. la
linia de marca després d'una combinació exceHent.
El Barcelona, que actualment no
posseeix un gran equip, va. tenirlos a. roWo diverses vegades, especialment a la. primera part, en !a
qual els selencionats només p~.gue
ren marcar sis punts.
Malgrat que l'equip del diumenge
no !os el de!inltiu, poquea varia·
clons poden haver-ht en el que serà
desplaçat a Rora.

l

~-'!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!'~

reconeixement oficial a la seva. gesta.
Han batut netament els altres par.
ticipants.

Xavier Vilaró, de la Federació
Catala.na., ha fet 24 metres en un
salt I 26 metres en l'altre. Tots dos
bons. Josep Boix, de la Federació
Catalana, ha assolit igual d!Btàncla
en tots dos salts. Però en un d'ells
ha caigut. L'altre ha estat magnjtle
impressionant.
'
nLASCO
Manuel Pina, del Pefialara (Fedecampió d'Espanya d'aaqut
ració del Centre), ha fet 24 metres.
(Foto Puig Farran)
I Llu18 Rlgat, de la Federsció ca.
canals, F. C&talana, 1 b. 36 m. talana també 24 metres.
.. s.
AVü1, al ln&tl I tarda, ea celeb,....
Mullor, F. Catalana, 1 h. 46 m.. a Núria el Campionat de Desceoa 1
cslalom».
lBs.
Millan, F . Ceotre, 1 h. .f6 m. 13 L
Ba.Iaguer, F. Centre, 1 b. 48 m. 48 o.
Ouascb, F Catala.na, 1 b. 4'l m.
&

Nubiola, F. Catalana, 1 h. 4:8 m.

....
12 &

Guerrera. P. Catalana, 1 h. 48 m.

I

El Campionat de I
salts és guanyat
pels catalans
Diumenge, al ma..t t:S celebraren les
proves corresponents al Campionat
d'Espanya de Salta. L'anlmacló a
les pistes de Font C&naleta era ex\raardinàrta. encara que no a.ssoli
les proporcions del diumenge.
EIA catalans !eren el dlumen&e
una exhibteló magnlflca 1 venceren.
L'esforç que va fer Oriol Can ala t1nJUé tma mena de repa.raeló. Xavier
Vllal'f• i Josep Boix han trobat el

20
18
18
26 14
29 14
27 10
21
9

•••

CAMISERS
GRANS REBAIXES

1291231919
12 8 3 3 22 22 15
12 6 2 4 29 17 14
12444121512
1226519:19 9
12 3 2 7 16 28 8
12158.1222 T

Sabadell
Saragossa

~4 m .

Ronda, F. Centre, 1 h. 48 m.. 36 s.
Candela, Vilalta, Sànchez, Bueno,
Ibarz, Arche, Serra, Roig, Hijoa,
Argueta, Esplnalt, Soler, Planes.
Ma.~r~ Ftmteres • Rubio.

21
21
21

destaca. .E.ipada, bastant ben secWldat per Mart! I Cristià. De la da·
vantera, els millors Prat i Bosch,
1 desentonat Iriondo, que sols tingué
encert per a obtenir l'únic gol que
s'apuntà. l'EspanyoL
L'arbltmtge d'Escartin, bastant irregular, principalment en no ter va-ler la seva autoritat per tal de r~
pnmir el joc dur, que en alguna
ocasió passà a ésser violent.

M .~S & ROCA

CLASSIFICACIO

osasuna

panya d'esquís, en el curs de la qual
va disputar-se el COmpionat de
fons.
La cursa. va celebrar-se davant un
públic nombrós, distribuït a tot el
llarg del recorregut.
Els madrilents s'ap\.U1taren una
victòria mês sobre els representants
de les altres Federacions, 1 demostraren una forma bastant envejable.
Cal remo.rcnr l'act"oJactó de l'asturià Suàrez 1 la del nostre represen tRnt Oriol Canals, uns. figura en la
qual l'afició catalana té posades totes les esperances.
La classificació fou la següent:
VelRSCO. F. Centre, 1 h. 33 m.

12

HU2344
14 8 2 4 31
1472523
1462825
1362527
14 3 4 7 14
1241713
1323811

Segon grup

Diumenge, amb un temps rúJ'ol,
va celebrar se a La Molina la pri

J8 •

14

RESULTATS

mera. jornada del Campionat d'Es-

A.c:;tmiana, 1 h.

31 38 13
27 24 13
21 30 12
20
14 3~ :
17 33
g

6 3 5 35 ~ 15
14
26

RESULTATS

El castellà Velasco,
campió de fons

Suàrr;,r, F.

6 4 6
8 1 7
6 1 7
8 O 8
3 3 8
3 3 8
4 1 g

14

14
14
14
14
14
14

Paeege, en

2. Salvador Garcia,

41 s. 7-10.

Diumenge, a La Molina

n s.

12
23 20
19
35
40 29 17
41 20 16

SEGONA DIVISIO

(&, metres)
Amada Esteve, C. N. Natura.

en s. 3-10.
2. Josep Ballús, independent, en
10 s. 4-10.
3. AntonJ Fontquertú, Buc, en :o

:a:a

14 10 2 2
14 Q 1 4
lo6
8 1 5
14 7 2 6

Però aquesta, en Ja qual es féu palesa la ma.nca de direcció, no responia als desigs dels seus Immediats.
Per altra bs.nda els sevillans actuaren amb més Íacilltat i es mostraren també molt ordenats en la
defensiva. Durant el primer temps
el domini !ou altern, sl bé els scvl·
nans superaren els locals per 1& seva millor efectivitat i rapidesa. A1
segon, aquells no s'empraren a fons,
1 menys encara quan veieren que la
victòria no se'ls podia esca.par.
A la segona part, davRnt el poc
rendiment de l'eqUip, l'Espanyol modificà per dues vegades les .seves linies; pt1merament Espada. 1 Soler
permutaren els seus lloce, 1, ttnalment, Manolin pa&à a la defensa,
Espada a J'elx de l'equip I Soler,
d'interior esquerre.
En aquesta primera visita els sevill'B.DB causaren una. impreSSió bastant bona; compten amb nn bon
tercet defensiu 1 una davantera
entusiasta I ràpida que e.s trasllada
amb certa facilitat al terreny contrarl. Eizaguirre, a I& porta, !orni
una bona actuació I léu gala d'una
gran seguretat 1 decisió en totes les
seves intervencions. La de!~ bastant segura, en la qual Euzkalduna
superà el seu company. De la lin1e.
mJtja, tal vegada la més fiulxa, aobreoortl la tasca de NúJlez. A la da·
vantera, els mlllors foren Torrontegul I Campana!, ben secundato pels
altrea companys d'atac.
Per l'Espanyol, Fourntés actu.:.. amb
molt d'encert mentre ocupà el aeu
lloc 1 anuRA en dlterents ocasions
els Intento de la dav&Iltera blanca;
Soler, bastant Insegur m<>ntre jugà
a la defensa, 1 resultà en canvi més
productiva la seva tasca quan deixà
d'ocupar aquest lloc; el aeu company
~ - l 1rrotlular. De18 milla

deiX ccomer» 1 es tira e.que.st sense •
resultat.
En una. avançada espanyolista, Eizaguirre es llueix amb un magnifica intervenció en blocar un centre
de Bosch quan Iriondo entrava a rematar.
Als vlnt-1-<is mJnuts de joc, els s&villans aoon&egueixen marcar el seu
primer gol en rematar de cap Tor·
rontegul tm centre de B!aeero, n:algrat la sortida de Pourmés.
Tornen a l'atac els .sevillans, in·
EN ELS
tervé Fourniés per a deturar dos
xuts cedeix «eomen en el darrer.
¡ es' produeix aleshores la lesió que
l'obliga a ret.lrar-se del terreny de
joc.
Es llancen a l'ofensiva els de l'Espanyol 1 intervé novament, amb se- auanyat els dos partits següents· "'i
guretat, Eizaguirre per a aclarir un rem sl eu els partits que fa!l<Í¡
«corner» tirat per Prat.
guetx eJ seu eamJ ascendent 1 ':;,
Abans de tlnir el primer temps, aquest cas, baurla estat una Crlo!
un •tree-kickt, que tira Prat, va a momentània que haurien sabut $U
fora.
perar. Intendència es defensà,
Al segon temps reapareix Four· bé com pogué, però la major dee).
niés.! passa a ocupar el lloc de Prat sió dels llarencs s'Imposà I no
1 aquest el d'Interior dreta.
aguantaren el redutt aventatg:e
COmença atacant l'Espanyol j ea aconseguireu al primer te111ps, Sinó
que
l'augmentaren.
tira un nou ecoorner» contra. els 5&A la segona categoria et Juventu¡
vlllans, el qual, després d'un pHoteig, aconsegueix aclarir el porter rou batut al seu camp pe- ls 011!6
Manresana. El resultat d'aquest P&r
sevillA.
Als sis minuts, Torroutegu1 acon- Ut va sorprendre a molta I ens d~
segueix xutar entre Soler I Cristià, una prova que l'equip de Manresa
I la jugada val al Sevllla el segon és un dels equips q-,¡e IK>den Optar
al campion&t de la categoria.
goL
Oèlem en el nostre antertor cornenDos minuts després, Campana.i tari, que la MBill'eS&lla no Bembla.
aprofita un& fallada de Pérez per a va haveHe presentat amb . . _
obtenir el tercer gol, que consolida preparació • equeot Cllmplona~ 1
la VlCtè«"i.a per als seus.
que malgra~ buer guanyat els d..
A ,partir d'aquest moment els se- partits que porta va jugats. eoP<rl.
vWans no donen la sensació <tem- vem veure1 amb enemics més c1q.
prar-se a tons; es tanquen a la d&- el!ioato. Després del ¡oart¡t amb e1
fellSlva I decau bastant el joc. Ala Juventus, la Unió Manresana ha dovin~i~uatre minuts, Campane.l, de mostrat que aspire. al primer Uóo
cap, aconsegueix el quart 1 dft.rrer del seu grup I que t~ condlclon.. per
gol per al seu bàndol, en rematar a oeupe.r-lo.
El C. O. de L'Hospitalet I l'Alletlc
un centre de López.
venceren al Ripollet 1 al O. E. E
El joc perd Interès I l'Espanyol es que eren els seus respectius adv er~
llança & l'atac per tal de minvar el oarls d'aquesta Jornad&.
resultat; als trenta-set minuts, JrtonEn el segon grup l'AU.., el Q¡.
do aconsegueix obtenir l'únic gol lla I el Cornellà !oren els V""<*
per als seus en rematar oportuna- dors, l'Atles ho !ou per decisió. ja
ment un centre de Bosch. Tornen a que l'Escletxes no es presentà.
atacar els de l'Espanyol, sl bé a.mb
El CornellA en els partits que par.
poca eficàcia, I !lnalltza el partit ta jugats demostra que s'ba pre..
poc després de tirar..., el darrer aentat amb molta prepractó I que el
ccornen contra els &eV1U&ns
<r"e guanyi el seu coo,Junt serà un
serióS obotac1e per als equipa supe.

Espanyol, 1
Sevilla, 4
Equips:
Espanyol: Foumiés, Soler, Pérez,
Mart!, Espada, Cristià, Prat, EdeJ..
mlro I, lriondo, MAnoUn 1 BoBch.
Sevilla: E1zagulrre, Euzkalduna,
Deva, Epelde, Segura, NUfiez, López, Torrontegut, Campanal, Tacbe
1 Bn.oero.
Arbitre: Es<:artln.

• ••

Pel que es veu, l'equip de l'Espa.-

nyol no sembla pas estar disposat a
donar cap satis!accló als seus par·
tldaris quan juga a1 aeu camp de
joc. L'ambient 1 els a.lres Qe casa
són, per a ells, noc.tus. Després d'uns
brillants resultats aconseguits en
camp contrari, 1 darrerament el passat diumenge • Sa.n Mamés am-b
l'Atlètic bllbal, al qual pogué batre
per la. minima d1!erènc1a, veiérem
com aquella recuperactó, tantes vegades esperada, la desfeia el Sevllla
en vèncer l'equip de Sarrià per un
tanteig del tot rotund.
SOls un atenuant pot tenir aquesta desfeta a mans dels eevillans: la
lesió de Foumlés, que ell mateiJ< es
produi en desviar a ccorneu un xut
de Torrontegul; aquest contratemps
motivà lr. retlreda de P'ournléa del
terreny de Joc 1 no reaparegué fina
en començar--se a jugar el aegon
temps 1 passà a ocupa.r el lloc d'ex·
trem dreta. Durant la resta de l'en·
oontre el porter espanyolista. fou
&ubstltult per Edelmlro I.
Tot 1 r.lxò, quan Foumlés es reUrà, els sevillans ja havien marcat
el seu primer gol. ¿Hauria estat favorable per a l'Espanyol el partit sl
Fourniés no a'haaué.s lesionat?
T&l vegada, &i; l'abandonament
d'aquell és aufic.ient motiu perquè
aquesta. contrarietat in.flUÚJ en la
moral de la resta de l'equip.
No obstant, mentre l'Espanyol
Jugà complet, no veiérem en ell cap
mena d'bomogenertat; tota el$ aeus
avanços es produien d'una manera.
dasordenada 11ne!lcaç. La !fnla mitja prou donava ocasió perquè la seva.
davantero. realitzes un joc e!ecthL

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

U• ..,.... ftl S I ' " - l l f 11 pt.rtlt Eopanyol•lovlllo, JIIPt -no ll'lhlr a Can Ràbia
(Foto Puig Fa.rran)

A San Sebastian

Donòstia, 2
Barcelona, 1
Equlpso

Barcelona: Nogués, Zabalo, Arana,
Balas, Berkesay, Pedrol, Va.ntolrà,
Ralch, Escoli, Ramon I Cllbanes.
Donbstia 1 Rojo, Ooyeneche, Irastorra, Amadeo, Ayeetaran, Ipifla, Artola, Insautl, Olivares, Larrasa 1 Ortega.
Ari>Itnu

•••
Vallès.

Ban Bebastlàn, 3. - Poc de públic
acudi al camp d'Atocha. per a pre&enctar l'encontre .Donòstia-Barcelona. L'escàs públic que ht assistí sortl
molt aatlsfet, no solament ~ la
victòria dels locals, sinó perquè la
lluita fou molt cllsputada 1 1-csultà
força interessant. Es justa la victòria aconseguida pel Donóstla puix
que tota els aeW! jugadors ertu.uen
amb gran d'entustesme, la qual C06&
els permeté de dominar als seus adversaris. Els catalans. amb tot 1 el
domini dels locals, foren superiors
en lècnlca. Facilità la vlctòrl& del
Donóstla la magnifica ta&:& del 1e11
mig centre Ayestaran, que tingué
una tarda exceDent. Pou .superior
en tots conceptes a Berkessy, que
es mostrà poc encertat 1 lent EI
Barcelona tingué el seu punt ·més
feble en la llnle. mitgera, pulx que
els companys de l'hongarès estigueren també desencertats, 1, per tant
els dava.ntars no pogueren rebre pUC.:
tes que els J>ermetessln d'arribar a
la meta de!ell!ada per Rojo. Tot 1
amb això, els davanters procuraren
d'ajudar als mitjos 1 balxa.ren a cercar pUotes, 1 en aquesta tasca. destacaren Raicb t Ramon, els quals
tingueren un excelient collaborador
en Vantolrà.
Al poc temps de començar l'encontre dominà el Donòstla, 1 aquest
domini continuà fins ab trenta minuta de Joc, en què Ipi.fia. aconseguí
el Primer gol del Donòstla. Avançà
el mlg gu¡llUScoà Cina a la porta
defensada per Nogués, 1 quan estava. aprop envià un tort tret que no
pogué ésser aturat. Alxl acabi el
Primer temps.
En el aegon, aconsegul el Barcelona l'empat per un cop franc amb
el qual havia estat castigat ÓJ Donòstta. Fou tret per Raich el qual
envià la pUota a Ramon, 't aquest
~ un bon xut que no pogué
tln aturaol t per Rojo. La lluita conu m t entretinguda, encara que
amb un domtnt lleuger del Donò,s..
~:. quan manca ven deu minuta
envià el ou1r a Ortega'
centrà aqueat, 1 ou......,, des d'O:
~op, aconsegu¡ el gol de la 'PI~

i

El millor servei a

Service Station, S. A.
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A Saragossa

l

Aragó, 270 I 272
I Passeig de Gràcia, 45
Telèfon J1550 I JJ559

Castlllo, Munlcha, Ortuza, Ruiz, EL OAMPIONAT OE CATALUNYA
Bilbao,S&rmenton, Garate 1 Primo.
OE BASQUETBOL

I

Saragossa, 5
Sabadell, o

Esteve.

Arbitre, VU!anueva.
Saragoasa, 3. - El Sabadell soHI·
cità la preséncia d'Un del-t de la
Federac16 Espanyola per creure que
es podrien registrar incidents en
l'encontre, 1 aquesta envlà el senyor
Castell Electivament, es registraren
Incidents, tant és alxl, que en començar .1& segona part, dels vint-idos Jugadors solament n'hl havien
disset al camp.
Començà el joc, 1 tot just coHoca..
da la pilota, B•agred.iren Sangüesa
1 Munlcha. Ambdós foren expulsats.
El primer ¡ol del saragossa el mar·
de Maslp. Als trenta-elnc minuts,
de Masi~. Als trenta-cinc minuts,
es castigà el Sabadell amb un pe.
nall que llançà Bilbao 1 !ou el segon gol. Masip preseÍtclè. com es
tira va el càstig recolzat al pal:
Aba.w que acabés el primer temps,
s'agrediren Mota 1 RUiZ 1 foren
també expulsats.
'
En començar el &egons temps, no
Jugà tampoc Maslp, que, segons sem·
bla, s'havia leslonat durant el primer temps.. Ocupà el seu lloc el deCensa Gràcia. El Sabadell aconsegul preslonar tortament, I als vint
minuts, Pelayo ln&reà el tercer gol
d'un gran tret; el defensa. Gómez
després, el quart gol, 1 Ortuza, el
cinquè.

Badalona, 3
Unió d'Irun, 1
Equips. -Badalona: Navés, Güell,
Martln, Ca.macho. Mena, Schlt l i
Beta.ncourt, Casa, Forgues Serra i
Torres.
'
Unión de Irun: Emery Lerchundi, Misizidor, Ll.nazazorÍo ArMa
Querejot, Urtizberea. n, AzCona, ~
zach.. Estoma 1 Sànchez A.rana.
Arbitre Duce.
El Badaiona va jugar dlumenge
un ~nagnl!lc partiL Magnl!lc, perquè
va jugar amb molt de braó 1 encert
1 perquè a més a més, va saber aprofitar totes les ocaslon~ que se u
presentaren per marcar.
El Badalona guanyà el PMtlt a
la primera part, que aprofita per
fer millor Joc que els seus adversaris. A tal efecte aconseguf. els go.i.s
per mltji de Forgues, en aprofitar

una Plfiada de serra, 1 el segon PtT
T~rres, d'un fort xut creuat. t el
pruner temps acabà amb aquest re-

sultat.
deA 'Irunlasegon&b Part, els ,.qulpler•
1
• am. un gra.n entusiasme
a.conseguiren dominar amb ba.staui
d'Intensitat !'equlp local peró amb
tot 1 això, el Badalona, én un avenç,
:l:,""~ ~cer I darrer gol, obra

l'àrbitre "":e~ "'e'l:iu~";!
ambdós equipe al centre del ter
reny, degut al Joc tan Ylolent qu~
Iente~ momento eo !ela. Amb tot
tre.s ¡¡ols en
l'Irun no defallireu
Cina-... - d e
~~ de l'honor, per ~~

!?1,

can•- ·'·

Dr. ROSELL

llqwps. - Sabadell· Maslp Oràela, Blanc, ~ Óastrno •M
aa::~O~
Valera, Òaiv~
·
, Gómez, Aloll80. P. de Gricia, 106, praf.

Arbitre: Bertran.
Laietà: Domingo 1, Martinea 11,
Prieto 9, Ctuces 8 1 Muscat 13.
U. C. Joves: R. Querol 3, Vii!AJ.
ba 3, Jlménez :a, Bayrague~ 2, J. J~
ménez 5 I J. Querol.
Arbitre: Gironès IL
Intendèncla: Blanco. Ma.rtinez, ,._
laldach 12, Planelles 1 Catarineu 1.
nuro: Bonet, Baró, COrdon lt,
Xtvillé 6 i Arenes 7.
Arbitre: Valls.
RESULTATS DELS PARTITS
PRIMERA CATEGORIA

El Barcelona en una actuació
magnífica vencé l'Espanyol •
Patrie, Laietà i lluro foren els
altres vencedors • A la segona categoria la Manresana
va vèncer el Juventus
El P&ltlt que s'esperava s.mb més
Interès dels d'aquesta jornada era
el que disputaren l'Espanyol ' 1 el
Barcelona. al camp del primer. Nombrós públic acudí a presenciar el
partit i no en sortt defraudat qutm
menys per l'actuació duta a •terme
pel Barcelona, que jugà esplèndlclament, sobretot el primer temps. De
l'equt~ b~~lOJlis!a no es pot d~~
car nmgu. tots JUgaren bé 1 su_pe..
ditaren l'individualisme al rer.diment
de conJunt de l'equip i creiem que
aquest !ou el factor principal de la
victòria. Amb actuacions &iif serà
quan podrem rectificar 1& nostra.
opmió respecte certs jugadors que
es creuen que no els queda res per
apr~~e i CTJ.e ells són l'equip. Eis
preclosJ.Sm.es, les tantasies l els ma-labarismes, poden fer molt bonic
però Can perdre els partits es bÒ
que ho comprenguin &ixi, peÏ-què no
és cosa que plagui haver d'insistir
cada setmana sobre el mateix punt.
De com fou esplèndida. i plena d'en
certs l'actuació del Barcelona res n~
pot demostrar-bo millor que el marca
dor, que al primer temps acusava
un r esultat de disset punts a un
favorable als blau-grana. L'~panyof
no attnà. a contrarrestar les jugades
dels seus contraris. seg-Jrament perquè no esperava. trobar un equip amb
un conjunt tan encertat, però és
el cas que en tot el primer temps
marcà sols un punt. Al segon temps
lligaren més les jugades 1 saberen més encertadament an'ibar a
la cistella_ marcaren dinou punts
per quinze els blau-gmna, però l'a·
ventatge aconseguit pel Barcelona
durant el priJnp.r tempS era dlfictJ
superar.
El Junior~ toll vençut pel Patrie
en un partit que fou de domini dels
jugadors del Patrle, domini del qual
els voluntariosos jugadors de l'equiP
de L'Hospitalet, malgrat ols eSCorçoS que feren, no varen saber despendre's. En el curs del partit 1
com a conseqüència d'una di!erèncla
CfJ.e tingueren entre eUs. !oren ex·
Pulzats del terreny de joc els jugadors Solduga. del Pe.trie 1 Vidal
del Juntors.
El Laietà davant dei Jo\es féu
una. actuació encertada. poques foren les Jugades que els !allaren 1
amb un equip que tingut una act~a
cló tan encertada, poques eren les
probabU1tats que tenien els Joves en
e.qaest partit.
L'lluro sembla que na trobat el
cam1 de millorar les seves actua-cions, després d'haver perdut el prlmar »&rrD l~t!!t .f! •ea"!'. ha

.lllopeclaUsta
clela •Hospitals
da Paris • V&rloea
Llagues
a lea cames • Malalties de

l'Anu.a " R8Cita • Pèrdues de
aan¡ • Flaureo • Eczemes

EspaUJ'Ol • Barcelona,

2<1-33

Junlors · Patrie,
Laietà-U. C. Joves,
Intendència · Duro,

1~1

33-1$
19-26

SEGONA CATEGORIA

I-rimer grup
JuventwJ-U. Manresana
C. C. HospitaletrRtpoUet',
C. E. E.· Atlètic,

Segon

17-23

43- g
16-IY

~;rup

Aties ·Escletxes,
Aeronàutica. Clllella
Cornellà- Badalona, •

TERCERA CATEGORIA

Comtal- Ateneu B. c.
6-28
C. D. G&rcia. Rubl
16-17
Mollet· Prat de la Riba, súspés
Martlnenc - Ollmplc.
29----24:

L!

R~~GL.~

¡.._ USPE~A
tornarà ràpidament i sense pe-

rill amb PERLES FEMI
Producte modern d'acció aeglt'
ra; no perjUdica ta salut
Rebutgeu lmltacions sense resultats positius. De venda. segaià., Dr. Andreu, etc., ètc.
CLA6SIF'ICACION8
PRI MER •• CATEGORIA

Espanyol
Laietà
Patrle
Duro
Barcelona
u. c. Joves
Intendrncla
Junlors

J . G. E. P. F. C. P.
~301 10376

SE GOflA CATEGORIA

Manresana
Hospitalet
Juventus
Atlètic
C. E. E.
Ripollet

Comel.là.
Atles
Clllella.
Escletxes

Aeron&uti~·

Badalona

3 3
3 2

3
3

3
3

o o

o
2 o
2 o
o o

o o

66
1 91
1 75
1 69
3 41
3 47

45 •
4
58 4
60 4
89 '
!03

«

o

Segon grup
J. G. E. P. F. ~j P¡
3300108:¡45
3210605•5
321089.
3 1 o 2 31 41 2
3 o o 3 39 71 9
3 o o 3 40 112 o

TERCERA

e

A

ll

t

f<

't

Primer grup
J. G. E. P. F. C. f,

1

•
[

•

r

~

o
li

j,

•

~

1

CATEGORIA C f,

J. G . E. P. F.
·
Ateneu
3 3 o o 73 20
Martmenc
3 3 o o 76 <O
Ollmplc
2 1 o 1 62 a3
Mollet
2 1 o ¡ 51 3:1
P. de la Riba 2 1 o 1 24 35
3102325-1
Guareix sense operar Rubl
Garcl&
2 o o 2 19 32
SENSE DOLOR
Comtal
3 O o 3 24 !OS

MoI' eu e s

1

430194871
421112788 1
42119510 5
4 2 1 1 111 100 J
410365122 2
301265721
30034881 0

I

:

'
~
1
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14 humanitat

p!MARTS, e DE MARO DEL 1931

'MOMENATGE A LERROUX
(VI de la 1.• pàgina) que ferament assenyala. la !rase fa«El cementiri». Podria diN;e,
¡ mos a:
sa 1 dlsoor<lant representació. sl no se,inbléti arTOgà~ excessiva,
en pels seus propls en- que jo em trobo en aquell moment
om ro 1
dl~e~Bl'egueren més tA.rd en la en què el soldat pot guanyar--se la
e ta electoral. La nostra obra no llorejada d.e San Ferran: vèncer o
ui de destrucció, ni tan sols d'o~ morir.
J~ó als partits republicans; ho fou Jo no valg presidir paa el Govern
un oovem i a un Pt\rlament que que d1r1g1 les eleccions de què na~
enaven el pa.iB a. la. ce.tè.stro!e. La queren aquestes COrts, 1 he hagut de
ostra. conducta fou normal i acos~ govem61', i governo encara, amb etomada arreu on p~val.la democfà.. lles. Heterogeni, el cas, amb representacions de partits en formació 1
Cia i el règim constitumonal. .
'-l"Càlia. reoovar la representacJó de no inclosos nl règim, ¡ense minories
la. sobuama nacional, l es renovàre: republicanes aprecl&blea pel seu nom~ br~ amb una torça parlamentària
èert que la renovació no fou P
Wd• ni dirigida, ni Intervinguda tan qué no ea la més gran de totes jo
sols 'per qui hauria aconseguit apar- no podia cometre la insensatesa dels
tar 'del Poder els govem~ts clfróace,s.. que, abans de constttuides, la dema~
0 oaven la dissolució de lee Corts; n1
~t;.,· però aquesta cons1dera
ts renunciar ~ Poder per Qui l'havia
per a contenir en els
tou
':te l'enuig la passió dels apartats. En format 1 rebutjar-lo quan me l'ofeM,uell instant l'6nta.gon1sme tra.d:l- nen perquè amb a1xò feta un tort
Btonal es converU en odl, i despres no Sols al Cap de l'Estat, stnó a 16.
ttou l'odi personal 1 l'odi de classe 1 democràcia i a la sobirania nacional
ho l'amor als enlairats sentim:l?tits e~ 1 desertava del meu deure, que he
e sentit sempre a través d'un pa~rio
ijuè s'Inspira el problema po
qual servl d 'Impuls I motor a 1es ac- tJsme lndes~ructtble.
El Pal'tl~ SOCialista tenia 1 té, al
tivi~~ del que h& anomenat els meuo
Ida ha tingut Parlamen~ una represen~adÓ mes que
,
líoparel1a.
1
cessions suficient per a 1n11u1r amb eficàcia
(.!Es ben cer~~ que a v
a ml pre!~èn~cl:_~be~'ha de- en l'orlen~ac!ó de la polltlca nac!ogo.
~ ~r~~~esgÚit ~:lnluoltcles a l'hora nal, ja que no podien, ni dev;,enbo,rar
6a podia. sem- vernar 1 els qui pogueren 00118
d
y&rav
no
Dictadura.,
la
e.mb
coHaboraren,
1
de
pes
el
ei::ut
de:fns
el
en què
drel • haurien comés un pecal nefand d'o•
m
blar un pre
t~~R:'~etl~ que la ferir el concurs do llur oposlcló go-

b
rts

a

~

veme.mental al règim republicà, no
ala 1e1.11 Governs.
Donca ja. heu vl!t que mentre ell
meua amics 1 jo ens eonaagràvem a
la. tasca resolta feliçment, d'incloure,
a la leblitat rej:mblica~a organitza--.:
cions polttique& que no vmgueren paa
amb aquesta. !lUació ot1oial al Parla.-

mél gran encert i l'honor mè.x.ln1 de

la meva vJda: d'haver fet possible, a
profit do la pMrla I do la Repl'lbll~,
allò que •emblava ímpooaible, I d'hi.vér-ho !el vencent reslatènclel do te>:
I conlra rl&ca de tò~ fiè-'
la
nêre, iHumi_ni\t 1 ~enat per Aquesta
fe' fñ~ indestrvcuble, en Ja bo~<\êt
human:..: qlio éo la niéa ¡lòi'lòü.'
ment, ela meus imparells del ~t.· e<inquem
Jildl'al rilQIÇ
usme ea ded1Mren a treure'm de la ZO:t per la del
cl..J\t.ac!ó. ¿Quo m'ha
lega.litat republicana lee masaee o-

breres. Mentre nosaltrea procuràvem

meni

rosféa

lgut

~

v~ncer

inclina.Cdons,

subord1~

r impulsos, realitzar &acri!icla?
el pe.lo, ajudata llei56Crif!c1, però, ¿no éa la verl~ble
alment, eficaçment, pela que ja eren
do l'home pllbl!c?
religió
un pal'tll republicà, ell meua Imparells conspiraven contra. la le¡:alltat 'Considereu l'hora en la. qual vivim.
repu~na, preparaven la re-voluc.ló Consagrat durant trenta anys de la
1 l'tmunclaven a copa de timbal. Ells, u!èva· vida ils serveis ·Ideals de 111"
el.6 internacionalistes, es procur~tven bèr~t i lfutonomla dlí C..~lunya, la
coHaboradora entre ela nacionallstea qual triomfa per generosl~~ de la
bascos 1 catalans, preparaven lea ar-- República, el prtmer lla que ea ra
mes de la pàtria per a. anar contra d'aquella lllbertat éa girar-la contra
la pà~rla, 1 la dinam!~. auxiliar do là Repúblle& I con~ra la pà~a. I oóo
la producció J el treba.U, per a ata.. jo sense la coHaboracló del qual no
car 1 destruir, a Ovledo, els méa no- s•!Íaurla ob~lngu~ l'Es~~u~. qui ha de
blea I méa Ideals exponents del tr... silspendre aques~ lllbeÑII per a
l9xl!lcar-lea I posar-leo en condiciona
ball I de la producció humans.
no tomin a &erV1r d'arma pa,r..
El perlode de la nootra collabora,. que
oló amb aquea~ force. polltlqueo, ricdd&.
to~ la meve. hlstòrla
que no ena han obligat a. cap mena doConsagr&d&
perlodls~. propagandla~a I polític
de claudicació, ha estat da prepara.- a l'obra
redimir de les seveo mlcló per als soclallstea revolucionaris sèrie~ la de
classe trebe.lladora, és una
1 per ala separatls~ crlmlnoiJ. El part d'ella la que, per causes que no
pretext per a 1n1c1ar la revolta. fou afecten a la seva oondlcló social, stnó
Ja fonnacló del Govern que tlno l'h~
lnven~~ o venal ml~jà de mena
nor de presidir, en què entraren a ¡ler
polltlca, ee llencen en !renesl revoluformar part. tot adscrivint-se formal- cConarl
a una obra insensata 1 crtment I essencial a la Repllblica, ela
de rebeHló, destrucció I homipal'tlts agrari, llberal-<iem(>cn~ I el inlnal
Cidi. Fonda la tragèdle., Jen~ lB. rod'Acció Popular. Be'no Musava del preasló,
difJcll I penosa la tasca de
que començo de considerar com al ter justicia,
cruel1 molt dolorosa l'o.
bitgacló de complir 1 fer compliT la
llet.
¿Qui ha pagui pensar que en ...
! uestes circumstàncies angoixoses alsent, 1 menys que ningú jo, ànsies
apetits o slmplemenll deslga de
Conservar el Poder?
J Cada ella parlen ell comen~ po.
lltics de pooalblll~ts de crlsls mlnl&terla1a. Tots els dieo ~roben ell ¡¡o.
vernanats que vulguin aba.ndonar el
Poder més d'un motiu per a dimitir,
ni no es ~l<!Jlrés altra cosa que
l'Interès persl!tlll.1,~~Jmtlmen~l I tots
els altres. NO hi lia :rea mes fàcil que
resignar el P9der 1 fugir de les sevee
responsablltta,ts. Ah I Però l'honoT I
el deure 1 el patriotisme són oosea
que parlen a Ja oon.sctènc1& del clu...
tadè. d'a!era ·més alb que 1'ego1sm-e.
Senyors, ja sé prou "'bé que aquesta
tragèdia histà;rjc&, qualsevol que 11gul l& seva ~uc!ó encara no present,
consum GOvéÇQ_ ~ 1 homes. D'antuvi
vaig !er l'holo_çaust del meu saor1!1cl, sigui el c¡ue es VUlgui, perquè all:~
no té Importància. Ja he dl~ abana
que el sacrl!lcl éa la reUgló de l'home públic; 1 per a ml s'ha convel'tll
en vocació. La cosa Important és
que el sacrUici fecundi; no lmpor~
morir a la creu"" de la injustic.ia ans
que la creU ea oonverteixt en sÏnibol.
de redempc!<). No lmpoÑ que el sacrlflca~ slgu! o no !IU del Déu dlvl.
o humà. El que és impor~n~ és que
mereixi 1• ¡llvlntta~ per tal que la
seva obra sigui divina. 1 que, creient
en ella, la llumanl~~. al cap de vln~
segles, slgu! més justa, més carl~tl
va I més bona. No Importa aquest
sacrifici o un altre; la cosa que cal
Un conttnsMit do t r - ltallan.. del so,.,.. ho orrtbot o Pam I " hoste do l'edrolt ,,.n .... Ilo ooldoto és que serveixi I perdurin la pà~rta
Italians aón rebuta alegrement pels seua oamardes francesos
1 la República. Jo espero sense 1mpe,...
clènclea I amb serenl~t que Esp.,.
(Express-Fo~>
nya recobrarà el tltme del seu pas
(!Ovemar per

to~

Umf
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°•
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APARELLS

FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LICULES • PATHE • BABY • MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES· DISCOS, oto.
MA'?\\~fJ;. Passetc de la

Caatellana., 14. - BARCELONA: VIa. Laietana.. 2
RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA· CADIZ·CANARIES

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

•~· •"•:0" -'setmnnals el!i diS&I.b~. a. lea 12. Efecrunran el servei les motooa.wr.

JOlES- BRILLANTS

«CIUDAD DE SEVILLA» I uVILLA DE MADRID•
IIAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA ·PALMA D~

MALLORCA
dia (llevat rla diWDenges) de Barcelona I Palma, a les
19 hot·es, per les motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» i •CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALEHCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA· MAO I BARCELONA· EIVISSA
•
LI:N !A COMERClAL AMB 1!3CALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI~
~RA.NlA, NORD D'AFP...ICA 1 CANARIES. - Sortides quinz-enals Cie Barcelona ela clijou•. LllHA COMERCIAL BILBAO~ CADIZ- CANAR1E8, AMB
LI NIA
f3ort1dea

cad&

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

mcat.A A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sort.ldee quin·
r.ena&a de Bilbao el..a dl.)oua. LIN1A RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
l TER.RIT01!18 DE LA OUINRA &SPMIYOLA (FBRNANOO POO) . - Sor~
\idea el <l1a. 17 de cada mes, amb escales a Valencta, Alacant U:acUltaUva),
tartngeoa Hacultativa), Ci.dlz, Las Palmas, Santa Cruz d.e TenerUe, R10
"de Oro (racUlta.t1va), Monròvla o f'reetown tfaculta.tJva), Santa laabel cte
l"ernando Poo, Bata UacUltat.lva.), Kogo t Rio Ben!ta Uacultattva.) pela vapora
• PLUS ULTRA• I • LEC AZPh

CASA BAGUES

LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YALENCIA
Sortides de Barcelona els dlilWlS i diJous, a lee :lO bores
• CIUDAD DE VALEHCIA»

Preu a coberta: 8'GII pessetes. Bitllets d'anada i tornada a praut reduita
•mb eacahl a tota els ports de la Península Sort.ldes de Barcelona ela dimecres

SERVEI QUINZENAL MEDITERRANI A· CANTABRICA
LINlA RBGULAR ENTRE BARCELONA ~ ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAB - CEUTA l VICE-VERSA
1.1

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles) Tel. 14131

B AR C E L O N A
-~ CARN

A VL A

CAR ET ES -

ADOR NM1ENTS

BOLES DE NEU

Sortldee de Barcelona cada diumenge, a Jes 8 hores; d'Alacant ela dJma.rta

(de confetti blanc, en caixes
de 40 boles

4'0ran ell dlmecres, d'Omn cap a Alacant ela dimarta, 1 d'Alacant cap &
Barcelona, e18 dlmec.rea

Des de 5 pessetes
el muer

CAMISERIA

EL INGENIO

VENDA I CLINICA

Ferrer Batlles
- camises a
mida - Adam I model RAGLAN (paten~da)
MITGES <FERRO»
(de garanlla)

Hospita~, 42 • Tel. 136St

Bar Petit Miramar
casa recomanable

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més ...... 0'30
e.pa..

5

·

3••

cén.
e&tia.-

blir·me. Condiciona ra.o-.
Escriure a. LA
nab.les.

._., HUMANITAT núm. 639.

ANGEL MARTI. TBJ.ler
d'enquadernació (Ma.rUnez de 1& Ro6a, 17. To-ltt:on 76352 ~ Barcelona).
COMPRO mAquina ro1/ 2 per 9 1 t:lCCe880rJ.a. Ea
crlure preu 1 marca a LA.
togràUc& per a placa 6 1

RUMANITAT núm. 79.

OFERTES
i DEMANDES

~ASA PART. D. MAT.
MOSSO O COBRADOR,
MODES, conteooJO acu..
l&.yo , ~~es.
rada de vesttta 1 &.brtce d-esitJa cococae10 45 an.ys
. aer.toL est. Pe- per
bones rererénclea. ~
1
a senyora 1 nena. • crlure
a LA HUMANIRoca-Preus moderats.
núm. 63-t:.
TAT
Cort, 164, praL, la.
VIATJANT

per

a

e'otereb:

Catatuny&. ram

MODISTA

s'oterell:

~yor

teWts 1 géneree de eoonOmtca. Boca!ort, lK
punt. Amb bones rela.- pnJ. l.a

ctona CUentela.

re a LA
nUm. 150

Escriu-

HUMANITAT

JOVI TAQUIMECANOCRAF. prt.ctic treballa
m1a tU&.
oOcinea
:~~~l'ta[AMI LIAR . • LL~CAHIA L 0 CAL Escriure •'otereiz.
a LA HUMANIte.lét ·eo ttac .. c. ban,
638,
núm.
TAT
mln1m 200 me. , Pfat .. ~u de Cent. tancat,
tres QU8.Clra.t&. Al Gu1nardó, Gràcia. Sant GertiOVE DIBUIXANT de..
bti' OFEREIX bonica. na,. vasi_ Sarrl.A o Vallvidre- sitJa coH.aborar en re'fla.
ra. Amb l)etita. babita.- te8 1 C&I'Jel ed.ltortaJa. ~
rtstac3ló carrer Vttadomat dó.
&cr1ure • LA HU- crtur• a LA HUMANITAT
•
· ~r la

Q

MANITAT núm. 162.

F A R R E PI J UA N

ADV O eA T
o. Pallerola (Domoneo do Bsllmunt)
ha traslladat et sou deapatx d'advocat (dlvorols, qOosllons olvlls I ori·
mlnals, aren administratius I mercantils, consultes, eto.) a la Ronda
Sant Pere, .u, pral. 1.0 Telèfon 13809
(da o o T do la tarda)

OUill. &4-Q.

Llegiu LA HUMANITAT

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA 1 CANVI
DE MOBLES, PIANOS. RADIOI!. CAIXE8 DE
I DB ()().
OABAL!l, MAQlJINES D'ESÒRrmiJ:
._. --

,...

sm. MALBTBs. DLSÇlOS. eto.

t.

ca&a 1 a domJCW. Preua

de

\\_ PJ!S~

DEFEC.'TES SEXUALS

~~~~~~~~~
Pl~ Cat~UDJa.¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rotnu~
conVenc lm.m.tllorablce
cllclons. Dirigir-ee a LA
HUMANITAT núm. 163.

0

Av~"J~·-

seu pels

sola dormir o tot estar, 168 jar41 1 bort.a. a :i6

MIJTA BOTIGA
~-C AtlS A PARTICULAR. trlca.
desitjo per a
~ alo2joveaatot

er EUsubets
·
smu.1era.

pel

fresc I menjara d'encàrrec
Gran terrassa pròpia d'hivern
per t banquets I leotdo
C..le!acciO elêctrlca
- PASSEIG NACIONAL. 62 BARCELONA. - Telèfon 19138

I

·~ersta.r; inútil seuse bones

15016

Melgo especialista

ANUNCIS PER PARAULES
modern,

Telèfon

RAMBLA CANALETES, 11, ler.

PREUS B ARATl SSI MS

XALET

e. -

CASASUBIROS VIES URINARIES

Especiall~ts

UN O DOS AMICS,
habitació al carrer, amb
sol, ee dea.ltaen. Ramon
•LA COMER· 1 C&.jal, 99, 2on. 2nL
CIPAENSIO
L•. - Sa¡rlatans, 7. (Gràcia),
Abona.tnent.a setmanals 1
men.sunta. Tlqueta SO DIVERSOS
50 Ptea. Tclê(CObert.&:
on t Bany,
DESPATX complet venc
a preu molt reclult per
1
1.JE8TUDI AMOBLAT. • traslladar-me a rom. ~
onrta.. .Escriure a LA crturo a. LA HUM.ANI~
1
2lJMANITAT, al numero rAT mim. 635f97 indicant condictona.

Rauric,

o·ENCENEDORS

36, Soqueria, 38

HOSTES
l PENSIONS

1¡
>!.!!&5!11

T T D'OCASIO
J

CORTS
Telèfon ~22

CATALANES,

per 1& lliltòria, sempre august& i ge-.
nial. Ell QUI em oucceeiJ!n podran
recordar aleihorea que ela meua ser~
vell no han es~l en~rameot lnllllla
1 atxl polsar ae'm fart. la juotlclo
de pensar qüe sl el peca~. &l tanatt&nit 1 l'error deli enemtoa de la meva
representació polfttce. no m'hagu·essllf. ob~at a emQr&r les darrerea a~
tfi'ltali' de la' me"a vlda pllbllca én
u:lli"tasca de ¡¡endarmer!a, d'assevurament de l'ordre 1 de conservMtó
de 1& unitat de la. pà.trla per a mantenir en peu la. República., altres
ptoblemes nacionals que demanen
soluC'ló angoixosament haurien estat
po~ata on term~ d'obtenlr:la. mé.t o
menYs rApida, segurament.
No incorreré en la pedanteria d'e-.
nwnerar-los tot formant en el qua.dre deli asplnmto & estadiates que
a l'hora present estudien aquells pl"''blemea per tal de veun. ol poden senttr-loo a les entranyes. Jo els valg
sentir fa molts anys 1 l'expressió de
la meva 1nqU1etu~ de les meves esperances 1 11ruJ 1 tot, sense ésser prG-tenmós, d& lea meves solucions, .,..
tan escampats en els programéa, disClllSOt 1 e.rtJclf!ll!l que ~la meu..s amloe
s'han 88Simllat per a formar llur
consciència. de radical&
Jo he arrlbal ja al punt que po.
drlem anomenar més de dolor que
de glòria sl he de continuar caminant encara. enlloc del descans tem..
poral o etem. Ja és una mica. mt~
meulós de conservar amb l'equilibri
de la. salut ffsica el de la salut moral, quan hom fa els anys que en
aquest punt 1 hora sumen setanta-u
per a ml, dels quals n'hi ha més de
clnquan~ de vida pública, trentacinc de vida parlamentària, vln~l-set
de cap d'un pal'tlt de lluita., quatro
de RepúbUca que pesen com quaranta, 1 uns quant.s mesos al Poder amb
l'espasa de la llei & lea mans 1 una.
revolució cruenta 1 criminal, vençuda
però encara amenaçadora. Sl encara
h1 ha horitzó per a les meves aetlvitRII, méa l'hauré d'aplicar a una
labor social 1 econòmica 1 a una la,...
bor politim, polftica. na.donal d'afirmació d'Espanya, de l'llOOnclliacló
dels ·espanyols, de creació de riquesa, <l'ordre 1 treball, que a la polttlca
de partlt al servei d'amll!clons personals. Per fortuna per al partit radlc$1, ha encunyat la seva ànima, la
stva J:Onsctència 1 el seu pensament
en aquesta turquesa, ahir en odissees
glorioses de lluita per al lrlom! de
11deal, avui al servei de la Repllbltca; llavor generosa. d'alts 1 nobles
1deol4 ha escampat sobre la oonsctèncta nacional. Jo sé que ela seua homes Bguerrita 1 les sevea joventuta
1ntelligcnts seguiran amb el patriotisme que el4 un! en la religió del
més pur sentiment i prosseguiren la
meva obra.•

El senyor Lerroux anuncia
que demà es reunirà el
Consell
Madrid, t. - Des de primeres hi).
res do la tarda començaren a arribar a la Presidència. comissiona 1 re.
presentacions dels diversos comitèS
dels d1a~ctes 1 entitats radicals del
Radical de Madrid. També
part!~
acudiren a la Presidència nombrosos
afillats a l'alludit partit. Les representacions de Cataltmya eren molt
nombroses.
A1a salons de la Presidència s'ht
trobaven els senyors Sedó <Alfred),
Polo, Espinal, Domènech. Botella,
Matutano, Bolailo i 5errano; el senyor Alexandre Boseh. ex-delegat
del Port Franc de Barcelona; el delegat del centre Ofu:lal de l'Olt, 6&nyor Pau Fernàndez. en representació de l'Ateneu Federal del districte setè; El senyor Josep AguUar, pel
centre Radical del Dislrlc~ de Grt.cla · el senyor Soler Agustech, del
etUb Republicana de Manresa; el senyor Pere Centellas, alcalde de Monistrol de Montserra; el senyor ~
tur Ma~ del Centre Republicà de
Gavà· el' senyor Joan Altés, president 'del centre Republicà Radical
de Sant CUgat; el senyor EmUlà
Torres, del centre Republicà Radi·
cal del Poble Sec; el senyor Josep
Hernàndez, del centre Radical de
Gràela; el senyor San~lago Martlnez,
del centre Radical de sant Mar~l;
el dlpu~~. senyor Pérez de Roza.s,
senyor Josep Maria Payà, Jull ~
cha Pich Salarich, secretari partlcÚlar de l'alcalde de Barcelona; el
senyor Just Villarla, senyor Víctor
Llllo I molts d'altres.
COm hem dit, els saJos de l& J?ro.
sldèncla estaven plens de personaU·
tats que volien felicitar el cap del
Govern en el seu natallcl 1 testimo-.
niar-U la seva adhesió 1 homenatge.
A un quart de sis de la. tarda ha
arribat a la Presidència el senyor
Lerroux, el qual, acte seguit, a en~
trat a.1 seu despatx oficial, 1 ba
anunciat que aviat rebria les comis·
slons 1 personalitats. A dos quarts de
sis el senyor Lerroux ba sortit del
seu despatx, acompanyat dels tnlllUr
\rea d'Es~l I Marina, dels sots-secretaris de la Presidència I CUmunl·
cacions l d 'altres personallta.ts. 1 s'ha
encaminat vers el saló on l'esperaven les comissions i personalitats.
El senyor Lerroux fou moll aplaudit,
t acte segult els presenta el felicitaren t 11 donaren la mA.
una vegada acabades lea !ellcttactons, el senyor Lerroux pronuncià
les següents paraules:
No tinc res que a!egtr a les m.an.lfestacions que be fet aquest, pezquè
en elles ho digué tol. Sl ara m'ho
permeteu, em retiraré A descançar.
El cap del Govern abandonà els
salons dc la Presidència I ea dlrlgt
al seu despatx. Poc abans de ~ se~
de la tarda, el senyor Lerroux baixà
novament al menjac1or de gala de
la Presidència, on es trobaven els
ministres d'Es~~ I Marina, els sotssecreta.rls de la Presidència 1 Comunlca.ctons, diverses personallta.ts 1
els periodistes que fan lnfonnacló a
Ja. Presidència. als que el senyor Lerroux obsequià amb un te.
A pregun~ dels Informadors, el
cap del Govern manifestà que el dl·
mecres, a dos quarts d'onze del mati,
eo celebraria Consell de Mlnlslrea a
la Presl<lèncla, I no ea celebraria el
dimarts, perquè no 11 semblava dl&
adequat
El senyor Lerroux 808tingué una
conversa amb els present&, sense ~
car cap tema d'acwall~at polltlca.
Un perlodls~ preguntà a.J senyor
Rocha, quina era lB. sorpresa que
preparava el senyor Lert"'UU amb
motiu de l'hom,enatge que se 11 lrl·
bu~va ja que el mlnlstra d'Estat havia dit en el discurs que no ea traC).
tar1a d'una sorpresa de caràcter poll~lc.

El senyor Rocba, contestà:
~a ho han vist vostès en el aeu
dlscuro, quan ea refer! el senyor Lerroux que no aceeptari& més que let
aportacions deia seua corre:Ugion..a,..
ns, 1 l& rem de lB. aubocr:lpcló, no
se & què el dedicarà.
El mlnlstnl d'Eo~t, en Presència
deli pertod1atea, dlguj al cap <ltl

Oovem:

-A qu&

~diner?

aneu a deallnar l'eomen-

Bl seiiYUI' I..errou% repllct. que toleo. leo notlclel no ea poden donar a
un malellt tempo, pero aue en el ella ho diria.
Acabr.l el !ma_ ell perlodlatea ,..
dact.aren un eacrU can ho ...., r..
en l'àpat <!el senyor Ray Mora. 1 d ..
m&naren le.lllbertal del company Joo
quim Boto Berrera, 1 el cap del 00.
vern manifestà que a'lntereasarta per
la
l'~t del procéa, all<! com lllbertal del period1a~ pno.

ELS

;fEM PORALS

-s'han desbordat els rius Ebre, Esla I
Orbigo I s'han produït danys materials
de gran consideració
Benavent.o, t. - El coneixen d.,.
talla de le.s horroroses inundacions
pel desbordament del& rius Esla. 1 Orblgo. El governador clvll ha visitat
els pobles rlberenya.
Els Pastors i Jes tres~centes ovelles
que estaven situadea al vet poble de
Maire de Ca.stroponce han estat sal..
va.ta per un acte heroic del pescador
A veli Barrios, veJ de Fresno de la
Polvorosa, que amb constant per1U
de la seva vida I en una débll barca,
ImpUlsada pel violen!JsSim corrent.
els salvà. El governador el proposarà perquè U sl¡¡ul concedida la
Gran Creu de Beneficència.
Igualment ha estat laudatòria la
conducta d'Ubald Becares. de Morales del Rey lle. del guàrdia civil Joaquim Calvo Romero, que van ésser
emlasarta. del governador per a l'alcalde de Cecllla de la Polvorosa, el
qual poble es~va Inunda~ I l'aigua
arribava fins dintre de les cases.
Les lll~lmes noticies donen comp.
te que 1'0rb1go decreix. L'Esla ve
augmentant quatre metres, 1 ha inunda~ la formosa vall. Els danys són
incalculables. per la pèrdua de les
collites I de leo plantacions. Mol~
cases d'aquest& van han quedat deslruldes.
S'espera. que el Govern atengui ur~
gentment a remeiar la misèria d~a.
questa. comarca, agreujada per Ja pa..
ralització del mercat de blat. Segueix
incomunicada la carretera de Benavente a Puebla de Sanabrta per no
començar-se l'obra de ponts i clavegueres. L'alcalde de Benavent.e ha re.
but un telegrama en el qual es diu
que segueiX pujant l'Eala.
Tudela, 4. - L'Ebre. al seu pas per
Tudela, portava un augment de 4'40
metres sobre el seu nivell ordinari.
Grups de bracers amb picots 1 sacs
es traslladaren a la Mejana per a
a.1xecar la part murallada, a l'objecte
d'evitar l'entrada de les aJgües, ja
que les filtracions minen les terres,
1 s'ha notat ja el descens de la. superf(cte. S'ha establert una vtgtlàncla a la vorera del riu.
El camp anomenat de Traslapuente
s'ha Inundat per complet, i ha quede.t interceptada tot& comunicació
per carretera entre' Pamplona i
aques~ local!~~. Els camps de Az.
queto.s 1 Mosquera, situats entre · ':'U~
deia I El Bocal, s'ban Inunda~ en
part, 1 es tem que s'estengui a tota la
superfície.
A darrera hora. s'ha notat un estacionament en Jes aigü~ 1 és d'esperar que el df§Cens es produeixi
aviat.
Notictea n I) 1des de la zona d'algUes dalt 1'1:. re diuen que els rius
Arga 1 Aragó aixen amb molt cabdal.
· La immtb d ó s'ha estès a alguns
carrers de '1 1. ~!ela, carrers situats als
barris baix"'· 1 s'ball vis~ obligats el.s
veiíls a utll a :ar bat·ques per tal de
poder aband<;nar els seus habitacles.
Aques~ erc cude passa de tO centlmetres a la registrada rany 1930.
Saragossa, 4. - El riu Ebre assenyalà una aJçàrl& sobre el seu ni-vell onilnari de 5'75 metres ~ per
~. ba sobrepassat el llmit per al
començament dels desbordmrienta.
Ha es~l el rtu Aragó el principal
causant de l'enorme vinguda de l-'Ebre.
Han estat accentuades Ies precauciona a tota la ribera. saragosa.na
car les notícies que arriben nugmen:
ten l'alarma. Les autoritats .muntclpa.l i provincial reforçaren la vlgilàn-

ela en barrta 1 pObles, pre¡&nl al v~
na I la més escropolosa ~nsló al p. '1
cés de l'avinguda, puix que té u eecudes de lea ai¡Oea molt tnqule~n!fo(
Lleó, 4. - Ea reben noves noti{
cies de les comarques de Pont~
da I Villa!ranca del B!eru>, relaclo'
nad.., amb els danya scferla a cauS& de lea inundacions. Diuen de Vi..
llafranca del Bierro que les pèrduea
s'eleven a tres mlllons de pessete&.
Després de molll treballs ha qu..
da~ lliure la via de Galtcla.
León es dóna compt.~¡ que, amb W.
1 no haver-se registrat desgràcies per
sonats, lea lnundaciona constitueixen
una verl~le catàs~ro!&, perquè hruí
queda~ aillata pcblea sencers I Hura·
habitants es troben a la misèrta.
Fal~n mol~s dades¡ però quan ea
coneguin tot.s els de alls es veu:è.
que a aquesta provincia no ha esde-vtngu~ rea semblant dola molts
Ha estat quelcom inesperat 1 mal SO$-

on,,.

pl~t.

León, ~. - Ell¡ pobles lni!OdatsJ·el
rtu TueÑ són els do Sueroo, V ....
mejll, Cas~UJo de lB. Cleda, Coford~
ros, Sopena, Carreres, Bedullo, Quin~na 1 Suntorla. També han solen
danys M1ala.J de la Vega, San~lba.
fiez de la Isl& I València de San Lorenzo. Sueroo I Vlllamelll "" poden
considerar arrasats.
Gràcies 't\ la guàrdia civil no han
esdevingut moltes desgràcies personals, Ja que les forces salvaren heroicament els veïns que estaven en
per!ll El bes~lar dels esmen~ts pobles ha desaparegut. Sueros és una
població que havia adqulrl~ gnm
prosperi~~ en aquests darrers temps.
El salvament dels veïns realltzata
amb cord"" llantades des dels terrata
per Ja gullTdla civil I altres veïns, ha
presentat escenes dramàtiques. Mol·
ta gent va haver de passar la ni&
al ras i alguns ala terrats. A Orbigo
les inundacions han prodUÏt t&mW
enormes danys.
El riu Esla també ba ~lngut una
gran crescuda. que a!ect& a Ordón l
València de don Juan. Han quedat
restablertes les comunicacions tel&>
fòniques amb Galicia. que estaven
interrompudes per haver arrossegat
l& força de l'slgua dlversoo ps1.s.
Saragossa. 4. - Es eonetxen d ~
~lls de les Inundacions. De ~ 1\
ribera diuen que les inundacions lu:n 1
causat enormes danya, augments a
pels ~mpcra1a d'aquests darrers die..'·¡
Els rius es desborden 1 arrosseguen
les colllt.es I el4 psJa <I& conducmó
elèctrica. A Gallun, els danya ca'U-•
sats per les aigües són de gran lm·
portància i han quedat aliades Iee
cases de l'horta. A Osera, les lnun·
dacions també han causat gralli
danys. A les a.forea de Saragos.s&,
les algUes han causat forcea dan)'L
Les noticies que es reben fina et '
moment, són un xic contuses. sl W
totes coincideixen a apreciar que ela
danys són d'lmpcrtàncla, especialment els causats pet desbordament
del riu Aragón.
Pamplona, 4. - Lea inundaciolll
han oouoa~ grans danya. Le. carretera
de Ta!alla a Pera!~ 1 de Peral~ a
Ercilla ha es~t ~&da per lea ~
Ha augmen~t conslderabl&gües.
men~ el cabal del riu Aragó. A Smgüesa e1a danys causats per leo ~
gües són d'Importància I han qu&dal Inundades moltes ......._ Al 1111
Aragó ha mort ofegat el Jove Josep
Irlbarren, el qual tou arroesegat pel
corrent quan Jntentava agafar l1Ill
troncs que se n'enduien les aigües.
A TafaUa els danys tam~ sóll
d'lmpcrtàncJa.

Una conferència del senyor
Puig d'As pr er al local de
«lzquierda Republicana»

continuat de la Constitució per pari
de tots ela clu~ans1 a !I que amb
perfecte oonetxemen'Ç de ceusa et
formin corrents d'oplntó en pro delt
principis que estableix, que han d'ésMadrid., t. - Al local de dzquier- ser necessaris per a la salvació dl
da Republlcana. ha donat una con- la Repúbltca.
ferència el senyor Puig d.'Asprer.
Ba començat dient que l'esperit de
la República del 14 d'a!lrll no llml~ Un obrer de Tenerife és lnvi·
les seves aspiracions a. la sola substi- tat pel príncep d'Abissínia
tució d'una. forma de ~overn per u~
Tenerife, 4. - El treballador dll
na altra, sinó que exigt una profun- port
Antoni Alvarez I Amaral, do
da transformació politica amb trans- tO
anys, ha rebu~ una lnVilacl6 dol
cendència en l'ordre social, en tot el prlncep
d'Ablsslnla perquè es traaque fos just. Per aquesta. raó la COns. lladi a aquella
na.cló, amb despesee
la
de
Corts
les
per
elaborada
titució
I amb promesses afalagaprimera. República hagué de respon~ pagades
dores.
dre als anhels del poble, que amb els
L'any 19~1 Antoni Alvarez lngreosetu:> vots enderrocà la monarquia. sà al terç I marxA al Marroc. Ell
A.i.xi la constitució republicana. no ceM ocasió salvà la vida al prlnhavia de llm1tar, quant a la lllber- cep, que també formava part de ~
tat es refereix, el seu radi d'acció en Legió, el qua~ agrall, trac~ &ra dt
def1nlr la lllber~~ I es~blli lea ga,. recompen.sar~lo. Alvarez embarcart.
ranties constitucione.l.t de Ja mateixa seguidament.
numera que ho !eren antigues rons~
tttucions monàrquiques, 1 sobre &quest tema cal difondre opinions, ja
que encara no començat el quart any Manifestacions del cap de
de la vigèncla constitucional, ela elepolicia
ments que mai no estigueren d'acord
amb a labor de leo Corts Consti~ucnts
s·ha dll que el cap del grup, ...
han suscitat la qüestió d'anar a la peci&l, encarregat de la persecuc16
reforma constitucional tan aviat com d'expropiadors 1 elements dels que eD
ho · pennetl el tennlni fixat per & diuen extremistes, demanà, ta. une
això.
dies, que se 11 concedls el trasllat a
El senyor Pul¡ d'Asprer ba expli- a Lleida.
ca~ els preceples de la Constttucl6
Quan els periodistef¡ parlàrem
relatius a la llibertat de consc:l.ència, amb el senyor Rivaa, ll !érem les P*
de càtedra i d'imprem~; al dret de guntes del cas, 1 el cap superior dl
professar 1 practicar lliurement quaL policia digué que l'únic que tenia
sevol Tel1¡tó, als drets de reunió I atribuciona per a. cli.ssoldre 1 !onnat
manlfes~ló, al lliure exercici de grups i b~ades en~re la policia,
professió, Indústria I comerv, a lB. In· era ell. El senyor Rivas digué qu~
vlolabllUat del domicili I la corres- solament havia succeit que el cap
pondència, a l'ossoclaeió 1 sindicació d'aquell rondi sol!lcltà el trasllat I
1 a les garanties Individuals I polltl- que aquéSt es portà a cap. Igual
ques, alxl com a l'organitzaci6 dela ocorregué amb l'altre agent, el qual
Tribunals d'empar.
anirà a prestar aervel a. Blanes, a 1&
Ha afe¡¡!~ que la Comissió volgué qual població manca un funciOZUU'I,
reconèixer el dret a la lllbertat dels I com que el que es desl¡¡n& éa mol\
municipis 1 regiona 1 que ha consa-- compe~n~. s'ha decldi~ traslladar-lo..
grat al seu favor el principi d'autonomia, amb facUl~at a l"' reglono
per a presentat llur Estatut, que r ..
cabi per a ella determinadea atr1budons. Catalunya agrairà sempre a la
Comissió 1 tiJ qui la votaren la r..
culla~ d'o¡yanitza.r.eo «1 regió autònoma..
Ha llllllll!~l qu. la compn!<llló
qua del problema cala.Jà han dem06- Expropiació forçosa en un
tral ell elementa que avui constlestanc
ruelxen clzqulerda Republlcanu ha
ln!lull no poc en la seva derermlA quar!& de de·• d'ant~ tres In~
nació d'lngre&~ar-hl.
vkl• amb l'excusa de comprar ua
Ha a!egll que la lllbeM~ pollllca paquet de cigarretes, entraren a l'e•
no està garantida, com tampoc no tanc que hJ ha es~blert a l& Ran).
ho estt. el dre~ a la vida, I que per ble. do Fabra 1 Puig, 343, de la ba!)
això I& Constitució Vigen~. oepanml- r1ad& de Sant Andreu, propietat
se de lea antlguea, estableix que el d'Andreu Vllauca cabanes. ~
treball éa una obligació social I que aquella moments s'hi trobava l'e.
gaudirà de la protecció de lso Llelll mentat propietari 1 un gendre seu._
1 que la República assegurarà a tol Ela desconeguts els comminaren p~
treballador l"' oondlctons necessàriea qu~ lliuressin els diners del cala~'.
A més, els exproptadora s'endu5'~.
d'una existència dl¡na, to~ de~llanl
lea matérlea qu.o re¡¡uie.nm la aeva ren les butxaques plenea de ta
legislació soclal. Tores aquestes d&- Els desconeguts. una vegada com
claractona resulten avui merament el fet. es !eren escè.pols.
programàttqu..,, perquè la Constlruc1ó ba quedat ara sense completar.
Un auto que desaparèix
La Constlluc!ó, en lloc d'ésser r&Ahir un empleat de la eS. A. PuJtL
!orm&d&, ha d'éa$or complida I dee- !lcadora d'AlgUeu deixà, parat, • ;
enrotll&d& d'acord amb ell seuo pro- cotxe núm. 5Ul1 B. a lB.
tl(~
oepOOo, I caa quo algun dia hom anél Catalunya, mentre puJava a cua
a una Telorma, aquesta hauria d'é&- seva.
aer en aent.lt progresslu, liberal 1 deEn ADAl' a cercar-lo ea vel., ~
mocràtic, pero no Te'\ròtlnld, com pro- la natural sorpresa., que el cotlt ~
tenen ela que propugnen la re!orma via desaparegu~. En un prlnclp~~¡__,
aviat. Al cap I a la !1, l'article ~6 I ludit empleat do,la eS. A. Purlll
moll.!¡ d'altreo de la Constlmctó fo- ra d'AI¡Ues• creau• quo ol coa•
ren prod.uclo d'una transacció. I 11 v1a
retirat de la via
aquesta eo trenca ell elementa lli>&'
la ¡¡u/lldla UTbe.Do, por6,
ralo han d'asp!nV a molt mél.
por1ú al.
sembla, no ha Ha acobtl$ l'OO(!!llan".!i\ 1~ "'' municipal.

Darrera hora
*

p._

-t

ra

la huntanilat
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Contra onze sometenistes, un empleat de Telèfons i un caporal del Sometent
o~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~

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

LES JORNADES D'OCTUBRE

La causa contra onze sometenistes

PER ALS AMICS EMPRESONATS

Per les impressions recollides sembla
que la sentència serà condemnatòria

la nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Pte s.

Suma anterior ...... 43.296'60

Ernest Bach ... ,.. •.. •. • ...

10'-

Pradu. ... ... ... ... ... ...

10'-

ldaria. del Carme Và.ZQuez...

Llu,aa Bach 1 VAz..
:U.aria.
qucz..Pro.da... ... ... .. . . ..
Josep M. Bach 1 Vè.zquez-

10'10'-

Prada . .• .. . .._.. . .. .. • ...

··-··-

NAVAS (Cx;telladra.l):

Joan Escudé... . .. , .. . . . ._._..

Francesc Vall ... ... ••.

..~

2·-

Ja&ep Codina. ... ...... ::: .. .

Joan Esplnal ...... ... , .... .

1'-

r-

!:1 d el llum .............. .

Francesc Corominas ... •.. . ..
On bon cate ter . . . •. • .. . .. ,
Cosme Ros ell . .. .. . . •• , . . .. .
Joan Escudé, fUl. .......... .
Un altre cafeter ........... .

1'5'-

1'1'-

25'-

Un republicà de l'Ametlla,

Merola .. .. .. ........... .
On altre republicà de l 'Ametlla Merola. . .. . .. .. . .. .
Un republicà. ...... , ....... .
Un bon comerCiant , .. ... .. .
Joaquim Glnestà ...... , .... .
Pe1·e Noguera. .............. .
J oou Corominas ........... .
Humanitat .............. .
Una momsteta, per la memòria. de J. Compte .. . . .. .. .
Una nacionalista basca ...

5·5·1'8'1'1'1'3'-

5'-

··-

::: ::: ~:: ::: ::: :::
LU:i
Pere Castells .. . . . . , .. .. .

2'-

2'2'-

Frelxas ..... , ......... ..
Medina .................... .
Balaguer ................. .
Vilà. ..... ....... ........... .

5·-

Angel Palau .. . ... ... ... .. .
Joaquim Boleda ... ........ .
Esquerrans Lla.vaneres (Bona
Mar) .................... ..
Un mecànic granollerl ... . . ...
M. O. C ................ ..._._

Maria

CataUs. Democràtic de Ma.srrampinyo .............. .
Josep F'ont ................ ..
Mercè Fort ...... , .. ........ .
Un grup de cobradors de la
Barcelonesa d'Electricitat
(segona. lHsta) ........... ~
A. P., de Cornellà ......... ,;,.

F. C ................... ,., ,_,_,
2'- P . Tomà.& _,. ._.~ ...... .... ......
Solà .. . ... , .... .... . .. . ..
Jooep
2'1'- Pilar Clua. ..... ~ .......... ·
......... , .. , .. ::;
Pujol
Jordi
2'Zara¡oza ......... , ..
r - Jaume
2'- Rosalia Vlft.ah . .. ... ,.. .. . u,
R . A. R . . . . . . . . . . . . . . . ..
2'- Un rabassaire .. ... ..... . ..
1'- Un grup de treballadol"8
bancaris ........... . ..... .
1'-

··--

~p~¿ -~· ..:·:.:·:.. ·::. ·::. ::: .::·

l4ozz1n1 .. • .. • .. • ... ,.. .. ... .

··-

Antoni Cuello .............. .
Q\lb8S ...... ......... ..... ,
Manuel Cuello .........•.....
J.a M.• P .................. .
Chaqués ................. .
Vicenç Blay ............... . ..
Un g1·up d'Empleats de Banca {segona. llista) :

······- Z. ~-. -~-~-~ -:-:-: : -: ::: ::: ::: ::: :::

ou ...................... ..

5'-

Jl'. Bal'rofet ... ... .... ... .. .

2'50
2'-

Gracia ... ~ ............. .
Bumbau ...... ~ .......... .
Oarrlga. ........ , ....... ..
Mora ............ , .......... .
Ripoll ...... , ................ .

,J .

1'-

1'-

Antoni Tra.ver .............. .
Comas .....................
Josep Maldona.1o Mar~fn ,.._.
Xavier Jardl ... ... . .. .. ..
Roc Martf ... ... ... ... .: .. :
Empleats cBanco Alemàu
Transa.tlà.ntlco» .. . .. . .. .
Olaguer Prats 1 Font ... .. .
Albert Barbens Vlla. . .. , .. ., •.
T eres a Pul¡dou.ers ._.. ..,, .. .
Carme }?Ja ......... ,. .. ... .

r-

~t~!nê)'. :".. :·: .. ".'. ·::. '.'.'. :::

2·-

Batlle ............ , ....... .. ..
Marsà. .................... .
Serra ................... ..
01spert ............ ..._...... .

w.. . ......... .............. .
'.'.'. ·::. :·:. '.'.': ::: :::

Guadayol ............ , .... .
Benet ... .. ......... , .. ..
Buguet ·r ............... .. .
Mondragon ... .. . .. , .. . .. .. ..
l'abre¡o.t .................... .
Carnins .................. . . .
Almoft.o .................... .
AlGOAMURCIA:
eamuel Lazar ................
Pau Boada .. . ...
o7aume Sermlà ... ... ... .. .
Anicet Boada . . . . . . . . . , .. . ..
.Josep Grau ... ... ... ... ...
Josep Quimet ... ... . .. ... .. .
tonln Canals .. . • .. ... . ..
amon Padró ... ........... .
\Ús Cun1Uera ... ... , .. , .... .
de Rutz Florel .......... ..
Joan Ballart ....... ... ..
PONS (Lleida):
tJL soldat. reclòs . .. . .. . .. .. .
Vn que pensa amb els seus.
Quer 1 Gelabert . .. .. . . .. .. .
Un altre reclòs .. . ... .. ....
'Ou grup d'esquerrans de
pedra picada ..... . .... .. .. .
Unes ramilles de Sallent .. .
tJn ¡rup d'obrers de la Casa
P. i R.! do Masnou:
Josep Pua: ................. .
Pere Roca .. .... ........... .
Feliu Colomer .............. .
JOE.ep Alsina .......... .... .
J oan Pujol .. .... ........ ... .
Francesc Al sina .. . .. . . .. . ..
).!a.nuel Amat ............. ..
Francesc Codina .. . . .. ... . ..
Salvador Domènech ........ .
Joan Ruiz ................. .
Jaume Bertran .............. .
Apolinar Palau , , . . , , , , . . . ,
Josep Doménech ........... .
Joan Farré ................. .
An toni Cabot .. . .. . .. . .. . .. .
Jacint Pous ...... ~........ .. .
Josep Bombai ........... ... .
Francesc Alvarez ... ~ ...... ..
Llu1s Badesa ............. ..
J osep Farràs ......... , ...... ..
l'ortuna.t Celma. ........... .
Jaume Casals .. . : .. , ...... ..
l:udald Pons .. . . .. .. . ... .. .
PeUu Valldeneu .............
Francesc Ramon , . . .. , . , , . , ,
Josep Ramcntol ...... ..... .
J osep Ralnon ............. ..
Ricard Grau.I)Cra ...... ~ ... ..
J'oa.n Lladó ......... ... ... . ..
Joan Doménech . . . . . . . . . . ..
1 ,.

~- sa.p:.: .... :... ::· .::· -~·:·· ~·: :::

Mart • .. . .. .. • ........
1·- F. Roca .................. , ..
1'- Un grup de socis del Caaal

Personal de la 8ocletat A.
d'Empreses Marltlmes:
Ràfol& ..... ... .... .... ..
Cervera ...... .......... ..

~~~v~.

Dues noies catalanes, per En
Companys ... ........... .
Joan Ba.hlt de Girona ..... .
Un lleldata 1 una barcelonina ..... ..................•
J . Ll. d'Argentona. ....... ....
Enric Garcia ..... ......... .
Francesc Serrat, 5.• vegada,
Alfred Lafuente, 1d......... .
Manuel Gonzàlez, ld. ... .. .
Josep Pujol, id ............ ....
Miquel Soler, !d ... ~ ...... ~·v.
Josep Gelada., id . ......... ,,,
Francesc Garcia, f d., .............
Manuel Jové, Jd .... u, ... ...u.
Joan Trullàs, 1c1. .. ....... .. .
Mo.r~an Andera, id ... ~ ... . _. ..
Manau Peralta, id ......... ,
Sebastià Ricart, td . ... , ... ..
Mal'ian 1 Gonza.lvo1 Id . ..., .....
Miquel Sà.ncbcz, fa ......... ..
Eusebi Franco, ld ......... .
Laureà Dejuan 1 id ........ ....
.. . . ..
F Vlllanova ía. ...

......... .

~

1Jn grup d'amics de l'Ateneu Republicà d'E., de
Banyoles .. . .. , . .. .. . . .. .. .
amon Marti ferra ........ .
ordi Maurici .. . ... . .. .. . .. .
erc Jafre ............ ..... .
Jaume Jafre ............. ..
.Aasumpcló Boada . . . . . . . . . . ..
t;tagda Joft"e .............. .

!

6~sanggr~eel"Gi-.tiP'dei· carrer

rte Casp ... ... . ......... .
'On grup de noies d'esquerra.
ami¡ues dels nostres presos ............. ..

Sangenis, de Riudeca2'- Josep
nyes ... ....... ....... .
1·muller .. . .. , ...
seva.
La
2·Roca VUella. ... .. .
2'- Marta
Dolo:s Roca. Vilella .. .
1'- Virglnla 1 Perpètua ... ::: .
........
1'- Virginia. 11 Pel·püua.
.
2'- F. català Abelló ...... .....
Castlllo 1 Alsina .. .
1'- Cl3.Ud.l
.
..
..
.
..
.
,
.
.
..
Morera.
Enric
2'
Tort I l'.fa.rla . .. ... .
1'- Esteve
..
..
.
.
..
..
català.
bon
Un
0'50 Joa;1 Rico 1 Galtn1o ... :~: ....
1' -

··-

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

Baptista Chordè. ......... ~ ..
Joan Saludes ............. .
Vtfials ......... :..·~
Salvador
1'-

5'-

1'-

1'-

1'1'-

~-.-... :::
·::. ·::. ·::. ·::.MoiO.'
ii.1>.-::.
.. .
~a~t~a~o Bardagi
1

u g e àbreF.es .. . . .. . .. .. .

Josep Cuch .............. .

2'Gutran . .. ... .. ... .
1'- Casimir
..
1'·- ~tta.go Marlné ..........
ls 4;lre ca talà . .. . .. . .. . . .

··-.._

60'-

10'-

0'60

0'25

0'25

0'25

0'60
0'50
0'25

0'25
0'25

0'25
0"26
0'25
0'35
0'25
0'50
1'0'50

0'60

1'-

1'-·
1'-

1'-

10'--

6'6'0'4')

2'-

40 11· 1'-

80'--

s·-

1'-

1'1'1'-

1"25

1'25
6'10'-

25'25
1'6'2'2'2'-

87 150

5·-

t·-·

2'2'-

3'1'-

El senyor Esquerdo ta l'ht veu. El
senyor Albert ho té ja coll avall. 1
del senyor Polo no en parlem ...
Un desenganv, a aquestes hores
•
resultaria cruel.

~1. ~es":.....:.·::. ·::.·::.

1' -

0'75

o 75

r-

s·-

2'-

1·--

1'1' -·
1'-·
1'-2'1'1'1'2'-

r-

1'-

1'-

2'-

1'0'50
1'1'2'-

74'4.0
2·-

1'2·2'-

1·-

1'1'-

··-

El senyor Cirera està atabalat. El
cap li roda i i!l cas no ~s per menus.
¡No ha sortit ara el •eu cabdill
Gtl Roble• tent de demagog/
I aiXò a l'Institut de Sant Istàre
no li convé.
Podria donar..se el cas que l'espantessin els socis.

1"-

:t'-

2'1'1'1'1'-

1·2'1'2'3'5'1'-

• ••

El senyor Irurita ha publicat una
pastoral «contra els pecats públics».
Un d'ells és ésser esquerrà, no ho
·
dubteu.

1'-

::: :::

Un grup de republicans de
Vila-rodona:
Joa~• Figuerola ... ,.. ... .
Llorenç Robert ............ . ::
Enrlc Gulnovart ... ... ... ...
Antonl Balsells ... ... ... ...
Josep Fàbl"ega.a ... ... ...
Josep M. Guinovart ... ... .. .
Llorenç 'l'oldrà . . . . . . . , , , . ,
Joac Miquel ... ... ... ... ...
Llol'en;; Ferrando ... ...
...
Marti Miquel ... ...
Antoni Comes Llori" ...

•••

Veiam si vosaltres ho enteneu. Els
diaris_ arxicatólics, com La Epoca t
El S1glo Futura desautoritzen Ac-

r1'-

1' l'- .
5·-

1 ·-

1'l'-

1

Ei

REl ·oE SIAM

ción Católlca.

I, ara, el bisbe de Tortosa.-a.quell
senyor Bilbao que prohibetx el català-ha estat nomenat conciltart

à'Acctón Católlca.
ment a.l tron no es diu res sobre la
• ••
cenyique
assegura
success16, hom,
Ens pregunten molts lector&:
rà la corona el princep Amanda el
-¿Què s'hi posarà al solar de les
'
qual només té 11 anys d'edat.
Drassanes?
no
Prahat1pok
rei
a.l
referència.
En
Hem de confessar que no ho sa0'50
0'50 ha OCi.lltat la seva satisfacció per ba- bem.
ver complimentat la seva decisió per
1'I sospitem que el senvor Pic tam1'- a l_)~er viure iliurement a. la seva poc no ho sap.
1'- residencia de Knowle-Park.

··-

1' 1'-

1'1'l'~

0'25

Suma i sesueix ...... 44.116'15

r-

2'2'2'1'-

• ••

1'3'-

lltt nacionalista. català. ......

6'-5'2·-

•••

1·-

1'5'-

18 '~ 0

EL REl PRAHATIPOK VOL
VIURE TRANQUIL
Crnnletgh (comtat de Surrey-AnSembla que ara la oosa va de presglaterra), 4. - En la pròpia residència del rei Prahatipok de Siam, fou sa. Els senyors Sedó i Huguet ja tornen a rebre. amb el somriure als
confirmada l'abdicació d'aquest.
Per més que en l'acta. de renuncia- llavis. les felicitacions.
I el senyor Jover Nonell, per la
seva banda, s'estranva que no el fe-licitin.

MC ......... .. ........ ..... .
Una. nena del mes d'octubre.
Carles Sala ................. .
5'- Josep M. Pascual ...... ..... .
2·- J . Rui, ................... ..
1'- R. Santa.marfa .. . .. . ... .. .
Josep Snncho ... . .. . .. .. . .. .

35'- ·

·'

El rei de Siam ha
abdicat

1'1'1'-

1'1'-

2'

la nit del 6 d'octubre eren a la.
Rambla com a sometentstes encarregats de vetllar per l'ordre públlc.
Sembla que, una. vegada. s'oïren els
primers trets, els processats es ficaren a l'interior de la. casa. número 23, arribant !!ns el quart pis, dC>o
m!c!ll de la portem, ! allà I! demanaren la clau del terrat, on estigu~?
ren fins &1 voltant de les set del
matt, sense que fessln foc contra
ningú 1 que, en veure la. guàrdia
civU que anava per aquells ~rrats,
la. cridaren per tal de ll1urar-a'b1.
Es llegeixen les decla.raclons dels
processats, els quals coincideixen en
dir que, des de diferents Centres
d'Esquerra, als quals pertanyien, el
dia. 6, a la tarda, varen traslladar-se
a la Plaça de la. UnJversltat, on
se'ls lliuraren armes 1 on tingué lloc
una. revista de sometents per part
de Miquel Badia. Un dels processats
diu que Badia portava un falxi de
general. Diuen també els processats
en les seves declaracions que foren
destinats a prestar servei de vtgi·
lànci& a la. Rambla, en el tros comprès entre carrer Nou i Hotel Orient
1 que, en oir els primera treta ea
ficaren a l'escala número 23 de Í'es.mentada Rambla del Centre, per tal
d'aixoplugar-se del foc. Un dels pr~>o
cessats, Josep Perales, diu que h1
fou conduït a braços, ja que estava
malalt d'una cama i d'un braç alh~>o
ra 1 que, per tant, no podia. moure's
1 que durant tota la tarda. va estar
assegut en una escala. d'aquells indrets.
El fiscal interroga els processats,
~ a preguntes d'aquest ! de !es defenses, exposen els fets en la. forma
ja relatada, coincidint amb les seves anteriors manifestacions. No detallem les declaracions dels proces-

b'-

2'- Mart! Caft.isà . .. .. . . .. .. . ... .
1' F. S .............. ..... ..... .

Ahir, al mati, al saló Biblioteca
de la Comandància. de la Divisió es
rewú el Consell ordinari de guerra
per a veure 1 fallar la causa 1nstruïP,a. pel comandant jutge instructor
senyor Artur Galan, contra Eduard
!Jorens 1 Mart!, Josep Perales 1 Murillo, Ramon Gallart 1 Pol, Josep
Castellví 1 Carbonell, Antoni Barceló 1 Virgili, Josep Alcàzar i Ba.fion,
Josep Gràcia 1 Garcia, Ezequiel Cud!nyac ! VUa, Rossend Gisbert !
Tache, Alfons Gonzàlez 1 Lladó 1
Francesc Martt 1 Serra, pel suposat
del!cte de rebe!Uó m!l!tar.
Presidi el Tribunal el tinent cor~>o
nel senyor Oiménez Ruiz, actuant
de ponent l'auditor de segona Alfred
Agullera 1 de fiscal el jurídic de la.
Divisió senyor Corbella.. Com a. d~?
fensor actuaren: el capità. d'aviació
senyor Meana, el tinent d'infanteria
senyor Grande, nomenat d'ofici en
substitució del senyor Ferran Merlo,
l els lletrats senyor Abel Velilla., J~>
sep Ramlrez i Pere Alderius.
En començar la sessió es pr<Xiul
un incident entre el ministeri fiscal i el president a causa d'assistir
a la vista en qualitat de vocal del
Tribunal el capità. del Regiment d'Infanteria número 34, senyor Miquel
Lechuga, el qual comanava el dia
6 d'octubre la companyia que fou
hostilitzada des del Centre de Dependents 1 que a na va a proclamar
l'Estat de guena. El fiscal considera
el cas com d'incompatib111tat 1 demana al Consell que passi a sessió
secreta. La. Presidència conferencià
amb el vocal ponent 1 digué que no
hl ha via lloc a accedir a la petició
del fiscal Aquest demanà que constés en acta.
El j~ltge llegeix l'apuntament. Del
suman es desprèn que els processats

•••
Londres, 4. - Es confirma la notlcia que el rei de Siam dissabte esttgué a la Legació del seu pafs 1 que
e~tampà la seva_ ~~~natura al peu
d Uf!. document dmg1t a l'Assemblea
n~CI_o.n_al de Bangkock, presentant la
dumsstó.

• ••

Sembla que un conegut personatge de Sant Adrià àel Besós~ que ja
en temps de la Dictadura mostrà les
seves dots fundant la Unión Patriótica i despr~s el Grupo Alfonso i
jou més tard un dels organttzadÒrs
de l'Avan7.ada Radical, vol ara res.
sorgir ff?rmant la Ceda.
La questió és orientar..se.

I

Una de les armes que
amb preferència utilitzen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a I' anunciant.
Per a. contrarestar-la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fer les
seves compres, als establiments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

10'-

Liquidació fins el dia 3 de març
Ptes.

Existència en Caixa. el :.!4 de febrer .... ..
Ingressat durant els dies 2512 al 2/ 3 .. .
SORTIDES DE CAIXA:
Subsidis a. diversos ... ... ... ... ... ... ...
per mitjà Comitè ... ... ... ... ...
Comissió Sallent .. . ...
Es parra;. era
» Hospitalet ...
Perantn ......
»
» Vilanova. i Geltrú
»
SabadelL. ...
»
»
» Ulldemolins
a empresonats Presó Model. .. ...
Girona ... ... ...
Càdiz ... ... ... ...
Pamplona ...
...

•
•
•

•
•
•

•
•
•

'

•
•

•
•
•
• • •
• • •
• • •

Plea.

32.132'80

790'3.57o·150'210'140'90'630'625'60'-

...

...

Existència. en Caixa el 3 de març 1935_

Sota festat
de Q!Jerra

a

e:tf

2Z5'25'35
100'30'-

L'EX-SERGENT BATISTA AMENA ÇA
AMB UNA DICTADURA

v!:

18.854'80

3.268'-

sats pel fet que no fan altra cosa
LA SITUACIO DE CUBA
que confirmar les anteriorment exposades 1 que ja donem.
Es fa a continuació la. prova testlfical. Compareix en primer terme
el tlnent de la guàrdia c!vU, senyor
Bello, el qual, a preguntes de la defensa, diu que no recorda. que des del
terrat de la. casa número 23 es
VOL SOLUCIONAR EL
fessin dispars contra la caserna de
PROBLEMA DEL PAlS
la guàrdia ctvll n1 tampoc contra
els altres terrats on hl havien for·
4. - El coronel Ba·
Havana,
La
ces de la Benemèrita.
t!ata ha dit que serà necessari prenDeclaren a continuació ell ¡uàr· dre
mesures molt enèrg!que.s per tal
dies c!v!ls Aureli Pons ! Pere O&rla vaga general que tant
cla, els quals es troba ven de servei d'acabar
te. a la Illa de CUba.
m&l
al terrat de l'Hotel Orient, 1 cotne!·
Afegi que és possible que es tes
deixen en les sevea manifestacions
que des del terrat del ntlmero 23 càrrec de la presidència de la República, però el seu criteri és oposat
no foren hostilitzats.
A continuació es produeix un nou a. tota dictadura militar, ja que, seincident, que dura llarga estona, en- gons ha dit. mo vol carregar amb
tre els defensora 1 la Presidència, aquesta responsabilitat ai el pa.ts està.
en pretendre un dels vocals del Tri- en perill.»
bunal interrogar un testimoni, al
EL OR. FRESNO DIU QUE
qual varen renuncla.r abans el mlNO ACCEPTARIA LA PRE•
nJstre l!scal ! les defenses. S'entaula
SIDENCIA 11 MENDIETA 1
un viu debat sobre qüestions de dret
PERD, NO DIU QUE HAGI
~ finalment, el president ordena la
DIMITIT
comparescè.1cia del testimoni, que és
el guàrdia civil Pere Gallndo, el qual,
La Havana., 4. - Josep Fresno, recen la seva anterior declaració, havia.
manifestat que en el terrat de la tor de la. Universitat de La. Havana,
casa número 43 havia troba.t uns s'ha negat terminantment a accepquaranta casquets, però en aquesta. tar la presidència. de la República.
Fins e1 moment present, Mendleta
declaració diu que eren tres o qua-tre i que fou avisat per un dels pr~>o no ha fet cap declaració que indiqui
cessats d'un lloc des d'on se'ls fela que pensa dimitir.
fóc, guàrdia que va intervenir en la I,~!'!!'--------------!1!'"-E•L..;C~O~R~O,;.;,II~E~L;..;I!~A~T~IS~T~A!!'II!'!!
detenció dels processats.
Seguidament compareix Francesc
CITACIO.
Mart! ! Serra, processat, que, per no
presentar-se a. l'hora., ha estat anat
a cercar, degut al fet de trobar-se
El jutge da. Prunera ~ncle. de
Balaguer ha acordat citar per eèdu·
detingut.
El guàrdia. Aureli Pons reconeix la el Secretari suspens del Jutjat
aquest processat amb el que avisà Jesús Fuentes Noya, a f1 que en el
quan es feia foc contra la guàrdia terme de cinc dies comparegUi per
c!vU.
tal d'ésser escoltat als expedients
Compareix encara la senyora Do- que per abandonament de deatt, tlr~·
lors Castells, mestressa. del pls on dua de documents ! ocultació de es refugiaren els processats, la qual pòsits (previ criminal>, s'!nstrue n
CONSELL UE GUERRA A
diu que des d'allà no va.ren fer foc contra ell; bom l'assabenta que, de
TARRAGONA
contra ningú 1 que pujaren 1 balxa-- no comparèixer, es tindrà per eva..
ren l'escala moltes vegades durant cuat el tràmit i es procedirà a ço que
El proper divendres es celebrarà a
la nit.
bl hagi lloc a dret. S'expedeix la Tarragona la vista de la caUS& que
Acabada la prova testlfical, el fis- cèdula. per ignorar-se l'actual para- es segueix pels !ets d'octubre concal llegeix el seu informe. Relata der de dit expedlentat.
tra els consellers mun1cipals de Reue'
els fets en la forma ja coneguda i
Joan Marca i Miró 1 Pau Sanz ~
qualifica aquests !ets com un delicte
!rons.
d'auxili a la rebel:l1ó militar en grau
SOstindran la defensa dels proces-1
de temptativa 1 demana per a. cada Plaza, contra el pa!.sà Antoni Pijoan sats els advocats Jooep Andreu i
un dels processats la. pena de sis 1 Canturrt, pel aupasa.t delicte d'au- Joan Sentis.
anys de presó correccional, que serà xili a la. rebelüó.. Presidi el Tribunal
substituïda per igual temps de pre- el tinent C(X()D.el senyor Sàncbez del
M A N I F E S TA C ! O N S DE
só menor amb abonament de la Rio, actuant de ponent l'auditor de
L'AUDITOR
presó preventiva soferta.
segona senyor Coloma 1 de fiscal el
L'Auditor ba elevat a plenari les
Es suspèn la. sessió per uns mi- jur!d!c de la Divisió senyor Mestas.
pels fets
nuts. Es la una del migdia.. A un Actuà. de defensor el senyor Ferran causes contra els encartats
d'octubre als pobles d'Alcanar, Pla
quart de dues es reprèn la sessió. Merlo.
Bot.
1
MoUen
de
Llegeix el seu informe el capità
De l'apuntament es desprèn que
S'ha autoritzat la vista ! veredicte
d'aviació senyor Servan Meana, de- el dia 5 d'octubre el processat fou
fensor dels processats CUdtnyac, nomenat per la Conselleria. de Go- de 1& causa contra Salvador Vila
L"Auditor digué que segueix a,;.b
Marti, Gisbert 1 Alcàzar. Diu que vernació inspector cap dels Serveis
els actes preparatoris no poden mal Telefònics de la. Central de Barce- gran actiVitat el treball i que només
constituir delicte. Rebat els argu. lona., de la qual era. empleat. Sembla. queden 153 causes de l'any 1934 re·
ments del ministeri fiscal t fa un que el processat va fer una llista la.cionades amb els fets d'octubre.
També digué l'Auditor que havia
elogi de l'amor a. la regió, amb un dels empleats que s'havien de fer
cant a Castella 1 a Catalunya t re- càrrec dels serveis en aquells dies, rebut la. visita del lletrat senyor IJuis
membrant els noms de Bravo Pa-- mentre durés la vaga general. El dia MAssot, defensor, entre altres, de
dilla i Maldonado, 1 acabà dema- 6 varen entrar a Telèfons uns grups l'ex-comissari de la. Generalitat a Gi·
nant l'absolució dels seus patroci- de joves armats sense que, però, rone. senyor Puig Pujades, el qual
a. interessar-se pels seus pao
nats.
el processat i aquells h1 hagués estigué
troc!nate.
Informa. desnrés el tinent d'Infan- entre
més
a
Sembla,
concomitància..
cap
teria senyor ·orande, defensor de a més, que també s'havia. fet un nc>
Barceló, el qual abunda. en els te- menament
A DISPOSICIO DE L'AUD!•
de comissari general de
TOR
mes de l'anterior. Diu com els en- Comunicacions a favor de Mart1 Cap.
que
cosa
altra.
fer
cartats no varen
Ablr a la nlt foren posats a dis·'
i Claramunt, que no compa,..
complir les ordres rebudes 1 com devUa.
els detinguts i
relx per trobar-se, segons semblBt poe!c!ó de l'Auditor
va~en desistir en el moment que
armes que els foren ocupades enj
les
rebel:Ua.
en
veteren que les coses canviaven el
Es llegeixen declaracions del pro- la. ràtzia ree.lltzada darrerament i
seu aspecte primitiu. Demana tam- cessat
testimonis senyora Ay.. lea barriades de Santa COloma. 1 Sant'
bé l'absolució per al seu patroci- merich,i dels
és l'única acusatòria. Adrià. També !oren posats a la sevW
que
nat.
Eslruch, Garriga i disposició els detinguts en un taller.
Duble,
Sigüenza,
En semblants tennes es produeix Fontanet i la. senyoreta
Anna Riera d'enquadernació del carrer d'Enten:
el senyor Ramirez, defensor de Cass'incautA ça, on foren trobats opuscles comu~
que
diuen
bé
sl
quals,
els
tellví, Gràcia i Gúnzàlez. També re'
que nl8te8.
diuen
no
telefònics,
serveis
dels
fisministeri
del
bat els arguments
El nombre de processats que han
intervingués cap comunicació n1 que
per als seus patrocinats.
estat posats a disposició de la j~
A continuació es suspèn la vista realitzés cap acte tendent a impedir tlc!a m!Utar és de qUinze.
el lliure funcionament dels aparells.
fins a les quatre de la tarda.
El fiscal qualifica. els fets com un
LA CAUSA DELS 215
LA SESSIO DE LA TARDA delicte de temptativa a la. rebeHló
Dem.à, dimecres, el COmandant ju~·
1 demana per al prooessat la. pena
A les quatre de la tarda. es reprèn de sis anys de presó correccional, ge senyor Josep Urrutia. es trasna..:
la vista.
essent-U d'abonament la presó pre- darà a la Presó Model per tal de fer'
llegeix el seu informe el senyor ventiva. soferta.
la not!f!e&c!ó oficial de la sentència
Arderius, defensat de Perales, inforlletrat senyor Merlo llegeix el recaiguda en la. causa anomenada
me que es basa en el fet que el seu seuEl informe i diu que no s'ba. de dels «rabassaires» als dos-cents quinpatrocinat, que es trobava. pràctica.
el processat d 'haver-se lncau- ze detinguts complicats en l'esmenment impossibilitat, mal podia. auxi- culpar
serveis telefònics, ja. que no tada causa., sentència que tou aprodels
tat
liar a la. rebel:lló. Acabà demanant va. fer altra cosa que atendre les vada darrerament per l'Auditor.
l'a~lució del seu patrocinat pels
ordres del senyor Ma.rtf Capdevila
motms esmentats.
A PLENARI
qual fou el qui s'incautA, ja que ei
Finalment, informa el lletrat se- el
El jutge comandant senyor Urruel seu subordinat 1
nyor Velilla, el qual, després d'un processat era.cosa
que allò que li fou tta ha elevat a plenari la causa nú}
llarg exordi a la justícia mllitar no féu altra encomanat.
Diu tam- inero 364 contra. Mateu Ranya. i ca1 a la veritat, rebat els arguments expressament
com el fiscal ~orze més i passada a estudi de les
de_l fiscal i esmenta exemples 1 doc- bé que no comprèn
insisteix que els fets es prOduïren defenses per a la redacció de les contrmes de com no poden ésser acu- el
dia 6 quan això ocorregué el di& clusions provisionals.
sats d_'auxili a la rebeHió ela seus 6 d'octubre,
o sigui arran de la vaga.
També ha estat elevada a plenari
p~trocma~s. Es refereix a. sentèn~rò no del moviment de proclama~ la. causa contra Manuel Quesada.
CieS recatgudes en altres Consella c1ó
acabà
1
Federal
República
de la
per fets semblants als que s'estan
l'absolució per al seu pa.A VISTA I FALL
judicant i finalment acaba dema- dem~nant
trocmat.
Ha. estat autoritzada la vista 1 faJJ.
nant ~a. lliure absolució dels seus
en
deliberar
a
retirà
es
Tnbunal
El.
de la. causa
guerra
de
consell
en
patrocmats. que es desprèn ben cla•
rament del sumari que varen desis- sess1ó secreta, 1 la sentència recai- contra Joaquim Granell.
tir del, fet primitiu, o, en ültl.m. cas, guda. condemna Antoni Pijoan i
A L'ARXIU.
que se_ls condemni a. quatre mesos Canturri a un any 1 sis mesos de
,
S ~rxlven les causes 519, 635 i 1042'
1 un dta que judica que éa la màxi- presó correccional; sentència, però,
que no serà ferma fins que l'aprovi de ! any passat ! les 175, 218 ¡ 13al
ma pena que se1s pot imposar pels l'auditor.
de l'any que som.
fets que se'ls imputa.
A continuació rectifica. el fiscal
SOBRESEIMENT
Insisteix en les seves manifestactoM
Contra un caporal del ~a estat sobreseguda
la. causa ins
anteriors, l diu que els processats
truïda contra Pere Pagès 1 les n · _
sabien que, en agafar les armes, era
sometent
per tal de protestar de la. constitumero 908 1 949, aquestes dues pe
ció del Govern de Madrid, i modifica.
Ah.ir, a la tarda, al Saló d'Actes ésser desconeguts els autors de
les seves conclusions en el sentit de de Dependències Militars es reuní fets que motivaren la instrucció d
mantenir els sis anys per als proces- un Consell de guerra per a veure lles
~ts Ca.s~ellvi, Gallart, Barceló, Grà.- 1 fallar la causa instruïda pel tinent
SENTENCIES APROVADE
Cla, Cudinyac 1 Gisbert; demana als Jutge senyor Francesc Drake contra.
Han estat_ aprovades deftnitivam
mesos 1• un dla per a l'Alcàza.r pels el Pa.1sà Victorià Gómez caporal del les sentènc1es recaigudes en cons~
seus bons antecedents; l'absOlució sometent del districte de sants pel de guerra celebrats darrerament con
de Josep Perales per la seva tm
delicte d'aJ.xili a la reb~l:lió tra Menesi Boques 1 Josep Carn
sibilitat manifesta, 1. !ina.lrnent, ~~== ~uposat
residí el Tribunal el tinent coronei rassa.
menta a dotze anys a la pena dema- senyor
DETENCIO D'UN MESTR
Jaco'J Roldan actuant de
nada per a.1s processats Llorenç Go
~e Badalona, comunicaren q_ue ~
zàlez 1 Marti, per no ex:isttr .Prov~ ~?:t'!t~~h~afdd!torf. de p~Imera senyor Policia havia detingut el mestre Ut
e tscal el senyor Mestas
que aquests fos,ln sometenlstes
. De defensor actuà el lletrat se- b!t- Ros,elló, acusat de tinença Utl
seguidament rectifiquen les de.fen. nyor
c1ta d'arma de foc.
Rodés
1
Th!ó
1
ses. Ho fa en primer terme el
D e l'apuntament' es desprèn que
El detlngut serà posat a dispos!cl
t à senyor Meana, 1 a. cont1n~a~Ó
8
el dia 6 d'octubre el processat féu de l'Auditoria. militar.
el tinent senyor Orande 1 ele ~
concentrar el sometent a.l seu es'
trllts senyor Ramfrez, Aldertua 1
a. Aquest pronuncià un brUJ t ~~e del carrer d'Urgell en vista.
LLIBERTA~
Peñalve ·
senyor
e rumors que corrien, més, per- h El jutge militar EN
~forme en el qual rebaté lea ac~~ què
alx.f U havia estat ordenat per
a decretat Ja llibertat del proces
e ons del mlnisteri f(scal !
paraula càlida, fa. una brlllan amb la Conselleria de Governació. Sem- sat Jaume Casaponsà i Ballet
somedels
un
dels complicats en els successoS d
fensa, PO:SB-nt de relleu l'evtdeni ~e ~~ també que ordenà
stes que pugés al terrat de la Sant Hipòl!t de Voltregà del passà
esig del fiSCal de perjudicar ""'~
cessats. Acabà demanant o;a.;s pr~>o casa, per tal de vigilar. Aque.3ta cau- octubre.
' com els 88. a incoà també en un Principi conla
seus comp
dels seus p~J~lnatsll\ure absolució ~~ Joaquim Aristo, però fou sobreCONSELLS DE GUERRA'
com a pena.
màxima
guda. en la. part corresponent a
~
A AVUI
PER
de quatreq~s~~ i a~u~~~posada. la aquest, pel fet que no f'e li provà
Avui, a les deu, tindrà lloc al sal
cap càrrec .
biblioteca de la. Comandància MiliA dos quarts de set ·1
' e Tribunal
passà. a reunir
A pet:J.ció de 1~ <tefensa es llegei- tar el Consell de guerra de pla.Ç$~
-se en sessió secreta xen les declaracwns que consten
per a d.elibe
que_ha de veure 1 fallar la causa inS-:
A:tb~~~eliberació
d~a.~&
deu
a les
pels senyors M~ tru~da pe_l jutge permanent, coman~u~ia~O$~~s¡ag~s
sentència -que no Serà úball que la
dant Ennc López de Carrión contra
ca flns són fa':O~ables arp:~t~es quals el. soldat del regiment d'InfanterJt\
P
que hagi e.stat
tor- és de treaaprovl\da per l'audidefens
la
i
fiscal
_mllllStre
El
5 de Presó cor- nunclen a la prova. testifical a re- n~ero 10 Pius Marian Rodrfgue~¡
reeclonal a tota
Rw_z pel suposat delicte de rebeHfÒ.;
cepte Allons GonUlfz~e~ts, exEl f~ca.l qualifica els fets co
militar. Actuarà de defensor el ticondemnat a als mesos d dó, el ~ròd~cte d'excitació a la rebeJU~ nent Aureli Barros Silva.
e Presó d.
maJor.
Q que, en vista. de la. man '
• ••
ca
e¿ro"9'es, reti..n\ l'acusació
A la mateixa bora, tindrà uncl
defensor, senyor Tbló · 1 !Wdé
u
consells de l'editÏc!l
dc
saló
al
també
e¡eix el seu informe i desfà l' s, de Dependències Militars el canse~
Contra un empleat de IRció
~e pegaya damunt del seuacu- de guerra de plaça que ha de veu·,
la Telefònica
:oc11ln1a ' per qual motiu demana~ re i fallar la causa instruïda pel 1
ure aboolucld amb tots ls
Ahir, a les de d 1
e pro.. jutge event~al, comandant Josep
d'Actes de o u e matf, al Saló nuncJamenta favorables
es veié el e ependències MUlta.rs ta El i'f1:""":1, reuntt en •e.ss!ó secre- glada Espana, contra el paisà .An·
onseu de guerra
selm Bilbao Larruelo, pel supcsat
00
veure 1 fallar la. causa, lmt~ a
la petletó delicte de tinença, UU:cita d'armes.
te~~
lo.• der!:'..
comandant jutge senyor
Actuarà de de!ensor el tinent MàxiDl
que el t~ ~lr§U;~~pte Jlmênez
Labrador.

6.6{6'35
15.477'45

(Els compro'VauLS són a atsposiciO dels donants, els Quals podran
examinar-los, al els plau, a lea ottctnea do la nostra. AdmUll.atració.)

EL RETORN DEL SAAR A ALEMANyp
Forces de l'imperi desfilen per S&rrebrOck
<Foto Keystona)
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