EL TEMPS. - A catalunya el cel en general apareix serè I està
gairebé cobert pel Gironès I La Selva I seml·cobert pel Pallars, Urge·
llet, Alt Empordà 1 camP de Tarracona. Predom inen els vents del
N. 1 NW,. fluixos llevat la vall de Núria I l'Empordà on arriben a una
velocitat propera a uns 40 quilòmetres per hora. No s'han registrat
precipitacions durant les darreres 24 hores. - Gruix de la neu: 2.70
al Port de la Bonalgua¡ 10 cm. a Ransoll I 8 om. a Angolaster.
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C O M P A N YS

LES ETAPES DE LA ¿CRISI

Lerroux a Martínez de Velasco

Fracassades les seves gestions, Lerroux declinà ahir a la tarda i el President de la República
confià al cap del Partit agrari, senyor Martínez de Velasco, l'encàrrec de formar Govern

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

Guió del moment Lerroux, Gil Robles, Cambó, Melquíades Alvarez i
MARTINEZ DE VELASCO
I El SEU PROPOSIT
Lerroux hagué de declinar ahir a. la. tarda l'encàrrec de formar govern encàrrec que rou confiat Immediatament a Martínez de Velasco. Ja.
veurem com se'n sortirà. El que convé destacar, de moment, és Ja. marca.dfssima. significació polltica de dreta del cap agrari, la veu del qual, en el
moment de les consultes, ha. posat com a. punt bàsic de la. gestió Immediata la reforma. const1tucional. I cal no perdre de viSta, sobre aquest aspecte, el discurs tripartit que sobre aquest tema, 1 en sentit favorable a
la revisió, pronuncià mesos enrera el President de la República.
L'encàrrec a Martinez de Velasco i les declaracions de Gil Robles,
segons les quals es considera incompatible amb les forces polítiques signants de les notes del 4 d'octubre ens semblen, a l'hora d'escriure aquestes ratlles, els dos episodis més rellevants de la tramitació de la crisi en
les últimes quaranta-vuit hores.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
La tensió a la dreta passa pel seu punt més alt i toca ja el llmlt d'a·

quelles possibilitats 1 avals donats el dia 4 d'octubre de l'any passat pel
Sr. Lerroux a la cCeda» 1 als agraris, que venien a ampliar-digué-la base
de la República ...» ¿Podia ara Lerroux desentendre's d'elis, deixar-los a
l'estacada, ell que sort! fiador en aquella hora d'octubre? Ni seria explicable ni ens semblaria conseqüent. No. La política exigeix sobretot això:
respondre de la responsabilitat contreta davant l'opinió pública; ésser
lleial amb un mateix. Per la «Ceda» i els agraris, sabent el que podia
passar 1 el que podia costar al pais €1 seu adveniment al Poder, Lerroux es comprometia davant el pals. Per això trobem normalíssim que
ara, fallit el primer intent i formulat a Martínez de Velasco l'encàrrec
de formar govern. Lerroux ofereix al líder agrari el seu ajut incondicional, segons les informacions que el lector trobarà a la secció corresponent. Presoner de la pròpia obra, l'únic extraordinari hauria estat que
Lerroux es negués a ajudar els aliats a favor dels quals, el 4 d'octubre,
diposità la seva fiança ...
Aixl, almenys les posicions són perfectament clares. Sigui quin sigui
l'èxit de la gestió de M. de Velasco, sabem ja quines són les assistències
que se U ofereixen per donar una balançada més cap a la dreta. Tothom
sap així a què atenir-se i per la nostra banda no hem de mostrar-nos sorpresos pel curs dels esdeveniments polltics. Podem sentir-nos anguniejats,
però no sorpresos. Si no fos la tragèdia d'haver de contemplar com es
juga amb el més sa.grat dels sentiments polítics d'una enorme massa
ciutadana majoritària. i el risc que comporta., gairebé haurien de satisfer-nos les justillcacions ultenors que la realitat aporta a posicions nostres clavades, amb orgull i amb dolor, en el curs de les mesades últimes.
El sol fet -reixi o no, és 1gual- que Martinez de Velasco hagi estat encarregat de presidir un possible govern de la. República, constitueix motiu
de prou transcendència per a ratificar-nos plenament en velles i conegudes raons. El 4 d'octubre el president d'aquell Consell que es constituïa era un republicà que obria les portes del règim. L'1 d'abril és un dels
hostes nou-vinguts aleshores que ja pot, ell, disposar de les portes i
dr la clau.
Aconseguirà. Mart1nez de Velasco el seu propòsit? Reservem la resposta a les sorpreses i a l'arbitrari que sempre pot reservar una situació
política. tan complexa i delicada com l'actual. Però, sl es confirma l'oferiment fet a darrera hora de la tarda pel senyor Lerroux al cap del
partit agrari, 1 la posició favorable de Gil Robles, no creiem que les
dificultats que es presentin siguin Insuperables. En tot cas les diferències
passarien a ésser de forma, no de fons, i en aquest terreny tot té remei.
Com a dades importants cal no oblidar aquestes:
l la precisa afirmació
feta en ésser cridat a consulta que un dels punts essencials de la gestió
d'un nou ministeri consistirà en la reforma constitucional. Si a l'amistat
i a la coincidència hi afegim les facilitats que sembla donar Lerroux i la
similitud d'ideari entre les forces del Partit agrari l la «Ceda» de Gil
Robles, el més lògic és que Martinez de Velasco pugui realitzar l'encàrrec que 11 ha estat fet, 1 formí Govern.
El lector ha de comprendre que no podem entrar en un anàlisi a
fons de la situació. Repetim que és suficient el fet que s'encarregui a un
home de la signlficac1ó politica de M. de Velasco la formació d'un ministeri, que equival a la plena confiança ministerial. Confiança que ahir
era donada a Lerroux, que indultà, i que avui es donà al més significat
partidari de no indultar... De totes maneres, creiem - repetim-ho que tot plegat entra en Ja trajectòria que es marcava abans del 6 d'octubre a la politlca oficial de la República. Des d'un punt de vista tàctic, potser afegiríem que és millor que sigui abc!. Que és millor que qui
s'embrancà per aquells camins, ara els ressegueixi Uns al final.
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Chapaprieta ofereixen el seu a ~ ut al cap del
partit Agrari, en termes de gran cordialitat

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

ultat_sde_
-~~:i_dific_

lA JORNADA POUHCA DEL DIUMENGE

LES DRETES SOLES

ra

Les gestions de Lerroux
Lerroux inicia les gestions
Madrid, 31. - Segons havia manifestat ahir a la tarda, el senyor
Lerroux no inicià les seves gestions
per a formar nou Govern fins a les
deu del mati. A aquesta bora sorti
del seu domicili l s'adreçà al del senyor Gil Robles, amb el qual tingué
una entrevista que durà prop d'una
hora. En sortir el senyor Lerroux del
domicili del cap de la minoria Popular Agrària, digué als periodistes
que l'entrevista que havia tingut
havia estat molt cordiallssima.
El senyor Gil Robles -afeglm 'ba ofert les màximes facilitats
en ordre personal, I quant a l'ordre
polltic, m'ha ofert totes les facilitats compatibles amb la posició q:.te
adoptà en el seu dia. Hem parlat de
l'eixamplament de la base del nou
Govern que tinc l'encàrrec de !ormar, i ha manifestat que ell entén
que en aquest existeix un límit que
fou marcat precisament pels partits
que el dia 6 d'octubre feren públiques unes notes, la virtualitat de
les quals subsisteix, declarant-se incompatibles amb la coalició governant i .trencant tota solidaritat amb
la República. Aquests són els termes c'e la nostra entrevista. Ara. em
dirigeixo al domicili del senyor Martínez de Velasco.

Les incompatibilitats de
Gil Robles
Madrid, 31. - Després de l'entrevista amb el senyor Lerroax, el senyor Gil Robles rebé els periodistes,
als quals no amagà la seva estranyesa per la visita. que aquests li
feien, puix que creia que el cap del
Partit Radical els havia Informat
àmpliament. Els periodistes 11 donaren compte del manifestat pel senyor Lerroux, I aleshores el senyor
Gil Robles digué que no es podia
arribar. tal com estan plantejades
les coses, a una constitució d'un Govern en el qual la Ceda pogués estar representada. En la forma en
què estan plantejades les coses, no
ha estat posibie aquesta solució.
El senyor Gil Robles no amagà
la seva oposició a qualsevol coHaboració amb aquells grups que el
6 d'octubre, per mitjà de notes donades a la publicitat, declararen llur
oposició als que entraven a formar el Govern. Aquesta coHaboració que ara se'ns demana no la podem prestar per Ideologia, ni per
dignitat del meu propi Partit. Al
senyor Lerroux li ha semblat bé la
meva decisió.

Madrid, 31. - Quan a primeres
hores de la tarda foren coneg-..tts
els termes de la conversa del senyor
Lerroux amb el cap del Partit LIberal Demòcrata, s'aclarf molt el
nlstre per a un nou Govern pres!· moment polític. El senyor Lerroux
dit pel senyor Lerroux. No volgué en sortir del domicili del senyor Alel senyor Velasco ésser més expU- varez, no volgué ésser molt explícit
cit en les seves manifestacions.
en les seves manifestacions. però bé

L'actual crist ministerial à'Espanua és una crisi llarga, i és tamb6
una crist profunda. En aquesta mena àe crisis, els partits polítics i llur•
cabdills pugen i baixen com els catúfols d una sfnia. Lerroux s'ha ma~
tingut dos dies dalt, encarregat de formar el nou Govern, i ahir anà cap
per avall en renunciar l'encàrrec. Els dretistes, que de bon principi de
la. crisi havien pres una actitud d'inhibició del poder, reben, en la. persona opaca de Martfnez de Velasco, l'encqrrec que el cabdill radical ha lkclinat. I no es pot preveure, a hcres d'ara, en quin moment es deturarà
el mecanisme feixuc per a donar lloc a la constitució del ministeri.
Govern de centre, de centre-4reta o de dreta: aquestes són, segon~>
sembla, les tres solucions possibles a base de la continuació del Parla,..
ment del 19 de novembre. Entre les tres solucions, nosaltres preferiríem
la de c.-entre, si vingués a preparar un canvi radical de política a través
d'unes eleccions generals 110 gaire llunyanes. Però st calgués triar entre
una solució ck centre o dreta, com la que voldrien els dretistes i una
solució de dreta, més ens estimaríem aquesta última.

El que diu Melquíades
Alvarez
Madrid, 31. - A la ur1a de la
tarda, el senyor Lerwax arribà al
domicili del sen.r·or Melquiades Alvarez. La conversa del cap del Govern dimissionari amb el cap del
Partit Liberal Demòcrata no fou
gaire extensa.
El senyor Lerroux en sortir digué
que el senyor Alvarez no li podia
prestar coHaboració en un Govern
presidit per ell, car no hi hauria
cap raó per a provocar la crisi si
després hom tornava al Govern següent amb les mateixes condicions.
A les preguntes dels informadors
respecte les gestions que es proposava realitzar després, el senyor
Lerroux digué que se n 'anava a casa
seva, i que a les quatre de la tarda
els faria saber els seus propòsits 1
quins serien els tràmits que es proposava seguir. Dig-..té també que fins
a aquella hora es proposava romandre a ca- sP.r~e fer noves gestions.

..

LA HUMANITAT
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Les dretes soles, posades avui al Govern, clourien molt més de press"
• el present perfode de transició, que va a perill d'allargar-se massa. va,.
I munt el terreny constitucional i democràtic, les dretes soles multiplicarien en poc temps la torça de les esquerres, i l'ambient es faria ben aviat
asfixiant per al Govern dretista.
I 110 és pas que siguen partidaris de la polltlque du pire, que diuen
els francesos. Creiem que el pitjor no és un Govern de les dretes soles,
sinó un Govern mitx en el qual les dretes s'imposin.
Hauria estat particularment temible un Govern de dretes soles "
j
del 19 de novembre, quan la quasi totalitat de les terres d'Es.
l'endemà
1
panya estaven submergides per la. riuada electoral de la reacció.

.i
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Conferència telefònica
Madrid, 31. - Realitzades les entrevistes anteriors, el senyor Lerroux va estar conferenciant, per telèfon, amb el President de la República al qual va donar detalls de
les dues contestacions que ja tenia
respecte de les col:laboraclons que
havia soHicitat per al Govern que
li havia estat encarregat de formar.

Cap ministre liberal·
---=-----------

• • •

MARTINEZ DE VELASCO

es podia advertir en la seva cara
que les gestions realitzades durant
el mati no havien donat el resultat que desitjava.
No amagà· el senyor Lerroux al
cap del Partit Liberal quins havien estat els termes de la segona
conversació que acabava d'efectuar,
1 aquelles manifestaclon J relacionades amb la negativa del senyor Velasco respecte la coHaboració personat, foren aclarides àmpliament
pel senyor Lerroux. A això replicà
el senyor Alvarez que les seves paraules serit:n molt coincidents amb
les del cap Agrari. Entenia el senyor Alvarez, i no amagà pas el
seu pensament al senyor Lerroux
que la. direcció política de tot GO.:
vern correspon al seu president, i
que havent sorgit la crisi per un
motiu greu, no és possible que continuï recaient en la mateixa persona la presidència del Govern, sinó
que ha de passar a una altra persona de significació distinta a la del
president anterior, és a dir que al
seu jui, no podia el senyor Lèrroux
ni Ja seva minoria, presidir el nou
Govern. Volgué el senyor LerrO'..tX
obtenir alguna promesa del senyor
Alvarez, precisament respecte aquest
particular, però la contestació del
cap del Partit Liberal Demòcrata
rou terminant, puix que no amagà
que tant ell com el senyor Martí·
nez de Velasco no podien donar mlnistres a un Govern presidit per
un radical perquè el fer-ho seria Interpr~tat per l'opinió pública en forma. molt poc favorable per a ambdós.
El senyor Alvarez donà la seguretat terminant al cap del Partit
Radical que ell no coHaborarla personalment en un Govern presidit
per un radical ni donaria tampoc
cap nom de persones afectes al seu

I

La perspectiva d'un Govern de dretes soles -ni que només sigui en
el terreny de les hipòtesis- té ja una tal virtut de redreçament damunt
els sectors autènticament republicans, que pot determinar una girada d':>o
rientació en el curs de la politfca espanuola.
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A. ROVIRA I VIRGILI

Govern per la negativa d'alguns
grups, la considerava molt dificil.
Però esperem; tot està pendent del
resolg-..ti el President de la Reque
demòcrata
pública. La conversació que ha de
tenir amb el senyor Lerroux és d
Madrid, 31. - El senyor Melqulamoment més interessant de tota la
des Alvarez rebé els periodistes 1
tramitació d'aquesta crisi que jo he
amplià poc o molt els termes de la
considerat q'ue tenia moltes dificonversa celebrada amb el senyor
cultats.
Lerroux.
El senyor Cambó restà un moment pensa.IJ.u, i referint-se a les
Digué que ell creia que sortir per
possibilitats apuntades que es pouna porta I entrar per una altra.
immediatament, com fan els comgués anar " una dissolució de Corts,
contestà:
parses en el teatre, seria conside-Aquest. éc; el top i la gran di·
rat pel pafs com una befa, i que
flcultat per a resoldre aquesta criels partits que fessin semblant cosa
si, perquè tenint en compte els graserien apedregats per l'opinió.
visslms problemes plantejats a l'esJo he ofert al senyor Lerroux la
tranger i els molt delicats de l'incol:laboració parlamentària que calterior del pafs, una dissolució de
gui, però no la. de ministres. Si hom
Corts la considero també un proble·
intentés un altre Govern de la mama molt difícil. El pensar amb una
teixa formació que el dimitit però
Cambó
de
Declaracions
dissolució de Corts en aquests moamb cap distint, com que la 'direcments és per a posar la pell de gació politica és la que dóna caràcter
Martínez de Velasco la situació canviaria i potser pO:
Madrid, 31. - En sortir el senyor llina al més trempat.
driem donar ministres...
Lerroux d'entrevistar-se amb el senyor Cambó, fou interrogat pels peinsisteix quê
posa dificultats
riodistes, els quals li preguntaren sl
pensava anar a Palau aquesta nit.
Chapaprieta, o f ere ix
El senyor Lerroux contestà que deMadrid, 31. - El senyor Lerroux
Lerroux continuï les
penla del que vutgués s. E. Ara valg
coHabor
estigué després al domicili del cap
a Ja Presidència del Consell, i per
ar
dels agraris. Acabada l'entrevista,
gestions
telèfon donaré compte al cap èe
el senyor Lerroux parlà amb els pel'Estat del resultat de les meves darMadrid, 31. - J?els volts de les
riodistes, dient-los que el senyor
reres gestions, ¡ ell decidirà sl vol
Martínez de Velasco 11 havia rati- quatre de Ja. tarda, el senyor LerMadrid, :,1. - Des de l'Hotel en
que hi vagi 0 no.
ficat la decisió Inalterable de no fa- roux ha. sortit de casa seva ¡ digué
què s'allotja el senyor Cambó, el seAfegi, per últim, que en el cas nyor Lerroux s'adreçà uns moments
cilitar cap ministre per al Govern als periodistes que no tenia cap no- Par~it.
Ftns aci els termes de la conversa que parlés amb s. E. i aquest in- a la Presidència, i estigué després
que intentava formar, sense qae tlcia. en aquells moments 1 que teaixò signifiqui que retiressin altres nia el propòsit de visitar cap al entre les dues 1Hustres personalitats. slstis perquè continués les gestions, en el domicili particular del senyor
L'actltad, des d'aquell Instant, del hauria de tornar a parlar amb el Alcalà-Zamora.
tard, els senyors Chapaprieta 1
ajuts que 11 serien molt útils.
senyor Alvarez era que la ~olució senyor Gil Robles, i més tard noEl senyor Martlnez de Velasco es cambó.
A un quart de nou d<. la nit el
El senyor Lerroux pujà a l'auto- de la crisi p~a ésser immediata si vament amb el senyor cambó.
trobava present en donar aquesta
senyor Lerroux abandona va el doel
l'hotel,
de
absent
vegada
Una
de
encarregava
Estat
1
de
cap
el
ocareferència, ja que el cap dels agra- mòbil 1, seguit d'alguns altres
micili del cap de l'Estat, i digué als
ris sort! acompanyant al senyor Ler- I pats per periodistes i per fotògrafs, formar Govex:n al senyor Gil Ro- senyor Lerroux, els periodistes pu- periodistes que havia donat compte
roux. Aquest, una vegada hagué va prendre la direcció de la carre- bles, però que, en el cas que raons jaren a les habitacions ocupades pel a S. E. del resultat de les gestions
acabat, preguntà al senyor Velasco tera de La Corunya, ¡ molt aviat politiques o d altra naturalesa, per senyor cambó. Aquest els preguntà que havia. fet durant tot el dia, ena ell desconegudes, no fessin factl- quina era la referència que els ha- cara que ja tenia coneixement d'alsi havia estat fidel en la referèn- es perdé de vista.
Podem assegurar que no va cele- ble aquesta solució, el senyor Alca- via donat el senyor Lerroux. cone- gunes. També li havia. informat de
cia, i aquell contestà que era exacbrar cap conferència amb ningú du- !~-Zamora devia lògicament confiar guda, digué que era exacta.
ta. El senyor Lerroux afegl:
le::; d1I1cultats que s'oposaven a la
El senyor Lerroux -digué el se- formació del Govern que 11 havia
- Es a. dir, Que he emprat tots els rant aquesta passejada que ba fet 11encàrrec al cap del grup més nomcompte
donat
m'ha.
Cambònyor
Podel
després
Cambra,
la
de
brós
serra.
la
arguments de la meva dialèctica, per
estat confiat. Aleshores, el senyor
Tornà a :Madrid a les sis de la pulars A~re:r!-5. representat en el del resultat de les seves gestions du- Alcalà-Zamora instà que continués
~rò he fracassat, perquè creu que
d ~~:<IUesta manera em dóna més fa- tarda, i anà directament al domicili Govern dl~nttt, és a dir, que havia rant el dia d'avui, I jo li he Indicat les seves gestions fins on pogués
del senyor Chapaprieta. En arri- de rebre 1 encàrrec el senyor Mart!- que si les assistències que obtingui obtenir coHaboració.
cUitats.
de totes aquestes entreviStes són
,
Jo be acceptat aquest nou encàrUna vegada s'hagué absentat el bar-hi digué als periodistes que la ne~ de Velasco.
El senyor Alvarez estava d acord prou perquè el Cap de l'Estat U rei- rec del President de la República,
senyor Lerroux¡ el senyor Martínez situació era la següent:
- He conferenciat per telèfon amb amb el senyor Gil Robles,. q.ue la teri l'encàrrec, jo li prestaré la col- I demà reprendré les gestions al
de Velasco rebe els periodistes. i. els
d.tgué que l~s discrepànc1es ongmà· el President de la República, al qual formació d'un Govern. prestdit pel laboració que m'ha demanat. però mati, encara que no sé fixament a.
donat compte de les dificultats senyor Lerroux causana molt mal abans be de tenir una entrevista quina bora. La meva primera visihe
que,
I
encara,
existien
CrlSI
rtes de la
amb el senyor Gil Roble3 per tal ta serà al senyor Gil Robles.
per tant, no podia donar cap mi- que tinc per a la formació d'un Go- efecte al pals.
El senyor Lerroux donà per acaEl senyor Lerroux, en les seves en- d'aclarir alguns punts.
vern ajustat als extrems continguts
- ¿Quina impressió té vosté del bada la seva tasca d'avui, i acte seen la nota presidencial. El senyor trevistes amb els senyors Martínez
guit es retirà al seu domicili. i ací
Alcalà-Zamora em demanà que se- de Velasco ,i Melquíades Alvarez, ha moment polltic?
- La meva. impressió ara és la que acabà el segon dia de crisi
g-..teixi les gestions, 1 és per això obting-..tt. d aquests la promesa de
que m'he decidit a visitar els se- n_o fer-11 cap oposició parlamentà- es veu. El Cap de l'Estat és qui ha
1 r1a en el cas que aconse~uls formar de resoldre un:~. vegada conegui el
nyors Chapaprieta 1 Cambó.
Diu Rocha
resultat de les gestions del senyor
No tenia Intenció, doncs, de de- un Govern tipus minontari.
Lerroux.
clinar l'encàrrec. Volia veure enEl cap de la Llisa afeg1 que t l
·
Camb 0' pOSa COn d'ICIOnS
Madrid, 31. - El senyor Roclla
si podia concil1ar l'entrada en
President bé podia resoldre en el acudí a. casa del senyor Lerroux.
Entre altres, ha visitat cara,
el Govern, de la Ceda, els Reglonasentit de ratificar a l senyor Lerroux Aquest sopà amb el cap dels radii els independents dc Chapael President i ex-con- listes
Madrid, 31. - Poc després de les l'encàrrec o bé rectificar-l'hi donant- cals. Després del sopar, als postres,
prieta. Ell creia que el primer era
difícil, i es refer! a les ma- , set, el senyor Lerroux arribà a l'ho- li unes altres normes per a la cons- arribà el president de les corts. 1
sellers el senyor Pi i molt
nifestacions que havia fet al mau. ¡ tel on s'estatja el senyor Cambó. titucló d'un Govern o s implement a la sortida li preg-.mtaren els periodistes la seva or-in~ó respecte la
pujà a casa del L'entrevista durà. prop de mitja ho- retirant-li Ja seva confiança.
Sunyer, el qual demà El senyor Lerroux L'entrevista
El desig d'eixamplar la base del sol·· •!ó del moment present. Digué
fou i ra. En baixar el senyor Lerroux fou
senyor Chapapríeta.
tornarà a Barcelona de curta durada. Sembla que el se- !1 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~li!!!!!!! que ell no tenia res a opinar, perquè es tractava d'un membre del
nyor Cbapaprieta oferi al senyor "'
Madrid, 1. - Avui han estat a la Lerroux la seva coHaboració en el
Partit Radical i. e:1cara, President
Presó, a visitar el President de la cas que fos precisa la seva particide lc:; Corts, i és natural que t:ll
Generalitat, el senyor Carles Pi i pació en el Govern que intentava
no tmgui cap opinió.
Sunyer i els senyors Gómez Hidal- formar.
Prop de dos quarts de dotze surti
go, Serra Crespo, Carreras, Colomé
el senyor Rocha de casa del sen!•or
·~ ux. en cortJ r de viEl senyor 1
López Goicoechea, Hermosllla
Lerroux, 1 s'adreçà al seu domicili.
sitar el senyor Cbapaprieta, digué
zaro Vidarte, Marial i Quemad~.
E! scn ~· r Rocha manifestà qt•e ell
que l'entrevista havia estat molt
El dimecres marxarà a Barcelo- cordial i que anava a. visitar el se(Passa :1 i.i e~~. 5)
na el senyor Pi i Sunyer.
nyor Francesc Cambó.
preguntat ·resPeCte els termes de la.
conversa.
-El senyor Cambó -digué el senyor Lerroux- com les anteriors
personalitats que jo he viSitat, m'ha.
dispensat un acolliment molt falaguer, com correspon a un home
que, com jo, està passant pel via
cruels que este-..1 veient. Li be demanat la seva coHaboració per al
cas hipotètic que arribés a formar
el Govern que m'ha. estat encomanat, i el cap dels Regionalistes, a
la demanda. que he fet, m'ha. contestat que en el cas que ho assolis,
és a dir, sl reunia els elements necessaris per a formar Govern, em
donaria. el seu concurs, però que necessitava fer certs aclariments i resoldre algunes incògnites amb el
senyor Gil Robles.

s. E.

l

I

I

- ______ *_____ _

-Ja a'ha acabat la crisi?
- No, home, no; la cri sl no és transitòria ...
(Per Bartoll)

u:

Aquest número ha estat
visat per la censura

la humanitat
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Ha vileres

Avui, tarda, a les 5. ENTRADA
! BUTAC~ 1 1 Pta. Prlmer: TAM·
BE ELS nOMENS PLOREN. Segon: SECRETS DE CABARET.·N!t a les 10. Butao u es, 2 ptes.
Primer: EL NOVIO DE LA REl·
NA i l'bit còmic ELS HEREUS
DEL TIO PERE o A QUE TE
MUIGUES HO C!SPERE.
DUES
HORES SEGUIDES DE RIALLA ES UNA MEDICINA QUE GUAREIX L.>\ NEURASTENIA - De·
mà, tarda. a les 5. ENTRADA ·1
BUTAQUES, 1 pta.: EL NOVIO
DE LA REINA 1 SECRETS DE
CABARET. • Nit, a Ics 10. Gu.
taouos. 2 ptes.: DE LA TERRA
DEL GANCHO 1 ELS HEREUS
Divendres,
DEL TIO PERE sensacional estrena: L'HOME DE
LES TRES CARES, l'éxlt apoteòsic del :X:OFZR AUTOR: L'HOME
DE LES TRES CARES.
SERA
UNA OBRA QUE CAUSARA SENSACIO A BARCELONA.
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e9-

83-

g7-
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Avui, dimarts, tarda, a les 4'30,
4 actes: LOS CLAVELES i

Obliaaclona lndusttiala

5425
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Hullera Espanyola 1926
Hullera Espanyola 1932
Madrid-Paris 6 'I• ......
Manut~tures de Suro.
Maqu. Terres. Mar. 6 'I•
Metropolitana de Cons
M!n. Potassa Súria 7 'I•
Productes Plrelll 1928..
Sert, S. A. 6 •1• .........
Telefònlca 5 1/2 •¡, ...
Tenerla Moderna 7 '/•..
~~~ 60
Unió Cotonera 6 'I• ...
Untó Salinera d'Es. 6 ' I•
Valén. Millores Urbanes

Gran Companyia llrica de
LLUIS CALVO

LUISA

114110-

FERNAN~A

89-

Nlt, no ht ha runcló per a donar lloc a 1'assaig general de

84-

La Camagüeyana

102 25
98111 -

100-

sarsuela en dos actes, de Rian·
oho 1 el mestre Grenet, la qual
s'estrenarà demà, dlmecres, nit.
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86-
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Avui, dlmarts, tarda. a les 5'16.
Primer: JUGAR A CASATS. Segon. EXIT SOROLLOS de l'intriga en 120 m1nuts, sense entreactes (Nova modalitat teatral):
M I S S • T H E R Y. Nit, a les
10'15. ESTRENA de l'obra en 8
actes en vers, de Carles Fages
de Climent, amb 1Hustr~!ons
musicals de .J. Pallissa: EL JUT·
CE ESTA MALALT. Sessió patrocinada per l'Assoclació de Teatre 5eleete - Demà, tarda: JUGAR A CASATS i MISS • THERY.
Nit: EL JUTGE ESTA MALALT.

40 -

gp_

TEATRE

Sb40-

102-

Avui. tarda, no hi ha !unció per
assaig <le LA MALQUERIDA •
Nit. 10 : EL SANTO DE LA ISI·
DRA • Exlt delirant: SOL DE LI·
BERTAD. Gran presentació.

Accions Industrials
1!'. c. Grans Pendents
l''Unlcular MontJuïc ...
Tramv. Bare. prer. 7 'I•
Tramv. Bare. prer. 6 •¡,
Trnmv. Elèc. Granada..
Aigües València, pref...
Gas s. o ... ,..
ao- Catalana
Catalana Oas s. E ..... .
Catalana Gas s. F 6 'I•
Hisp. Amer. Elec. ABO
99 15 Hlsp. Amer. Elec. s. D.
1-llsp. Amer. Elec. s. E.
Aigües del Llobregat .. .
E tec. Gas Lebon s. B ... .
C.• Transmedltert·ànla..
Banc d'Espanya ....... ..
Banc Ext. d'Espanya .. .
Ciment o:Asland» ord .. .
Clment cAslandll pref ...
Ciment uSansón» ord ...
C. qSnnsón•. pref. 7 'I•
Cros, S. A.............. ..
1CS 60 Const. Ferroviària .... ..
102 /~ Cobertes 1 TeUlades .. .
Espanya Industrial .... .
Carburs MetàHics .... ..
Foment d'Obres ........ .
Tabacs FIU pincs ........ .
HISpano S uissa ....... ..
Hot.el Rltz 6 'I• ........ .
Industries Agrlcoles .. .
MaQUinària 'l'errestre ...
MonopoU Petroll.s ........
Salinera Catalana ptes.
Tele!ònica 7 •1. prer ...
Teletònlca ordinàries ..
Unló Salinera Espanya
8950

VICTORIA

Gran Coll'\llanyia llrica
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Avui, tarda, a les 4'30. Entrada per invitació cPro-Hosp!taln.
Grandiós èxit :

Revué • Radio • Reclam

REVUE
· RADIO - RECLAM
A BENEFICI DELS HOSPITALS

60-

1t6 160 tu

OLYMPIA

Nit, a les 10. Butaaues, 2 pes·
setes. General, 0'60:

5oS8261 9025181 50
100-

8/ 15
1ll5 75

105 15

Los inseparables
la qual s'estrenarà el proper di·
'ous.
Amb l'esmentada obra faran la
seva presentació la tiple còmica
MERCE GAROlA I el popular actor còmic Miquel Artea&a.
Despatx a Comptaduria

TEATRE
BARCELONA
Companrla de comèdies
MORA-ESPAHTALEON-BARROSO
Avui, dimarts, tarda, a les 5'15,
la darrera producció de Mul\oz
Soca:

EL REY NEGRO

LOs

ae sorollós èxit al teatre de la
Comédla, de Madrid.
10'15, estrena:

PELLIZCOS
de Torrado I Navarro

CINEMES
CINEMA

PUB LI

1~8

2S

1tD 60

65-

Prenen part: EMI·
! ASILS LIA ALIAGA, NEUS ALIAGA,
GERMANES BALLESTEROS, An·
tònia Otoro, Ricard Fuentes, Pe·
pe Acuaviva, Simone et Cardona,
LOS 7 MENDEZ 1 tota. Ja Companyia. 50 GIRLS 1 els seus
BOYS. 40 PROFESSORS DEL
SINDICAT MUSICAL DE CATALUNYA - Director de l'espectacle: JOAQUIM MONTERO- Animador: BALDOMER XIFRE Demà, tarda 1 nit, REVUE. RA·
OIO, RECLAM - Nota: De di·
lluns a divendres a les tardes,
l'entrada serà per rigorosa !nv1tacló «Pro-Hospitals• Cada. nit,
butaQues 2 ptes. General, 0'50.
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Avui, dimarts tarda a les 5'15
1 nlt, a les 10, el gran éxlt:
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:t"' tt
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<8
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,,
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18 60
Preus en rals la Quartera de 71.1 Utres
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""
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85
85
45
42

as e0
6(

44
44

Idcm Extremadura .....
ldem Mallorca ........ u..
Favons Andalusia ... , ••
Idem E.ltremndura ... ..
Veces AndalusiA ....... ..
Idem estrangeres ""'"
Ers pais ................... ..
ldem estrangers .... ,.,..,
Gulxea .................,....,
Pésol..s estranger8 -•vu
Idem pala ................ ..
Llentilles Andalusia uo
ldem Salamanca

IU\.
80

15

._

64

58
58

•••·••••••••••••••

Me xl cans ............. ,.. . ..

1:::

PalOU8 _ .. ,............... ..

liS:.

Sauo ....................... ..
Preus en ptes. els 100 quilos.

11.6
G2

183

46
46

44
46
40

60

42
42

42 60

90

115

1(,(,
IlO

101. 15
100

42

42 50

44

I I

PALLA I ALFALS

uuu.u.............

Al1a18 .2..•
1.• ......,._,,_,_..,_,__._,.
Alfala

6G

Palla d1JraeU ..... .......
2 6CJ
Id.em curta
8 6(;
Preus en ptes. el..s 40 Quilos.
tttju.I..U_t_Ut..

••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

Temporada oficial de
TEATRE CATAI.A

PREUS

La rambla de les floristes
En la funció de la nit, dedicada
a les simpàtiques floristes de la
nostra Rambla, ht prendrà part
l'eminent cantatriu Mercè Plan.
tada 1 en JoseQ Ma.. Sagarra. Llegirà un cant dedicat a lea !lorJ.s..
tes de la. nostra època.

Dr. ROSELL
P. de Gràcia, 106, praL

GARROFES
Castelló, negra - ........u
Eivissa •••••••••••••t..••...t...J.J..Ll.
Mallorca ···········••».-t...r.~~•
Matate:ra, negra ...........
.RoJa ................., •••••••)

Vin.aroç, neera .... -.u.....
Preus en ra1a ela 42 Quiloe.

s
4

8350

2860
2e
82

Sessió continua. 5e!ent ONA PES
SETA: NOTICIARIS· DOCUMENTALS • VIATGES, etc.

FANTASIO
Avui, tarda, a. les 4. Nit, a les
10: REVISTA FEMINA • DOCU·
MENTAL • PATHE JOURNAL •
DIBUIXOS 1 Barbara Stanwyck
en l'interessant film:

Siempre en mi corazón

CINEMA PAR I S
Avda. Pta. An&el, 11 I 13
Telèfon 14544

Sempre el procrama més atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TES PATHE • FEMENINA, ·Bus·
ter Grabe en CAMPEONES OLIM
PICOS, en espanyol • Charles Boyer en el seu trtom! EL GAVI·
LAH - Diumenge, matinal 10'30.
-Despatx de localitats a taQuilla per a la. numerada de DIUMENGE. TARDA, A LES 6.

MARYLAND

Plaça Urqufnaona, 6--Tel. 2tS6B

Tarda, continua: 3'30, 5'30, 7'30
1 nit, a les 10:

UNA VISION
DE LAS BALEARES
de Joan Estelrich • Música; B.
S amper

LA PEQUENA

DORRIT

Anny Ondra • Matthias Wiemann
Butaca: 2'20. A les 7'30: 1'65.

METRO POL
Avui a. les 4 de Ja tarda I nlt,
a les io:

SECRETO QUE QUEMA
per Willr Forst 1 la graciosa comèdia:

CONTIGO A LA
ESTRATOSFERA
per Magda Schneider.

S060
8S60

Obert des de lea deu del mati
a les vult de la nit

EXPOSICIO DE
l'ART ·DEL VESTIR
Magnifica Stands d'inwortantlasimes casos de Modisteria, Barrets, Cal çats. Pelleteria. Perru·
oueria, Joieria. Articles de Tocador, Teixits do moda i de tem•
porada, Impermeables. Camiseria,
Gèneres de punt. Passamaneria,
Labors. Brodats. Blondos, Vestits
de bany Articles per a la bellesa I estètica femen I na, e to.

SALO DE CREACIONS
MUSEU D'IHDUMEHTARIA
RETROSPECTIVA
amb valuoslssimos aportacions
per a la Història del Vestit
EXPOSICIO HISTORICA
FOTOGRAFICA
DE LA CATALUNYA ACTUAL
amb més de 8.000 lnteressantls·
simes fotografies
AVUI, DIMARTS, a les 4'30:
EXTRAORDINARI PROGRAMA
Tercera exhibició
Sorprenent !estival. Te selecte.
Ball a la plata DANCING, lnteressantlsslma exb.Jblcló de les parelles dê ball de rama mundial,
ACTUAClO personal del colós barlton de la veu d'or,

EDUARDO BRITO
que cantarà al¡¡:unes selectes composicions escollides entre allò
millor del seu repertori.
ACTUACIO d'altres notables artiStes 1 atraccions procedents del..s
números més destacats dels teatres de Barcelona.
EXHIBICIO DE MODELS VIVENTS DE LES PRIMERES FIRMES CREADORES, entre les quals
figuren les cases : Paauita Mauri
de Murlllo, Madame Font, Mimi•
Joaauima, Paquita Viada, Paqulta Duran, Palieteria La Siberia,
Pells Froutchmann. etc., etc. Amenitzarà l'espectacle la formidable DEMON'S JAZZ, l'orquestra de moda.
PREUS: Entrada general per a
viSitar l'Exposició de l'Art del
Vestir, el Museu d'Indwnentàrta Retrospectiva 1 l'Exposició
hl..stòrica fotogràfica de la Cats..
lun.ya actual UNA pta. Entrada
de pauelg aÍ Saló de Creacions,
TRES ptes. S1llons laterals, DUES
ptes. Te complet servit per la
ca&a Lllbre, 5'50 ptes. Impostos a
càrrec del públic.
Es reservaran taules amb anticipació. Encàrrecs: Casa Llibre. Telèfon: 20632. Cada dia: Noves
atraccions, Espectacles, Font per·
fumada. Exposició de flors. Dancfng Demon's Jazz, etc.
DEMA, DIMECRES, tarda, 4.ta.
exhibició i FESTIVAL MERCE
PLANTADA.

CINEMES
Amèrica. - eLa hermana San S\I)¡¡L
cio11, cDo& veces hljo11 I d:l m<IQa.
truo de la selva».
Astòria. - cS!nlonlas del cor~
cNell - O W Y N».
•
Avinguda. - o:Slnlonias del cor9.1.0111
cAl llegar la primavera».
•
Boso. - «El rapto» 1 «La espia llQ,.
mero 1311
Bohèmia. - «La doncella de Post{¡¡¡
qLa última senda» i «Fàcil de L

=·

Broadway, - «Tres amores», «El f&~¡.
tasma» 1 cProsperldad».
Capitol. - «Una avena en la Unea1
Coliseum. - «Espl.gas de oro».
·
Catalun_ya. - «Vidaa rotas».
Cèntric Cinema. - cNoches moseon.
tas• ! cKong-KongJ.
Comèdia. «Melodía del arrabatt 1
«Reunlónll.
Comtal. - cA ml me gusta asb, t]!l
mundo es mlo• 1 cPerdón y Olvt.
do».
Diana. «El Ocaso de los DlOSea1
cEl código penal» 1 «Dl.ablos ce1-:
tlales».
Diorama. - «Ella era una dama», 114
traviesa mollnera• I o:Justlcta Pilli
el jUdl011,
Esplai. eLa doncella de 'DOStln1
cPor que trabajar?» 1 cR1va1es eti
Singapore•.
Excelsior. - «El huéaped número 13 1
«El defensor» 1 «El slgoo de li
muerte».
Fantàsio. - cSiempre en m1 cora.
zón».
Fèmina. - «Al compàs del amon.
Foc Nou. - eLa hermana. San SU!p¡.
clot, «Do& veces b.JJo» 1 «El teata.
mento del Dr. MabuseJ.
Frè&oli. - «Marta», cmAores en Hou7•
wood» I «El buaue de los mlsteriOh,
Goya. - cEl hljo de Kong• 1 «Nia
seràs».

'"!~:::Sl c~tr~enl~~=taa•,

Iris. - «El últlmo vals de Chopin¡,
cAs! ama la mujen 1 «La novia de
la suerte».
Kursaal. - cMúslca y mu.Jeres», c:nes.
flle de prlmavera».
Laietana. - uHombres en blanco•. «La
comedla de la vidu 1 «Pim1enta J
màs plmlentaa.
Majèstic. - «La Dolorosa• 1 «Al Ue.
gar la prlmavern».
Marina. - cTumuJtoSJt, o:LuisianaJ U
«Dtplomanlas•.
Maryland. - eLa pequet!.a Dorrth.
Metropol. cContigo a la estrato.
fera» 1 «Secreto que quema».
Miria. - «A ml me gusta aslt, ILI
Dlosa de la selva• i c5ed de Justi·
ela».
Mistral . - «Rapto», cEl hljo dt
Kong» i «Amantes !ugittvos».
Monumental . - «10 días millonartu,
cUnldos en la venganza» 1 cUn vaquero Belicoso».
Mundial. - cSorrell e h1,1o11 1 cEl club
de me<ita. noche».
Núria. cSinfonlas del coraz6nt I
cSalvad a. las mUjeres».
Paris. - «Campeones olimplcos» 1 cEl
gavtlànll.
Pedró. - uLa doncella de postln», «La
última senda» 1 «Fàcil de amar».
Pathe Palace. - cAl redoble del tam.
bor», «Noviazco por los aires» 1 «El
signo de la muerte».
Principal. - «El rapto» 1 «La espí&
núm. 13».
Publi Cinema. - Reportatges d'actualitat.
Rambles. eLa tlecha• 1 cUna de
nosotrast.
Royal. - cDiez dias mlllonartu, «Vic>
tlmas de la just!clu 1 cUn vaquéo
ro beUcoso».
Select Cinema. ~ cOn perro que trae
cola» 1 «Cena a las 8».
Smart. - o:Toda una mu.Jer »1 «La
portera de la !àbrtca».
Talia. o:Las cuatro hermanltast l
cEl crucero Emden».
Triomf.
rTumultos», cLuiSlanst l
):~
cDiplomljollias».
Tetuan . - eLa dama de las cameUast
1 «Amantes fugitlvos».
Tlvoli - eLa leglón blancal.
Urquinaona. - GtEl .re!ug1o».
Barcelona. - Tarda: •El rey negrot. Volsa. - eLa portera de la f~bricat 1
Nlt: cLos pe!lizcos».
cFedertcat.
Còmio. - Tarda: eLa pipa de oro». Xile. - eLa dama de las camellas» 1
Nit: cMucho cuidado con Loia».
•El Club de media noehe».

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATRES

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS
El millor servei a

Service

Station, S. A.
Aragó, 270 I 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon J1550 i JJ 559

Avui, tarda. a les 4'111. Nit, a
les 10:
AIRES DE LA MONTAAA
(Dibuixos)
REVISTA PARAMOUNT

ESPIGAS DE ORO
per Richard Arlon, Che&ter Mo·
rris 1 Gonevieve Tobin. (Producció PARAMOUNT>,
En escena:

DISCEPOLO

Y TAN IA

en una nova 1 elegant modalitat
del Tango - Hores d'actuació:
6 tarda I 11'45 nit, (Preus de
costum) .

VARIETATS
Frontó Principal Palace
Avui dimarts, tarda: AREITIO
u • Ai:.BERDI contra LIZARRAOA U • TEODORO. Nit: ISIDORO U • OAZALIS U contra OA·
BRIEL n · ULACIA L

Morenes
Guareix sense operar
SENSE DOLOR

VALENCIA
El movlment politic ha repercutit
e. la cosa públlca de la nostra ciutat. El Partit radical l el de «Unlón
Republicana Autonomlsts»1 que és
la filial lerrouxista a Valencia, ha
vist com gran nombre d'Agrupacions abans adherides la. seva polltica donaven la baixa i negaven tota éollaboració amb l'orientació donada pel senyor Lerroux.
No fa gaire temps. d'aquestes separacions nasqué l'Esquerra Valenciana també per motius semblants.
Avui són gran nombre de republicans demòcrates els Cf.le donen la
seva baixa en el lerrouxisme, en
assabentar-se de la trajectòria dl·
flcit del partit :radical. Les darreres agrupacions que han cursat la
baixa a l'esmentat partit, són . les
següents: «Fraternitat
Repubhcanu de la. cVega»; <~La Llibertat», de
Benimaclet; eLa Unió», del Cabanyal 1 «L'Exemple•, del carrer de
J. Me.. orense. Totes per unanlmltat.
Es de creure que 1es esquerres valencianes estan avui més que mal
en exceHent situació de consulta en
el cos electoral.

troballes arq-..1eològtques de les quall
es donarà àmplia referència all
ILA.nnals» del Centre.

S'ha rebut un comunicat de l'Institut Internacional
d'Antropologia
el qual té el seu estatge soclal a
Paris, invitant el Centre de CUltura Valenciana que assistelxl al XVI
Congrés d'Anthropologie et d'Archeo
logie prehistorique que es celebrarà
a B:russeHes a primers de setembre.

CAMISERS
Rebudes les novetats
en camises i corbates
'26

Continua sense resoldre's la situació del nostre Ajuntament.
L'D:l·
Totes aquestes activitats poUtl- calde designat per la Sala del Ctvil,
senyor
A~ti
Trigo,
ha
cursat
la
ques adquireixen una gran importància si hom té en compte que a baixa al Partit de cUnlón Rep-..¡blt·
la nostra ciutat predominaven àm~ cana Autonomista» del qual perta·
pllament dos partits: Lerrouxista 1 nyia. Degut a això el senyor Manuel
Ceda. Avui ha canviat força aquesta Gisbert, setè de la llista de tinents
situació, 1 la formació de la m~'iSa d'alcalde confeccionada per aquesta.
esque:rrista esdevé sincerament d ana Sala del L.ivtl, continua a la presèn·
reacció del poble en adonar-se de cia del nostre Ajuntament per me:nla falsejació :republicana. de les dre- ca d'assistència dels . altres destg·
tes derrotistes. Aquesta tmpuresa re
publicana ha fet que els dubtes s·es- nats.
vaissin i les esquerres valencianes es
reforcin considerablement.
Solament faltava la formidable
acusació del senyor Aza.ña, perquè
el puntal més ferm que tenia la ~
pública - segons les dretes - . s esfondrés totalment davant les afll'macions concretes d'un home que
u:>1u.-.u.t.. 1. l.Nl.a>lL.'\~
ha estat acusador en la seva pròpia
DiABETIS - ALBUMINU·
causa.
RlA - INFANCIA
ETC'

• • •

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Venda directa al vestíbul

HOTEL DE VENTAS
etc.
SEMPRE OCASIONS

Reunió Inaugural de Qrimavera
PALAU núm. 1 (fllontiuic)

Apol ló. - Tarda I nlt: «Tú attano
yo ¡!tana•.
»
Espanyol. - Tarda: «Tam~ els hG.
meus ploren•{ «Secrets de cabaret,
Nlt: cEl novo de la reina• 1 .-.~
hereus del tlo Pere•.
-...
Nou. -,Tarda.: cLoa claveleSll 1 11.14.
sa Fernanda».
~
Oll'mPia. - Tarda 1 nlt: Revue..l¡.
dio-Reclam.
~..
Poliorama. - Tarda 1 nlt: eLa ~
bla de les floriStes».
Principal Palaoe. - Tarda: cJusat,
casats• 1 «Miss-Thery. Nit: «El J11\,
ge està mala! tJ.
Romea. - Tarda i nlt: cCISneros1
Victòria. - Nit: cEl Santo de la ~
dra» 1 «Sol de Ubertad».

COLISEUM

Especialista dels Hospttals
de Paris - Varices • Llagues
e. les cames - Malalties de
l'Anus • Recte - Pèrdues de
sang - Fisures - Eczemes

Cal~at••• Mobles...

EXPOSI CIO DE L'ART
DEL VESTIR I PRIMER
SALO DE CREACIONS

SIMONE ET CARDONA

Llúria, 115 - Telèfon 81222

481l61U 50
102 1~

Avui dimarts 1 demà, dimecres nÓ hl ha. !unció per tal d'intensl!icsr eiS assal¡¡;s de l'obra:

-~ OMINOSES

CIGROtJS
Andalusia ................ ..

'DO

IIJ1199851..
119-

;.4lS 75
935l.
lg 5t.

1284 75

BLATS
Arail) ....................... .
Castella .................... .
Enremadura (corrent).
tdem
(crui:rer)
Maocna ................... ..
Navarra .................... .
Peuedéa ................... ..
Urgell ... ,....................
.>~..
Pr.,ns en ptes eiS 100 Quilos.

València ............_'-'''''·•••..

Deutes 1 Obligacions
Cêdules Argent1nes .....
Emprèst. Argenti 6 •¡, A

65 75

PREUS

Juntes d ' Obres Publlaues

•

Gran Companyia d'operetes I Revistes de CELlA GAMEZ

DE LLO'I'dA TEATRE POLIORAMA

/4/4 :25

l'ort Harcelona 1908 ...
» Barcelona. diverseo
11 de Càdlz .......... ..
• de GIJón Musel. ..
» de sevilla s. o ... .

....

IUbO :~à

,.....

TEA1RE NOVETAlS

de València

~¡¡

_ ..

~

Telèfons 15948 • 12116
Selecta Companyia de Comèdies
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thuiller

NOSTRE TEATRE

Avui

.......

T!ATRE APÓL-LO

Companyia del

FROHTO NOVETATS

:sra··-=·=
.,..

CISNEROS
sorollós êxlt de Josep Ma. Pomàn

Ant.

•

amb la seva orquestra argentina

18 7ó

6 'I• 11126 .. .

·r

11 2S

Antu;ues DIPUtacions
Ba.rcelOJJa,
1
»
•

F

GRAN TEATRE ESPANYOL

Transatlàntica 4 •¡, ...
Transatlànt. 6 'I• 1920
10 50 Transntlant. 6 'I• 1112:.!
Trans. 6 112 'I• esp.l9:.!5
Traus. 6 112 'I• cns1925
8/ 60 Transatlànt. 6 •¡, 1926
Transatlànt. 6 'I• 1921:1
:.2 ro Bons Transmedit. 6 'I•
15 u U. Naval Llevant 6 •¡,

eo-

XM

L'bit de la temporada
La butaca més cara 4 ptes.
Ei OLVO ae UlVUI:i, Guerrita:
el màgic de la guitarra, Borrufi:
Pepita Sevilla I Manolo Bulerlas
interpretaran els cantara de
l'obra.

<5 60
1>5 611

t2-

-

Darrera setmana d actuació d'a·
auesta Companyia. Preua POPU·
larlssims. Tarda I nit, butaques
a dues pessetes
A les 5'30 l a les 10'15:

eo

59-

tt

TU GITANO
Y Y O GITANA

per Perlita Creco. Murillo I tota
la Companyia. Gran presentació.
DemA, tarda; LA PIPA DE ORO.
-cada nlt: MUCHO CUIDADO
CON LOLA.

Gral. Tramvies 4 'I• .,.
Oral. Tramvies 5 'I• ...
Eixampla i Gràcia 4 'I•
Tramv St. Andreu .....
Barcelona 1926
5Hi Tramv.
60 1:> Tramv. Barcelona 1930
Tramvies Sevilla 6 'I• ...
Tramvies Granada 6 'I•
~6

5:1

I

Darrera setmana
Avui 1 demà, tarda, a les 6
nlt a les 10'15:

Mucho cuidado con Lola

l5
25

5I! /5
o8 75
~ /)
¡¡46(¡

a
a

102 8)
102 60
102 8!>
~8

75
tO 25
4/ 50

Pranca 1864 .. .
França 1878 .. .
Directes ....... ..
» Reus a Roda...
» Còrdova 3 'I•.. .
11
BadaJoz 5 'I• .. .
Andalusos 1.• variable ..
1

/U

t~

0:1

6 •t• ••••.•••.
H 5 1/2 •¡, .. .
I 6 •¡, ....... ..
J 5 •¡• .........

•

óO 6tJ

;,11-

a.

I

Awu/

ol66.25

Segòvia a Medina .... ..
Astúries 1.& blpoteca.. .
»
2.• blpoteca.. .
li
S.• b.Jpoteca.. .
Lleida a Reus li 'I• .. .
V!llalba a 5e¡¡òvla .... ..
Especials Almallsa .... ..
Almansa a Valeocla ad
M1ues S:ult Joan 8 'I•
Alsasua i ::>ant Joan .. .
Osca a Franca .......... ..
Nord especials 6 •¡, .. .
Id. Valencianes 5 112 •¡,
Alar a Santander ..... .
Alacant 1.• b.Jooteca .. .
2.•
»
•
11
S.•
li
11
A li 'I• ........ .
11
B 4 1/:J •¡, .. .

»
»

PALAU DE LA REVISTA
Tarda. Butaques a 1 pta. A les
5. Reposlcló de
LA PIPA DE
Nit, 10'15. L'èxit dels
ORO . •
èxits:

Magnifica creació de RICARD
CALVO-DemA, a les 5'30 1 a les
10'15:
CISNEROS

Ant.

ve Jo

2.& 8 3 '/•
3.• 8. 3 'I•
4.• a. 3 'I•
I
I>
5.• S. 3 '/•
Esp Pamplona 8 'I• .. .
Prlot·. Barcelona 8 'I• .. .

»

S9 6J
1li2 8•

E ....... ..

•

»

»

~25

o .........

»

»

li

11

»

»

ó\Jnortlt. 5 'I• A ........ .
» 1827 sense B ....... .. 1u~ e6
11 lmpostos o .... ,.. .. 102 85

»

»

I

Tramvlea

Nord Espanya 1.• s li 'I•

1

¡¡9 80

o ........ ..

35'30
48'45
7'37
60'85
2'94
2'96
237'75
238'00
124'00 124'50
4'965
4'975
31'90
32'30
30'70
30'90
1'81
1'83
1'76
1'78
1'56
1'58

Avui

~~ ~¡;

lntertor 4 •¡_. A ......,.....
lt
B •·•••••••

35'20
48'36
7'35
60'65

Ferrocarrils

Deutes de l'Estat TANCA

TEATRES
'
TEATRE COM lC

TEATRE ROMEA
Telèfon 22026

CANVIS. DE MONfDES
Lliures
Francs
Dòl¡u:a
Lires
Marcs
Suissos
Belgues
Florins
Escuts
Cor. Praga
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor. daneses

·,

--, ri

*iï+RE+z*&
En la sessió de Borsa d'ahir, al
sector de comptat, es palesà encalmament i poc negoci. La causa d'això potser fou deguda a l'estat polltic anormal dels moments presents,
per una banda, i per l'altra el fet
d 'ésser vlgflia del dia de liquidació.
Els deutes de l'Estat, llevat la rebaixa del c-..1pó de venciment en el
dla d'ahir no experimentaren cap
variació d 1importància.
Igual podem dir de les obligacions
Municipals, la. majoria de les quals
tallaren cupó. Les obligacions de
Téresoreria de la Generalitat guanyaren terreny, 1 les Diputacions 1
Provincials no es cotitzaren.
En relació a les obligacions ferroviàries el negoci fou limltaclissim, 1
sense 'cap variació important, amb
tot 1 que la tendència !ou de fluixedat. Les industrials també estigueren molt encalmades.
Als rotllos de ft de mes, sense
grans transaccions; en la sessió de
la tarda es notà quelcom de fermesa particularment, en les Mines Rtf.
Les accions Chade palesaren certa
fluixedat, degut a la manca de
transaccions.

DIMARTS,! D'ABRIL DEL 193¡

CARRER PELAI, 8
Telèton 14370

*-----------ftUMf~n DIHfTI(S I Df Rf611
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LO S SIG NOS ORTO GRAFICOS
DE LA CRI SIS
Gedeón en tas caJas. - BU!no :
¡Qué pongo y o aqufk.? ¿Interroga·
clón'l &ln terjecclón? ¿ Parén tesls'l
¡Dos pun tos."'l ¿Punto flnal.u?
(De cA B C.».)

PASATIE MPO
Clerren u stedes los oj os -estas
a se h acen con los oj os cerra•
1- giren el circulo y ael\alen, al
r, una letra, que a n o d udarlo
rà la cla ve del n uevo Goblerno y
reaoluclón de la orlsls.
<De cEl Slglo Futuro».>.

Er
r:

- ¡ Y oómo vu a t itular eate cua·
dro 'l
-sltuaclón po lftlca».
...- Puea la verdad es que està bas·
-nte con fusa.
(De eLa Tierra.».)
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no matar.

Escriu Marcellí Domingo en El
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«Els treballadors també tenen Una circular de l'Executiva El cinquè
Melquíades Alvarez, contra
.lai·ISta
~~~ta.mos.
l'afusellament de Francesc
muller
i
una
llar»
del
Partit
Soc
Ferrer
1911 • 1935

En els anys que es succeiren a
11 =
l'afusellament del fundador de l'Escola Moderna. els catòllcs del nostre
11- 11
pais, es dedicaren a ¡lorificar les fi.
gures d'A'ntoni Maura. 1 J oan de La
Cierva, per la cseva actitud enèrgica i serena davant les campanyes
dissolvents que els elements internacionalistes menaren a r r e u del
món per a. desprestigiar el nom sagrat de la pàtria».
Don Melquíades fou un dels que
defensà Francesc Ferrer amb aquella vehemència i fluïdesa de paraula tan pecullar en el politic astur ià.
Vegeu el que ha restat escrit en
el «.Diario de Seslones del Congreso»
del dia 29 de març del 1911:
«CU&ndo se trata de leyes injustas, de leyes crueles, d e leyes que
LAS ULTIMAS NOTICIAS
pueden engendrar en la pràctica la
- La pelota aún està en el te- arbitrariedad y el er ror, el gobernante
debe Vigilar acuclosamente para
Jado.
que no se desnaturallcen, y debe pro<De cHeraldoa.)
curar, tan pronto como se presente
un caso que pueda dañar a los sentimientos nobles de la Justlcia humana, correglrlo por medio de aquella gracia soberana que para ena.ltecimiento de los jefes de Estado
conceden a éstos las Constltuciones
de todos los paises.».
Don Melquíades, paiadi de la justícia continuà amb aquestes paraules:
cTodos nosotros llevamos en el
fondo del alma un sentimiento de
barbarie que nos obliga muchas veces a sacrificar la j ustlcia en aras
de la venganza.; hasta deseamos, por
un impulso atàvico de la sangre, la
muerte de aquella persona a quien
aborrecemos.».
Heus aci encara unes altres paraules de l'home enamorat de la veritat:
uNo habla por mis lablos la ligereza nl la pasión polltica, sino el
PRE GONES DE LA CA LLE
convencimiento honrado del hombre
que rinde sincero culto a la verdad.»
¿A qulén le darà la suerte?
Acaba parlant d'uns anònims que
<De cYa.».)
deia haver rebut per la seva campanya contra l'afusellament de Fran
cesc Ferrer, que Don Melquiades considerava aleshores com un crim:
«En algunes de esos anónimos se
invoca el fervor religiosa, sin duda
para burtar hipócritamente su carencla de piedad cristiana.».
I res més. Ja n'hi ba prou per a
judicar l'actitud d'aquests dies del
Cap del Partit Liberal Demòcrata.

E
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Diu «El Diluvio»:
«La crisis por que està atravesando
actualmente La Unlón Algodonera,
y que de todo corazón quisiéramos
<r..te superase, ocasionarà~ sl no poue
al mal pronto remedio, aias de duclo y quebraoto a Cataluña.
No se cierran doce grandes fàbrl·
cas en su territorlo relativamente
reducldo, como es el de nuestra r egión, y azotado por otros mil Vientos adversos, sln que tlemble toda
la economia del pais.
No hay màs que tener en cuenta
que el conflicte afecta dlrectamente,
dejàndolas sln medios de vida, a
màs de cuatro mil familias trabajadoras, para comprender la magnitud
de Iu, catàstrofe.
Solamente en Ripoll el cierre de
las fàbricas números 7, 8 y 9 lanza
a la desocupación la frio!:::a de seiscientos obreres.
Imaglnad el trastorno que representa en las finanzas de una población modesta el que súbitamente se
la prive de un lngreso permanente
de mil duros diarios.
Es la miseria lnmediata de las
clases menos favorecidas por la
fortuna, y la ruina muy próxima del
comercio y la industria, que fertlllzaba esa segura ll\lVla de oro.
Ripoll se acordarà mucbo tlempo
de los d!as luctuosos en que ha visto atrancadas las puertas de sus
fàbricas.
Urge acudir en socorro de la her·
mosa ciudad, cuna de la màs castiza tradición catalana.
Pero, hay que 1r a Ripoll no con
llmosnas, ni con subsldios, nl con
suscripciones, slno con una soluclón pràctica y viable del problema.
¿CuAl ha de ser ella? Eso las autoridades lo han de declr.
Mientras el Gobierno o los Bancos
aporten la ayuda que hace falta
para que no se vea obllgada a lnterrumplr deflnltivamente sus actividades La Unlón Industrial Algadonera, puede que no huelgue recordar que en Madrid està aproba·
da. la construcclón de un Grupo Escolar de doce grados, en cuya edllicación se podria emplear unos meses a un buen puftado de obreres.
Reclentemente, una Comisión vlsl·
tó al gerente del Fomento de Obras
y Construcclones para preguntarle
cuàndo empezaban los trabajos en
el grupo escolar de RipolL
El sefíor Piera reclbió a los comisionados muy blen; pero las promesas hechas no l5e traducen en
realidades.
Y es una làstima. En estos mementos se està perdlendo una gran
oportunl.dad».
Completament d'acord amb això
escrit pel nostre collega cEl DUuvioli, entenem que s'ha d'aportar ràpida solució i creiem que el més
factible és cercar la fórmula que evlt1 el tancament de les fàbriques de
la Unió Industrial Cotonera.

DELEG ACIO DEL MIN IST ERI D E
TR EBALL A CAT ALUNYA
S E VAN
Caverna Prlmero.-Oye : Ahora qua
me acuerdo, ¿ no hay un manda•
mlento quo dlce «:No m ataràso?
Caverna segundo.-SI; pero tam•
6
:'1, 1"60PR
, ra ése habrà que ped lr la r e- •
Com sigui que moltes de 1~ As<De cEl soa.)
SOC18Clons Professionals lnscrltes en
aquesta Delegació ometen els requialts que per al eeu legal func1onament preceptuen ela articles 18 paràgraf tercer, 1 17, paràgraf égon
de la Llei de 8 d'abril del 1932, es
recorda a les entitats interessades
la necessitat de posar-se al corrent
en el compliment de les obligacions
que dimanen dels mendonat.<¡ preceptes. Per t. fa.c1lltar aquesta observança s'insereixen a continuadó:
Art, 18, p aràgraf tercer: cEn els
mesos de ¡ ener a Juliol de cada any
les A6sociaclons h auran de trametre
a la Delegació de Treball do les
provinc1es respectives un.a re1ac!ó
nominal de les altes 1 bt.ixes de .,..
da que ha¡1n estat re¡istrades d u·
rant el aemestre anterior.»
Art 17, paràgraf eegon: eLes AsLA CRISI
formalitzaran lenlestral~~::;, Mlltanu, U I nosatros tamé IOc:iacions
ment e!.s comptes d els seus in~
ministerial,• nostra oomblnacló... llOS
1 d espeses, les publicaran 1 bo
posaran de manlf~ als seus uso(Dol eLa Publlc.!.au)
ciats 1 lliuraran dos exemplars d 'a-

.ègim legal de les Associacions Professionals

Les paraules que encapçalen aq uest ar ticle no són n ostr es. Les escoltàrem per la. n\dlo el dissabte
proppasst, i eren pronunciades a la.
catedral de Madrid pel senyor ~
buru.

balladors vagin amb els republicans
d'esquerra o amb els socialistes.
També digué, 1 aquesta vegada
adreçant-se als treballadors de totes les latituds que l'escoltessl.n1 q~e
el treball era un bé de Déu a.e riquesa i que el Déu que Roma tramet
en forma d'eucaristia a totes les
terres del món civilitzat, agraeL"t el
treball i el recompensa esplèndidament en la glòria eterna..
«Treballeu, obrers, que Déu us ho
tindrà en compte, car Déu, premia
El jesuïta Sr. Laburu es permeté a- sempre,
tant al més devot, com al
tacar l'ensenyament oficial de l'Estat
treballador» vingué a dlr el
espanyol. Qualificà amb paraules in- millor
ja cèlebre jesuita asturià.
dignes d'un cristià, l'escola laica,
sense, segurament, que cap r epresentant de l'autoritat republicana
les escoltés. Sl les calúmnies llançades pel jesuïta Laburu, haguessin
estat pronunciades per un republi~
cà d'esquerra, a hores d'ara, on seria?
Però el que nosaltres volem fer
L'església catòlica ho admet tot:
r essaltar en la nostra secció de tre- la propietat p rivada; l'esclavatge
ball, no és precisament el que digué en forma de salari ; la denigrant
l'ex-metge d 'Astúries a la catedral i tmmor l almoina del ric al pode Madrid amb r elació a l'escola bre; la santificació del ric que deilaica. Això poden r ecollir-ho altres xa. els seus béns a les comunitats
persones amb més autoritat que religioses; tot, tot, menys que l'onosaltres. El que ens interessa co- brer, l'esclau, gosi r ebellar-se conmentar acl, i avui, és el que digué tra el poder dels rics aliats als je.
amb relacl.ó e.ls treballadors.
suïtes. Llavors, la pena de mort.
Aquest divertl& senyor Laburu deu No hi fa res que Crist en les seves
haver pres els treballadors espa- paraules per terres de Jerusalem
nyols per una tribu d'esclaus sem- prediqués la fraternitat entre els
blants als 9ue esmenta la cSanta Bf- homes 1 l'oblit a l'ofensa. Això fa
blia», en l'exod.e 20, capital 21, quan vint segles. El senyor Laburu està
diu que l'amo té dret a prendre la convençut que si Crist tornés, faria
muller i els fills dels esclaus. A- com ell: Viatjaria en primera, en
questa frase de uels treballadors auto; en avió 1 seria amic dels rics
també tenen muller i una llar», dl- i dels poderosos que utllltzen la ràta com qul fa memòria d'una cosa dio per mofar-se de la misèria dels
oblidada, és tota una pr omesa i és treballadors aquesta classe inferior
1
més que una promesa, representa de la socieUlt,
que utambé posseeix
un programa.
dona i llar 1 que, malgrat el salari
de
fam
que
perceb,
ha d e vlure».
Repareu que això DE TAMBE
TENEN MULLER I UNA LLAR, Però... el senyqr Laburu s'ha oblldat
vol d1r que els únics que poden te- de dir que l'obrer ha de tenir llar
nir-ne, legalment 1 per tant, com perquè no envaeixi les llars dels rics;
a cosa sabuda, eren els cbonS» catò- que ha de tenir dona perquè amb el
lics .que escoltaven el senyor La- seu contacte no embruti les dones
dels rics; que ha de percebre un
buru.
Els discursos d'aquest senyor, són salari per a viure, car ha de fer
una constant ofensa per als treba- an2.r els trens i construir-los; fer
lladors espanyols. cTambé tenen llar anar els autos 1 els aVions 1 cons·
1 muller». «Tenen el mateix dret a truir-los; edificar i conservar els pa.la Vida que vosaltres, senyors que laus 1 els temples 1, sobretot, elabom'escolteu». «Cal pensar amb ells r ar el pa per l'estómac que no bat.
en l'bora del repartlm'mt, altra- xa del cel, sinó que surt diàriament
ment, marxaran tots cap al camp dels forns on treballen els rebels
del segle XX; el segle del soclalis·
extremista».
me el de la República espanyola
Fixeu-vos-hi bé: en dlr que tenen qué gosa disputar a la religió l'en·
el mateix dret a la vida, volia re- senyament dels lnfants; el segle ircordar que entre els catòlics que reverent de les revolucions russa,
l'escoltaven n'hi havia que pensa- mexicana 1 turca.
ven a l'inrevés; o bé que havien
S'han de combatre els corrents
oblidat que en aquest món de Déu, renovadors d'aquest segle iconoclashi hagués encara gent que es do- ta que amb una gosadia lncre'ible
nessin la pena de treballar per al- vol acabar amb totes les religions
tri. Quant això del repartiment, no i doctrines que fomenten la misèria
bo demanava per generositat~_ per 1 l'esclavatge accentuant la diferènjustícia o per obligació que wnlm cia de classes entre pobres i rics.
tots d'ajudar-nos mútuament -com
prediquen i fan els bomes d'idees
liberals-, sinó per por que els tre-
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EL GOVERN D'UNIO NACIONAL BELGA
I ES PANYA, ALE MANYA I AUSTRIA
Tenint com tenim l'obligació de
seguir de prop el moviment del proletariat de tots els països, sense
distinció de tendències, per tal d'informar els lectors d'aquesta secció
de Treball, hem de recollir, avui,
el!¡ comentA-ris apassionats que entre les fileres del proletariat d'ar-

VAND ER VELDE
sign ifica t dirigen t del Partit Obrtr
Belga I P resident de la 11 lnternacional
reu del món ha provocat la solució de
la crJsi belga, amb l'entrada en el
Govern de Unló Nacional dels socialistes del Partit Obrer Belga.
Ona part dels socialistes francesos, per exemple, no veuen bé que
el!¡ seus companys belgues hagin
entrat a participar en el Govern de
Van Zeeland. Estranya aquesta. collaboracló, en aquests moments greus
de la. politica internacional, per mor
d'un perlll de guerra, i també per
l'amenaça del feixisme. Comenten
els socialistes francesos els fetl¡ d'Alemanya, d'Austrla i d'Espanya. En
aquests tres països els socialistes collaboraren en ¡overns de coalictó 1,
quin ha estat el resultat?, pregunten. Sembla, diuen, que els companys be 1 g u e s no han tingut en
compte els fets recents d'aquests tres

països.
Es ciar que això no ho publiquen

els diariS de la l i Internacional de
França; però bo comenten en els
Sindicats 1 en els Centres del Partit militants algnl!icats.
Un dirigent socialista francès -el
nom del qual no estem autoritzats
per a. fer públic- s'ha. mostrat indignat davant la col:laboració dels
~alistes belgues al govern Van
Zeeland, amb homes tan reaccionaris com el comte Poullet. Però, sobretot, no han tingut en compte
-diu- el ¡ran ajut que presten a
la burgesia belga 1, possiblement, en-

-----------*--~------questes a la Delegació Provinclal d o
Treball dintre d.nc dies eegüents a
la seva formalització.»
El aenyor d elegat oonfio. que ela
dirigents de les A.sl:¡oclacions Profes.
aionals alludides en aquesta nota
mtaran qu e, per manca de oompllment del que en aquesta a'upreaa,
h agin d'1mposar-se les aand.ons e. les
quals es r efereix l'article 37 de la
d.tada. Llei, la qual <Xl!a es veurà
obligat a !er al en el term1n1 de
q uinze dlea, a comptar de la publlcad.ó de la present, n o s'esmenen

lea de!lc1~c1ea aase.t~.Yala4es.

cara que inconscientment, al desenvolupament del felxlsme belga, que
totjust comença a aixecar el cap. Es
veu que han oblidat la oompanya
que menaren els feixistes espanyols
mentre els socialistes del Partit Socialista Obrer Espanyol eren al poder, campanya feta e. base d'excitar
el gran capital 1 la petita burgesia
fent-li veure el perill que per als
seus intere:s&os representava la participació en el govern dels sociallstes. Afirma l'esmentat socialista francès que els socialiste$ ja no poden
ocupar el poder en coHaboració; han
d'ocupar-lo totalment. No pot fer-se
por e. la burgesia; cal prendre posicions. Està d'acord amb Herbert
Morri.sson, quant a l'ocupació del
poder: ha d'ésser total. Parcialment,
com ara fan els belgues, van indefectiblement al fracàs, fracàs confirmat per !ets recents: les socialdemocràcies alemanya 1 austríaca;
els governs laboristes del 1929-1931
l la participació dels ~lallstes espanyols en el Govern Azaña. ¿Què
en resta, de tot això?
Excepte a Anglaterra, riades de
sang a Alemanya, a A US tria i a Espa.nya.
Aquesta és una opinló d'un membre qualificat de la li Internaciomilitant també cl.esta
na1; un a ltr e
· •
•
cat, de la mateixa. Internacional, opina que els socialistes belgues, amb
llur actitud coHaboracionista, col:loquen la l i Internacional en una greu
responsabilitat històrica.
Nosaltres. Co m a republicans d'esquerra, no podem dir res en aquestes polèmiques internes. SOlament,
en constatar el fet de la intervenció
socialista belga, entenem que, s1 apliquen, com Henri de Man ha afirmat, el seu Pla d'Acció, 1 procuren
oonsolldar-lo amb lleis 1 aconsegueixen que els treballadors belgues per·
ts tan
ceb1n benefieis unmedla •
t en
l'ordre econòmic com en l'ordre cultural i moral, potser no serà del tot
negativa l'obra dels socialistes belgues al poder, tal com afirmen aquests dos socialistes francesos.
El cas d'Espanya no és el matelx
d'Alemanya n1 s'assembla al d'Austrla. A la PeiÚllSula, les masses de
camperols de castella i d'altres reglans estan encara. dominats per la
religió 1 el nombre d'analfabets és
molt considerable. Tampoc no és per
motius de la participació dels social.lstes espanyols en el Govern Aza.ña
que s'hagi produït el triom! de les
dretes. El desencert dels republicens
d'esquerra, amb llurs divisions, també ha contribuit al triom!, MOMENT ANI, NO HO OBLIDIN ELS S"
....,.
CIALISTES FRANCESOS. A Espanya, una unitat d'acció republicanasocialista -en aquests moments IN·
DISPENSABLE- batrà la reacció.
Prendre, doncs, el nostre pafs com
a exemple per a condemnar la collaboració dels socialistes belgues al
poder, no és just Dl encert a t ·
...~
Quant a Aleman ya 1 A USt r i a, j a =
dl.ferent. En aquells dos països els
socialistes eren els que dominaven
,1. en no ésser prou enèrgics, pcrdela b talla. A Es
'h
r en
a
pan}"ll. no s a
perdut. Les esquerres 1 els sociallstes han reculat, és cert, davant l'envestida. de 1a reacció. Que pensin
que, quant a Espanya, no hi ha baaut lluita només que a Astúrie¡¡. A
la r~t.a de la Península les forces
esquerranes i soc.lalistes estan fermes i preparades per a la lluita.
De totes maneres, no es pot obllc1ar que cada poble té unes peculiars
modalltat.s de lluita 1 uns problemes
interns a resoldre, cadascun d'ells a
la ae\""11. manera 1 amb les armes que
cregui més eficaces.
Que no ho oblidin els socialistes
!rancesos. I, sobretot, que no j ut.g1n ~ Slt.uació ~pal d el seu pals
en re!&~
~ paisos.

R eproduïm th La Voz aquesta
carta publicada pel PtM'tit Socialista. Ho volíem fer el passat dissabte, però, malgrat la nostra bo114 voluntat, no ens tou. possible.

eLa comlslón ejecutiva del partldo
aoclallata, en su última reunJón apra-

bó por unanlmldad la 151gulente In·

teresante circular, que ha remltido
a todiiS las agrupaclones:
cEstlmados camnradas: Lustros de
persecuclón política, de desastres naclonalea, de arratgo caclqUU, de dictadura oll&àrqU1ca, m.U1tar1Sta o aristocràtica y de camarlllas p:üactegas
hicleron del pueblo espafl.ol uno de
los màs desdlcbados de Europa y
crearon en los soclallstas espufl.oles
una !lrmlalma mentalldad republica.na. La forma de gobierno monlrqul.
ca, lnaceptnble en la doctrina., era en
EspaO.a ademAs pràctlcamente eqwvaleute a rulna, mlserla despatlsmo,
negaclón de libertad poiltlca y valladar contra las relvindicaclones obreras. Al proletarlado espa1'1ol no se le
planteó nunca el problema de una
monarquia democràtica senclliamente
porque en Espafl.a no habla existldo
nunca una democra.cla elemental: falso el sulra&~o, parcial la JusUcia 7
a1n realldad la legallaad escrita. Por
eso el partldo socialista, trad.lclonalmente antlmonàrquico, no ha vacusdo nunca en contribuir a1 derrumbamlento del trono de los odiosos Borbones, y en 1898, en 1909, en 1917
y en 1930 dió cuanto tuvo: nombres,
energia y organlzaclón, para propiclar un r égimen republicana, y siempre con indlscutlble lealtad.
Por él pudo advenir la seRUnda República, y por él -educador de ma8118, curadas de demagogta- pudieron
edlflcarae una Constltuclón avanzada
y unas leyes prometedoras de elemental Justiela social. En s u aportsclón,
va.le mAs 10 que McrUlcó que lo que
obtuvo, porque sl nutrtó aus !Uas, no
!ué porque o!reciera màs que otros
sectores de 1zqu1erda. burguesa, slno
porque el claro lnstlnto de las masas
las encamlnó al partldo socialista.,
como garantia de progreso politlco y
aoclal.
Al partldo socialista no le pesa lo
que ha hecho Iú lo que ba deJado
de hacer. Ocupó su puesto en la revoluclón democràtica espa.!lola parque
era au deber, y alentó cuantos avan.
ces eran compatibles con las tuei'ZI\8
heterogéneas, con qutenea las clrclllllltanclas le aconsejaron leal allanza..
La República democràtica liberal no
era mucho, es verdad, mlrando al
Ideal aoclallsta; pero s!gnl!lcaba. un
gran avance en contraste con el pasade odloso.
Cuando !uerza.s obscures de la bur¡ues!a espllllola han desplazado al
partldo de la gobernaclón y <1e la Càm.ara.; cunndo una coalic!On monstruosa de Jesultas y antlclerlcalea hlstórlcos -en lo politlco, aristocràtica:
en lo social alta burguesla Industrial
y baJa burgues!a rural- ha violenta·
do la voluntaà electoral con el sobarno y la coacclón la revoluclón democràtica. trlun!ante con la República.
ha sldo puesta en un grave pell¡ro de
muerte. Oesde que comenzaron las
Cortes ordlnarias se ban dedlcado a
destruir todo el contenido de la Re·
pública: lalclsmo, protecclón legal a
los trabaJadores, clvllldad, libertad, y
en su lugar han slgn.L!lcado peoslón
al clero, àesamparo al campeslno, perdón y premio a la aubverslón monarqU1znnto expulslón de ayuntrunlentoe
de elecdón popUlar, nUUdad de lliS
delegnclones de TrabaJo, dlsoluclón de
slndlcatos. .. Sólo !altaba, para destruir en breve lapso lo que costó esruerzo herotco de generaclones, entregar el Poder ejecut1vo a gentes cuyo
republlcanlsmo no habia tenldo ni
Siquiera. expreslón verbal.
Cuando 1!15& gravlslmo pellgro culmlnnba., las mnsaa obreras pusleron
cuanto son 7 cuanto valen para 1mped1rlo; llegada la hora terrible de
octubre, no se alzaron contra la Iey,
slno que se IS&Cr1!1caron por la ley
que el pueblo, en la limitada demo-

cracla del réglmen burgués. se habla
dado llbremente. No ba sldo la ciase
trabajadora la que se ha colocado ruera de la ley, stno que es la que con
mAs celo ba c1e!end1do el espi.rttu, el
alma de la ley !undnmentn.l del Estada. No han podldo las ma.sss Impedir el asalto de 1a6 dorecba.s al Poàer;
pero ba podldo glorlosamente salvar
su responsabutdad 7 asegurar con su
prestigio, con au lealtad, con su sacrUlcio, el pervenir.
Sólo dejan de alecclonar las Pà&!·
nas en blanco; pero las Que se ban
escrt to con sangre generosa, con inQUietud lnolvldable, con dolor material o moral, con sacrl!lclo de cualquler JlnaJe, exlgen deducclones y dopuraclones que es necesarlo plasmar
en norllllUl para el !uturo; pero be·
mos de ser nosotros, Inexorables con
el error, quienes las extralgamos, no
los enemlgos do nuestro partldo.
Secuestrada la República mlxtUIcada, desbecha la aevoluclon democràtica, ensoberbecldas las !uerzas del
!eudallswo polltlcosoclal espafiol, el
panldo socialista -<¡ue reslste se¡·eno
y firme aus nuevos y honrosos tlempos herolcos- vlve, trabaja por su
causa, que es boy la causa de los
obreroe y demócratas, de trabaJadores
y cludadanos. ¿Para qué? .Para revlvir
lo que ha mue~·to antes y después del
6 de octubre. Para rehacer la trans!ormaclón polltica y social de Espafta..
No somos un partldo demagógico, ni
motlnesco, 01 terrorista, Iú aventurero. Mlenten a. !Sablendas qU1enes
-elios saben por qué- nos reputau
devotos de la clandestlnldad y de la
vlolencla. La legalldad en que se ha
rormado el panldo socialista obrero
no era la suya, ia que él concebin;
pero en ella ha vlvldo y en ella vivlrà,
pese a qUlenes qulsleran tenerlo eternnmente sometldo a la camisa àe !uerza de sus arbltrartedades o el1Inlnado
del àmblto de la. lucba noble que siem·
pre, slempre, hemos propugnada.
La Comlsión eJecutiva 4a. deliberada sobre lo que en este momento
preocupa a tantas organlzaclones; la
conducta a observar en las próxlmas
lucbas polltlcas de caràcter electoral;
y ante la lmposlbUidad de decidir,
eln prevla consulta a las federaclones
y organismes naclonnles, pero prcvlenào, en vista de la indudable coa.llc!On de las derechiiS, que pueda el
partldo estimar hora conveniente, ya
necesarla. clerta poslción tàctica a
nu de salvS~tuardar lo Indispensable y
avanzar lo poslble, aconseja a todas
las agrupaclones que no hostUicen a
nlngún grupo obrero n1 republicana
que se haya mantenido libre de contacto con la actual &Jtuaclón y o!re:.~ea
por au conducta garantias; antes blen,
a !in de dejar ablertas todas las POSI·
bUidades, les recomlenda cordlalldad
en las relaciones polltlcas, sln llegar
a contraer CODlpromlso alguno. La
Com1alón &Jflcutlva ruega. a los comttés de laa a¡rupaclones, y donàe exlstan y puedan funcionar, a los de las
!ederaclones consulten a los compatl.eros, slqulera sea privada.mente. y
env1en a la Secretaria del partldo en
toda dUigencla el Julclo que les me.
rezca poslbles al!anzna en las próxlmas elecclones.
Ancho campo de actlv1dad se nos
o!rece, camaradas, en comunlón de
ntanes y tareas que no debe perturba.r ninguna mezqulna disputa interna: prlmero, !Salvar a nuestros presos, allviar au prlslón, partir el pan
con sus familias. Ni un cUa 150 aban·
dono esa tarea.
Deapués a poner en ple de actlvldad legw a. los slndlcatos, a nutrlr
el \)artido con las adheslones de s1mpat1a que tantos dolores compensa, a
utl!lzar lntellgentemente los organl.s..
mos en aue t.enemos o debamos tener
representación, a educar y encauzar
loe núcleos juvenUes, a ganar para el
aoc1al1SIDO a la muJer, a concertar
nuestro estuerzo con los sectores obre·
ros o democràtlcos que lealmente lo
deseen y lo merezcan por su probada
solvencia
He aqut Ja mls16n del memento lllstórlco que vlvlmos. Seamos alempre
camaradas diltllOS de él. Vuestro y del
soelallsmo, J. 8. Vidarte.»
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Des d'on
cal governar
La Publicitat parla de la crist I
de com Pot resoldre's. I - cotnc!àint amb nosaltres- es quetxa que
mentre a Madrid la premsa ha
pogut comentar tranquü.Zament la
criSt, ací tct han estat dificultats.
eLa crisl a'ha produflt segons totes
les prevlslons i el seu curs tina ara
no ha proporcionat cap sorpresa. Tota la premsa madrilenya ba pogut
comentar sense restriccions l'esdeveniment politlc; la de Barcelona, sobretot nosaltres, no havem tingut
tanta aort. Ni amb tota la bona veluntat del món Mbriem avenir-nos a
una dl!erêncla de tracte que res no
JustUlca. Esperem que els lectors podran llegir a la secció corresponent
d'aquesta edició els comentaris que
a Mndrtd ban trobat el caml expedit per a comunicar amb el seu públic; pode·t tenir la se¡ruretat que el
nostre no era menys respectuós 1 correcte que el5 publicats en aquells
diaris, amb alguns dels quals colncldiem en molts extrems.
Evacuades les consultes que havien
estat anunelades, a.h1r a. la tarda el
President de la República encarregà
sl senyor Lerro\U la tormacló del o~
vern nou. FinS aqui tampoc no podem registrar cap novetat: veurem sl
el preSident del Govern dimissionari
pot lligar caps, cosa que no ena sorprendrta. Tot mvlta a creure, àoncs,
que el Govern que es constttulrà
essencialment no es dUerenclarà gatre de l'anterior; sl canvien les per·
sones, no canviarà sensiblement la
seva algnlllcacJO poUUca. PoSSiblement la dosUlcacló dels components
serà distinta, 1, per tant, distint el
seu accent, encara que conservi el
mateix llenguatge. Aquesta és l'Unlca
diferêncla quc es pot preveure, dona.do. la composició actual del Parlament.
Es clar que davant d'aquest panorama un no pot estar-se de presuntar
per què s'ha produït la crist, que de
!et haurà modl!lcat ben poca cosa.
La crisi ~terla molt més explicable 6J
l'hagués motlvnda la denota de la
generositat; sl els partldarta de l'lndult s'ba~tuessln trobat en minoria,
la seva retirada. del Govern haur1a
tingut un sentit molt més humà; la
seva
per deturar
l'irrepa.rable 1Inpoténcla
hauria excusat
una declalO
que
creava un seguit d'Incògnites tnquletants. Ara, les C06e8 han anat exactament al revés, 1 això éa el que ra
més singular el conflicte, sobretot al
no determ.lna una
lnconwat1bU1ta.t
tnau.....~able entre els pa.rtlelar1s de la
...in!lexlbUita.t 1 els dc la cleméncla.
El aen:ror Lerro~a ha començat les
seattons; al aquest vespre no les ha
enllestides
IS&US!actòrtament
dit
que decUnarà
l'encàrrec. No bapodem
avancar cap més Judici; l'únlc que
podem observar és que &J el Govern
ba d'el.xampl:u--se i enrobustir...se cal
que lli collabOrln els caps delS pa.rtlt.i
ae maJor re¡¡resenta.clo numt!rlca a
la Cambra. EI aen:ror Oil Robles na
de baixar del seu esc0 a1 banc blau;
és d.'aquell lloc eo.""tant que es gc>\·erna i no dea de la tribuna del8 ml-

tJ.nas.ll

"Tota
una altra cosa>·\
\\
I

La Veu de Catalunya dc:mana
un Govern que no s'assembli en
res a l'anterior, que sigut «tota
1l114 altra cosa..
¡Quines cosu demana La Veu
de Catalunya!
cL'enct.rrec del President de la República . a1 senyor Lerro~a per a la
!ormac.ló àel Oo>ern nou, recull aquest
sent110 eener:ü <1e les coosul~.
A

els homes de la Lliga. Situació in·
ternaclonal, problema pressupostari,
crisi econòmica., pacificació social, le·
galltzacló de la vida local, normes
electorals1 preparació de la reforma
constitUcional
116n problemes que
exigeixen la maJor suma possible <l'autoritat en el Govern nou. Cal que
aquest Govern tlns¡ul també la major
suma possible d'asslstêncles al Parlament 1 al pals, encara m~s a.l paia
que al Parlament, perquè s! en té al
Parlament 1 no en té al pals es reproàulrla aquell tràgic divorci entre el
Poder i ia representació que caracteritzava les darreres setmanes de les
Corts Constituents.
Com era de preveure, no havent-se
resolt la crisl a.h1r mateu, la seva
tramitació es presenta molt labOriosa.
Caldria, però, tancar aquest nou pa-rèntesi el més aviat m.Uior. El pal$
no pot debatre's sense greus perills
en lD. Interinitat 1 en l'ajornament.
Cal una solució ràpida. de la crlsl. Però oal, per damunt de tot, una solució adeQ.Il:l.da. Després de als mesos
d'lncollerèncla 1 d'lneticàcla, cal un
Govern que representi 1 que sllfU.I tota una altra cosa.ll

El perque' de la Cri.SI.
La Tierra explica aixi el per
Què la Ceda 1r.a. provocat la crist.
Por antlclpado so llllbia cuates serlan 1~ motlvos de la cr1s1s. Pero,
aun aabléndoto por declaraciones de
los propios lntereaados, uno se reslstia a creerlo. No podia concebl.rse Iú
lmaalnarse que bublera bombres capaces àe provocar una crisis mlnlstertlll, porque el Ooblerno, de acuerdo
con el !'rlbunal Supremo -y cuando
el Tribunat Supremo em1te un 1n!orme favorable es porque en Justlcla
hay moLtvos !undados para que ast
sea- lnàultase de la pena de muerte
a velntc bombres condenndos por delitos estricta y marcad:unente polltlcos. Y todavla podia conceblrse menos que esos hombres que dliD!tinn
por no satlslacerse sus deseos de derrnmar sangre, de ejecutar revoluclonartos, rueran aquelles que dicen segu1r la. doctrina àe Jesús y que tlenen
como mandamlento !undamental, lmperatlvo e Inexcusable_. el mo mataràa» del Otos del Slna1.
.Pero ast ha atdo. Los católlcos, los
cristianes. los representantes de una
rellglón de amor Y perdón Y paz, exl...
••an Y exlgen que 1os f"-"
.......ea d e un
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pldcn, precl.S8lJlente, en plena cuaresma, en las proxliD!dades àe au Seun vlernes como
1
1
rlb
1
farl
aquo en que 08 esc as Y os
seos '1 los saceràotca colgaron
de un
mndero al que predicO el amor a los
proploe eneml¡¡os, al que condenó la
venganzaó al que 116lo tuvo pa!abras
d e perd n para 1os m!Smos que 1e
cruelflcaban.
Blen estA. Espe.Aa, toCa Espada, eabe ya cuat es la postura Y cual es la
actitud ..
"e los ccristlanial.mcst mJ.n.lstros Y diputa<!os de las huestes clerlcales. Eapafl.a entera, que !Saba perd~
nar porque ea generosa Y tuerte, no
olvld.u-& la P081cl6n que boy a<!opt.an
los c::.tóUcos. Y cuando. ante unaa
nuevas elecciones màs o menos JeJanas, los diputaaoa ced.t;.ta.a acudan al
pueblo a L>Cdirle aus votca, el pueblo
les h!U'à comprender que Espafta nada.
qulere aa~r de odlos turblos, àe ven¡ranzas torpea, de ans1.r..s <ie se¡ulr derrnmando sancre sobre el suelo mt.rtir de nuestro pa1.s.
En el ConseJO de ayer hubo un
contraste elocuente. Lo6 republlcanos,
los que no toman t. Cruto por bandera. ni hacen mercaneta de ia rcli¡:IOn, rueron los que <1ec1<1leron el indulto, los auténttcc, crtst!anoa, los que
enmendaron no pocos <1e sus errore::;
con eate perdbn para velnte bODlbres
sobre cuyas cabeza.s se ce.n:úa la pena
d.e muerte. Los catóUoos, los crUitlamana Santa, en
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,_ lmaatnaba. Como el pueblo _,....
~· •

stendo goblerno hu,
blmos de afrontar una de las aubverslones màs graves que en el orden
penal pue<ien prod.uclrse: una sublevaclón militar. La del 10 de agosto,
Un &eneral con manao alz6 las armaa
y las dlspUBO !rente al réglmen legalmeute constltuido. En todo el Có.
dlgo no se regtstra un delito mayor.
Lo Juzg6 as! lat oplnión, y lo mlsmo
desà& ia calle, por la multltuct di!u•
sa, que desde los partldos organt.za..
dos, se nos pldió lo mlsmo: Que se
apUcara la Ultima pena al je!e de la
rebeUOn. .Podrla.mos baber atendido
este clumor exlgente, porque la. sentencia de los trtbunalcs era la que
esperaba la protesta nacional. P<XIria.mos, como Pllatos, babernos lavado
lM manos sin incllnarnos hacJa uno
u otro lií.do, Umltandonos a acatar el
fallo de la justlcla.
No matamos, sln embargo. No ma.
tamos. Llberales y creyentes, respetamos la vida del deilllcuente. Nosotros,
que no coniesamos. ni comulgo.mos,
oi otmos mlsa, ni la declmos, cumpll·
mos, sln emoargo, el mnndnmlento de
la ley de Dlos. El mandruDlento de la
ley ae Otos, que no dice: cCunndo sea
mlnero el coodenndo, mata; cuando
sea un general el condenado, absuel•
ve, y des1.1ues, amnlatia.J No. El mnn•
damlento de la ley de Olos que problbe mcat1r ¡ proJ:Ube robar, proJ:Ube
matar tamblén. :i sln dlstlngu1r de
general y mlnero dlstlngue para. Juz..
¡¡ar sobre el espÍrltu rellgtoso ünlcamem:e en esto: en el que no mata 1
en el que no se mancha las manos
con sangre matando. .No matamos... y
no nos arrepcntlmos de no haber matado, como no nos arrepeottmos de
no baber mentldo o no haber robado... Lo estimamos, por el contrario,
como una eJecutorla... Como un testi.
mon1o nuevo de aue por un camino va
la Iglesla y por otro cam.Jno la reu.
glón... Como una nueva prueba de
que los hombres no se dlstin¡uen por
los escapularlos que llevan ruera, si•
no por laa vlrtudes que
enclerran
dentro... OOmo un nuevo eJemplo de
que una cosa son los rezos y otra cosa
son las obras, y que ante la dlvlnldn<l
Invisible que estimula las almas al
blen, a la belleza y a la verdad, SOQ
las obrM aún s1n rezos llU! que valen
y no los rezos, que estàn en opos1.
c1ón con las obra&... No matamos. .•
Y cuand..l maf1ana el Poder vuelva a
prestigiara;~ en nuestras
manos, t
baya pasacto esta ola que ba entrado
en la Republica, no mataremos tampoca... No mataremos, porque no es
la represalla. o la venganza las que
lnspiran nuestra conducta, slno unos
prlnclplos morales lnconmovlbles que
se arirman màs cunnto mAs ante nos-otros aparece, para reprobarlo, el espect&culo doloroso do qu1enes no sa
mueven por principio moral alguno:¡
sino sólo por fines de represalla
venganza... t

Com se'n sortirà
El Diluvio confessa que no sap
com el senyor Lerroux podrà sor·
tir-se'n d'aquest batibull de ltJ
crist.
eLa apreclaclón de asunto de tanto
Interès nacional como la Uquldaclóll
de las responsabllldades por los suca.
sos sediciosos de Asturias, provoeó.
entre los grupos lntegrantes del Ooo
blerno una divergencla que tuvo s~
deseniace en la actual crisis.
En la última reunlón ministerial
loe lerrou.xtstiiS votaren a favor del
indulto del Jefe de la subtevaclón as-turiana., Sr. Oonzàlez PeO.a, y de otroe
diez y nueve condenados a. muerte.
En contra. emltleron su voto los mt·
nistros de las demà& aarupaclones poo
Uttcas que prestabt.n su concurso &
Lerroux.
Sl no se trata de un ardld poUtl~
los elementos aue acaban de deslnte•
grarse, no podràn lnte¡¡;rarse de nuevo
con la tacUidad que al~tunos suponen.
Es esa una rotura cUflcUlslma de zur•
cir, por muy hàbil que aea el zur.
cldor.
.
Que en cste caso es el Sr. Lerroux,
a qU1en el president& de la República
ha con!lado la mislón de constituir
nuevo Oablnete.
¿Cómo se las compondrà el sefior
Lerroux para cumpllr su cometldo?
El trance es para él bastante apur~
do. Aunque se le considere como
nombre de recursos abundantes par.. '
sallrse con la suya, allà veremes cóO
mo sale del !regado de esta crisis.»

La solució està en

les esquerres
Atxt ho creu. La Llbertad. Aixi
ho creiem nosaltres. Aixi ho creu
la majoria. Però ...
eLa propaganda continua de las derechiiS fra¡uó un concepte, pletórlcii
de augesttones empeoratlvas: cel bl~
nio». Pues blen: ahora, caundo sa·
produce la crisis por descolllP<>Slclón
<1e las derechas en torno al republi· '
canisimo problema de los indultes, de·
be pensarse en que exlste •el segundo
blenio». Y en él -rracaaados los que
vlnleron como trluntndores omnlp~
tentes en las elccclones de novlembre
--66 hallan, uno por uno, contra cel
segundo b1en1o», los cargoe que ha.-btan servldo a. las derechas de platatorma electoral. Pero con una dl!è
rencla: que cel blenlo» !ué fecundo,
y su continuador, in!ecundo. Y que,
al sobrevenir la crls1s1 balla unldos a
loa republicanes del b de abril en tor..
no de lo que representa •el segundo
blenio».
¿A los republicanes solamente? No
La nota de los soclallstn.s. que en otr"íi
lu¡ar a.co¡emos, dicc que el !rente eR
mucho màl!l amplio en realldad. Y
aún, cuando se haga pública la actl•
tud de otras !u.:rzas aocialea, ha de
verse cómo el t.rea de los adscril)to;t
a las 1<1eas del 14 de abril se ex~
t!ende todavla màs .
¿ Y quién pue<ie sentir extratl.eza?
Las lzqU1eràas republlcanas ., las soclales tlenen, aparte conexlones ld~
lóglcas. el !uerte lazo unitlvo de ase•
gurar el avance que s1gn1!1ca la lla<
mada Constttuclón vl¡;ente. Por esoo
aiiadido al vlgoroso despertar del ee.;:
plrltu publico las lzqulerdas consti:J
tuyen hoy la parte màs numerosa;:
fuerto y entusiasta de la polit.l.ca na.Z
clonal.
La lmportancla del hecho està ah!:
en que son cosa. nacional. Frente a
ellas bay ¡rupos, àe mayor o menor
puJanza en el Parlamento1 que no po.
seen la mlsma cua.lldaa. Debldo 11
esa causa -{lUe no ca untca, pero sl
la primera-, el vlvlr de las Cot"te~
nctuales ha aido tan obscuro, tan estérU, tan poco plausible. Por el con·
trarto, las Conatltuyentes, represen•
tatlvas de lo nnclonal, tuvleron vida
tan enérgtca y fecunda. El contraste
de la Ciu:nara actual con la primera
de la R!"Pilbllca -un omltlendo lo
que divorcia àe los republ!canos a la
presente-- dimana de ahl. Son éstas
unas Cortes de !)artiGo. o acaso de
Comlté La opln16u republicana se ha
quedado fuera., en au runyor parte.
Para noaotros, lea!, bonradamente,
la soluclón cdefln!tlva» reslde en un
Qol:lten:.o de 12'.quleràas. No neca.moa
que puede lrse por otro ce..mlno; pe.
ro, a nuestro entenàer, con ello quedaria pendlent.e de rcsolución todo lo
que la rec1ama con ur¡;encla. De alú
que prc¡untemos : ¿Con\"lene al esta·
<10 interior de Espada un térmlno
medlo que no soluc1one las casas?
¿Permlte ia sltuaclón Internacional
que nos atengamos a. un •puente»,
do meJor o peor aspecto decoratlvo?
Pam la convlvencla, que es hoy lo
màl!l ur¡ente; para la vlvl!lcaclòu de
la. Republlca, qu!l ea algo l.nseparable
de la pcrdlda convlvencla, :r auu pa•
ra que Espatla., en estas horas de in•
quietud universal no ee aten¡ra a In·
terlnldadeL bay que dlrla"irse a la lz..
qule:rda Por ah! se n.auarà el log:ro
cte cuanto debc preOCltl>af vlvamente
a t.odos. Y a.hl, sOlo lllli - al meno3
en el dictamen de los republleanos--,
pueda balla.rse una soluelOn de!lniU·
va y aattsractorl:l pjlra el pa1s.
No necee.ltam011 argüir con el rruto
de la e.xperiencla dercchiata. Todos lo
conocen. Puee basta con e-30 para >er,
tocante :U final de la cr'.s!s. que ha
Ucgado la hora de 111.8 J.zQulerdss.
OUa cosa.. lo àeclmoa con toda lea!·
tad, ruera deJar aplazada la soluclón
-'<la. e!lcaz. -'ot!Ulltl\"8 ...11

la humanítat
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les traduccions

La. novena «La primera noia», de
••escrlptor soviètic NicolaY Bogdànov, traduXda. directament del rus
~er Andreu Nin, 1 publicada ja. fa
lJn mes llarg per Edicions Proa. en
la. seva. oolleccló «A Tot Vent», constitueix, entre les incorporacions
d'obres estrangeres a. les lletres catalanes, una. novetat d'un interès
innegable. Es la primera, o tot el
més la segona obra d'un autor soViètic d'un fill de la revolució, traduïda. al català. I és una obra. apassionant que ens a.rrlba amb tot el
sabor de cosa russa dels nostres
temps, gràcies a la traducció d'un
calt~là intelligent 1 benemèrit que
coneix la Rússia nova com ningú.
No hem vist en els nostres diaris
un sol comentarl a aquesta obra. tan
singular 1 caracterfst!ca., 1 altra.ment, tan bella.. Per què? ¿Manca
de curiositat? ¿Desinterès davant les
obres estrangeres i àdhuc davant les
activitats literàrles catalanes?
Es curlós el que pas:;;a amb els
nostres diaris. Ja. gairebé toU; destinen una. o dues columnes a les
belles lletres. De vegades hom hi
troba comentaris a obres franceses,
o angleses, o alemanyes que no han
estat traduXdes al català i que dlfic.11ment ho seran. En canvi rarament hl trobareu estudis, comer~ta
rls o simples recenslons de les obres
estrangeres traduïdes al català, que
el nostre lector mitjà podria llegir,
l'mterès del qual sena bo de desvetllar, explicant-li la importància,
l'abast artlstto o social de les obres
Incorporades e. la. nostra llengua.
França té un Edmond Jaloux, 1
tants d'altres que segueixen al dia
el moviment de l'edició francesa.,
que publiquem setmanalment un fulletó on són registrades les darreres
novetats literàries. No tan sols les
obres nacionals, sinó totes lea estrangeres incorporades al francès
que valguin la. pena. Aixi Edmond
Jaloux ha pogut publicar un llibre
magniflc contenint els seus articles
$obre les traduccions franceses de
novelles angleses.
¿Per què els nostres critics no
imiten aquest exemple? ¡Amb quins
temes més importanUi no es trobarien! Es podrien acarar aixi amb
les grans obres de la literatura universal. ¡I com els seria bona aquesta gimnàstica! En lloc d'això repetim-ho, velem petites nòtules sobre
llibres no traduits, a vegades de no
gaire importància, que el lector català corrent no podrà conèixer ni
sabra mai fins a quin punt el crític ha. estat just 1 lúcid en el seu
comentan.
. Aci han aparegut traduccions dlrectes i belllsslmes, algunes d'elles
veritables obres mestres, de Zweig.
(l.e Wasserman, de Tolstoi, de Dostotevski, de Gide, de Proust, de P!lniak, de Virginla Wool!, de Hardy,
de Maurlce Baring, de Margaret
Kennedy, de Huxley, de Leonard
Frank, etc., autors dels més prestigiosos de la literatura universal.
Ningú no ha. comentat la seva aparlció. Cap estudi, cap critica considerable. Ha calgut que Zweig fos
tradwt al ct\stellà perquè se'n parlés. I fa uns anys que una editorial
catalana, primer que ningú a la
Penlnsula, publicà quatre de les seves obres més Importants.

¡ LI..J U .RESt
AUTOGH.AFS, DIBUIXOS,
AQUARElrLES
I el més Important assortlment
de O R A V A T S de Barcelona

Exposició I venda a preus •n·
versemblants a
METROPOLITANA

Llibreria vella 1 Nova
Canuda, 31 <baixos Sala Mozart!

El mateix cas de Wasserman.
Avui és un dels novelUstes, mort recentnient, més estimatS dél món.
En català ha sortit una obra sêva
meravellosa una obra mestra que
colQelx profundament el ~üi té la
¡¡ort 'dè nè¡pr:la, eñs refêriln a «Golovln», publicat per les Edicions
Proa. Ningú no n'ha dit res. La
nostra premsa no en parlarà fins
que apareguin les primeres traduccions casttllanes d'aquest autor.
¿I Qui ha volgut adonar-se dels
perfectes joiells, dels treballs de
mestre de l'Idioma que Josep Carner ha. fet amb les seves prodigioses traduccions de dues grans obres
de Dickens? Per a les lletres ca.ta-

BOGDANOV
lanes són un enriquiment, un do
magnific que el gran poeta nostre
els ha ofert, quelcom de semblant
a allò que Baudelaire va fer amb
Edgar Poe a França, o Amyot amb
Plutarc. Ningú no n'ha dit una pa-raula.
I de les traduccions directes dels
grans mestres russos fetes per Andreu Nin aquestes traduccions incomparables i insuperables, ¿qui
n'ha dit res?
No volem continuar. Podríem multiplicar els exemples. ¿No és desencomtjador? ¿Com interpretar aquest
desinterès, aquesta deixadesa quan
tant parlem, justament, de la necessitat d'impulsar, defensar i propagar les publicacions catalanes per
a. contrarestar la inapetència. cultural del pafs?
Nosaltres. per la nostra part, ens
proposem rectificar aquest error. En
notes o articles parlarem degudament, dintre la. nostra modèstia, de
les traduccions catalanes d'obres interessants, sempre que aquestes traduccions siguin integres, directes i,
naturalment, !!dels, que és el mínimum de dignitat literària que hom
pot exigir d'una traducció per considerar-la com a bona.
L'OBSERVADOR
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La desvalcració del franc provoca pànic a Iol el país

o~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~

El comerç ha augmentat els preus, alguns en un cent per cent --· El Govern
dicta ordres severes contra la puja, però
Els comunistes
no obté cap resultat
comencen una campanya d'agitació conLuxemburg destra els socialistes
valora la seva moneda en un deu per cent

quatre dies des&ó)areixeran tots els
vestits de cavz.Jer 1 de senyora i
que passarà el mateix amb els p~
ductes alimentos-.. en un termlnl de
nou dies, 1 ha a.te¡tt que els gèneres
que actualment lll ha emmagatz&.
mats, en circumstàncies normals, servirlen per a tres o quatre mesos.
A més de peees de vestir 1 pr~
ductes allment.0ls, el públic compra també pells iloier!a, mobles, vina,
porceRanes, etc., en gran quantitat.
La Impressió #$ que si els preus
no tornen a ésser els mateixos que
reglen dissabte, abans de la qesvaloració, la. mesura del Govern no
servirà per a re; pràctic.

SOPOSARA A TOTA PUJA
QUE NO SIGUI JUSTIFI·
CADA
Brussel:les, 1. - El Govern ha publicat un comunicat en el qual crida
l'atenció al públic, comerciants, etcètera sobre l'elevació dels preus
registrada. dissabte, i indica que s'oposarà per tots els mitjans a la seva
disposició a dita elevació, sempre que
la puja no sigui justificada..
El Govern decretarà mesures especials per a prevenir l'alça injustificada i prega al públic que no perdi la serenitat 1 s'oposi a l'augment
dels preus dels articles a la menuda.

BAIXA EL BELGA A LA
BORSA DE PARIS
Paris, 1. - E1 belga ha baixat en
la cotització d'a~ a la Borsa d'aquesta ciutat ftr.s molt prop de la
paritat or, que "Stà assenyalada en
:1,55. La. cot!tzat:ió registrada avui
pel belga ha antbat a :1,575.

REOBERTURA DE LA BOR·
SA 11 SANCIONS ALS CO·
MERCIANTS
Bruselles, 1. - Aquest ma.tl ha
estat reoberta la Borsa de Valors de
Bruselles després d'haver romàs tancada des del dijous. De totes maneres, queda vigent i mantingut el
control de les divises.
Mentrestant, el Govern ha adopt.J.t
rigoroses mesures per tal d'impedir
l'augment dels preus als articles en
venda e. la menuda.
El Govern ha muntat una oficina. especial que investiga els augments de preu 1 Imposa greus sancions quan l'augment no és justificat. Aquesta enèrgica actitud de
les autoritats ha fet que molts articles el preu dels quals havia augmentat, han tomat a. vendre's al
preu anterior.

EL NOU TIPUS D'OR DEL
FRANC BELGA
Bruselles, 1. - El belga segueix
encara lligat al patró or, encara que
amb base més baixa amb el nou valor de l'or, que s'ba fixat en 6.150
grams. S'ha establert l'equivalència.
de 100 francs francesos amb 39,163
belgues i la del dòlar en 6,899 belgues.

ELS CO MUN ISTES EMPRE·
NEN UNA GRAN CAMP~
NYA CONTRA ELS SOCIALISTES
Brussell.es, 1. - La sessió de la.
Cambra ha ret;.jtat molt moguda
pels incidents ~rreguts entre e~
munlstes i soclalLstes quan els primers denunciaren els segons davant
el poble belga tom a traïdors als
postulats del seu partit per haver
recolzat la polft1ea financera de l'actual President 6el Consell Van Zeeland, l l'haver acceptat ~ desval~
ració de la moneda.
Els comunistea han acusat els social- demòcratea d'haver votat una
decrets llei! que consideren lesius per
al proletariat belga.

EL PANIC S'HA APODERAT
DE LA POBLAC IO I AMB
EL PAS QUE VA EN POCS
DIES S'ESGOTARAN L E 8
MERCADERIES DELS MA·
GATZEMS
BrusseHes, 1. - Continuen els efectes que ba produït la desvaloració
del belga.
Immediatament després que fou feta pública. oficialment la mesura del
Govern, el públic envaf les tendes 1
comprà tot el que pogué aball3 que
els preus fossin elevats en la proporció corresponent a lo. desvaloració.
Noticies rebudes d'Ambers, Lieja,
Charlerol, Mons 1 altres poblacions,
informen que el dissabte a la tarda
els carrers apareixien plell3 d'una
multitud molt excitada.
Malgrat les severes ordres dictades pel Govern, les tendes han pujat el preu dels seus gèneres l, en
molts casos, la puja. ha estat d'un
(Ve de la pàg. I)
cent per cent. Les cooperatives obreres també han pujat els preus en
OPTI WISME A MOSCOU
la proporció de 10 al 25 per 100.
Moscou, 1. - Després d'haver marEl gerent d'un dels més grans ma- xat Eden. que lSOrtl ahlr, a la nit,
gatzems de Brusselles ha dit que si amb direcció a VarsòVia, en els cerel pànic actual subsisteix abans de cles oficials SOVIètics es manté el

Un noveHista nou

CONSELLS DE GUERRA A
GIRONA
Avu1 es celebraran a Girona dos
consells de guerra. contra Jaume
Peix Serrahima 1 Vicenç Mallenc Selas, acusats el primer del delicte de
rebell.ló militar, 1 el segon d'insult
a la força armada.

Tot té el seu
'
perque
'
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588 A. per a cor~ rent alterna, llltre
de tonalitat, altaveu dJ.
nàmlc. ones curtes i llarminim.
consum
gues,
Ptes. 625, 588 U. idèntic
a l'anterior, però per a
corrents continua 1 alterna. Pesse tos 845.

per a cor~ rent alterna,
alta'-J
veu dinàmic, onea curtes
621. A.

llargues, consum mlnlm,
gran abast. Pessetes 495.
6:11 U. d'idèntlquea caracterfstiques que el A., però
per a corrents continua 1
alterna. Pessetes 615.
1

per a corrent altema, altaveu dinàmic, onea curtee
1 llargues, consum minlm,
Jl'&O abast. Pessetes 495.

LUXEMBURG DESVALORA
UN DEU PER CENT LA SEVA MONEDA PERO NO
TRENCA LA UtUO DUANE·
RA AMB BELGICA
Luxemburg, 1. - El Govern ha
dictat una disposició en Virtut de
la qual desvalora la moneda nacional en un vint per cent.
Fins al present el franc luxemburgués havia tingut el mateix valor
que el belga, de manera que després
de la desvaloració del deu per cent
la moneda luxemburguesa valdrà 1.25
amb relació al belga.
Responent a una enquesta realitzada als cercles financers sobre l'efecte que dita diferència en valor de
la moneda de Luxemburg i de Bèlgica podria tenir sobre l'acord de
duanes signat entre ambdós pa.Xsos
el 1921, amb vigència de 50 anys, 1
en virtut del qual el belga tenia
cur3 oficial e. Luxemburg, el diputat i economista Mr. Thorn ha. declarat que les mesures adoptades sobre les divises no tindran cap efecte
sobre la Unió duanera d'ambdós països.
El Govern luxemburgués creu adequada la desvaloració del deu per
cent 1 per decret de les autoritats
tots els bancs, borses, oficines notarials, romandran tancats durant avui
i demà.

terrompre a Berlin el seu viatge ,
Moscou.

u,.

MAC DONALD, EN
OARTA, PA,, eLa esp¡a t;&,4
FORCOS D'AN ..., _,
A MANTENIR LA - p]tl,tínt
Londres, 1. - El cap del <tovern,
senyor Mac Donald, ha declarat que
la seva polltica exterior contin
girant entorn a la tornada d'AleZ:
nya e. la Societat de Nacions llel
considerar que és el mitjà per a Ínan.
tenir la pau.
El «Premien ha reiterat el seu
punt de vista en una carta que ha
dirigit al Consell d'Esse de la Untó
Pro Societat de Nacions, en la qua¡
diu que les recents proposicions de
pau anglo-franceses 1 les visites deia
homes d'Estat britànica a Berlin,
Moscou, Varsòvta 1 Praga, demostren
clarament «que el Govern brltàn!c
tracta activament d'assegurar tal
solució paclflca.t

MAC DONALD DEIXARIA
EL GOVERN A BALDWIN,
PERO ABANS ANIRIA A
STRESSA
Londres, 1. - L'«Observen publlca
una sensacional lnfonnació. Sego111
aquest periòdic, es preparen gran¡
canvia al si del Gavinet britànic.
Assegura que el senyor Mac Donald,
cap del Govern, cedirà el seu lloc
al senyor Baldwin, el qual continuart.
pertanyent en un Govern que 81
constituiria. pròximament i que 81
trobaria Integrat pels tres grups ~
lft!cs de l'actual Gavinet.
Continua dient !'«Observen que
Mac Donald continuarà a la. Presidència del Consell fins passades lea
grans festes que tindran lloc el maig
Vinent, amb motiu del jubileu de
la coronació de Jordi v.
Parlant sobre poUtlca internacl~
nal, diu aquest mateix periòdic que
Mac Donald es troba decidit a acudir
a la Conferència tripartlta de Stressa,junt amb sir John Simon, perqu6
opina que en aquesta Conferència
mateix optimlsme i es posa de reGran Bretanya ha de trobar-se
lleu la gran satisfacció produïda per la
amb la major autoril'ambalent en què s'han desenvolupat representada
tat.
les converses anglo-soviètiques.
TITULESCO DEMANA, EN
EDEN, CAP A VASOV IA
NOM DE L'ENTESA BAL•
VaraOvia, 1. - S'espera amb gran
CANICA, QUE NO ES REAR
interès la tmminent visita del lord
MIN AUSTRIA, HONGRIA
del Segell Privat britànic Anthony
I BULGARIA
Eden, el qual sort! ahir, a la nit, de
Paris, 1 - Ja han estat coneguts
Moscou amb direcció a la capital exactament els mòbils de la. visita
polonesa..
de Tltulesco a Paris. El ministre
Eden assisti a Moscou, ahlr, a la de Negocis Estrangers de Romania,
tarda, a una representació de gala que ostentava la representació deia
al Gran Teatre, de Moscou, en el tres països de la. Petita Entesa <R<>
qual fou presentada la pantomima manta, Iugoslàvia i Txecoslovàquia),
coreogràfica, molt popular a Rússia, gestionà. prop del Govern francès
«Els tres grassos».
perquè cessi el rearmament d'AusEden té anunciada. la seva arriba- tria, Bulgària i Hongria.
da a Varsòvta. per a dos quarts de
Tltulesco obtingué amb Lavat Ja
deu de la nit d'a vul
ratificació del perfecte acord entre
L'enviat especial d'Un periòdic po- la Petita Entesa i França.
lonès que assistí a la sortida de
S'assegura que França ha promat
Eden de Moscou, comunica que el a Titulesco complir tot el que ha de.
comissari roviètlc de Negocis Extran- manat en nom de la Petita Entesa..
gers, en acomiada.r..se. del ministre.
¿A NIRA TITULESCO A
ho féu amb les següents paraules:
MOSCOU'l
cUs desitjo el major èx.tt a. VarsòVIena, 1. - S'assegura que Tituvla, perquè del seu èxit depèn el
lesco té la. intenció de dirigir-se a
nostre•.
Aquesta. frase ha estat comentadis- Moscou Immediatament després de
sima. en els cercles politlcs de Var- la Conferència de Stressa, per tal
d'estudiar 1 negociar noves forme•
sòvia.
de coHaborac!ó entre la U. R. S. 8.
ELS DIAR IS ALEMANYS i els països de la Petita Entesa.
PARLEN D'UN ACORD D'AJ UT MUTU ENTRE RU.
HITLER CRIDA A FILES
SIA, FRANCA I TXECOS·
ELS SOLDATS DEL 1915 I
LOVAQUIA
A L'OCTUBRE CRIDARA
Berlin, 1. - La. premsa alemanya
FINS ELS DEL 1919
continua els seus comentaris arran
Berlin, 1 (urgent). - Adolf Hitdel viatge d'Anthony Eden a Moscou, ler ha decidit crldar a files els r&el qual segui amb gran interès des clutes nascuts el 1915 i ha. limitat
del primer moment.
la. incorporació d'aquesta lleva un
En general, coincideixen els comen- contingent de 300.000 homes.
taris dels periòdics en estimar que
Els reclutes nascuts entre 1m i
Litvlnoff i els seus coHaboradors han 1915 començaran a ésser cridats a
realitzat tals esforces amb objecte files, a partir del prlmer d 'octubre
d'el1mlnar tot element de divergèn- proper per tal de practicar perfodel
cia a les converses anglo-russes i d'instrucció que fluctuaran entre nou
que aquesta actitud, per la seva exa- setmanes I nou mesos.
geració no pot haver deixat de desL'exèrcit l'Integraran 200.000 hovetllar suspicàcies al ministre bri- mes professionals de la carrera cSt
tànic I als alts funcionaris del For- les annes, que procediran, per part.
sing Offlce que l'han acompanyat Iguales, de la Reichswher l de la
en el seu viatge a la U. R. s. S.
policia.
L'òrgan oficiós «Correspondència
L'efectiu del nou exèrcit alemall1
Politlca i Diplomàtica», escriu que es calcula que constarà d'uns 500.000
«les maniobres per a fer recaure so- homes.
bre Alemanya la responsabilitat pel
curs que prenen els esdeveniments
FRANÇA ENVIA TROPII
a Europa., està destinada a fracasCOLONIALS A LA FROMsar, davant l'eVidència que la pau
TERA ALEMANYA
europea depèn. abans que tot, de la
Parts, - Hom sap que el Govern
Rússia Soviètica».
francès, Inquiet davant les notfclll
•••
sobre el rearmament alemany ~
Berlin, 1. - En els cercles ben enviant contingents de tropes coloinformats d'aquesta capital i amb nials a la frontera franc~a.lemanyL
! relació a la visita de Eden a. Moscou, Aquests contingents s'estacionen dJ..o
• es diu saber que les converses de vant el Rhin.
Eden amb els homes d'Estat soviètics, es tractà, en primer terme, del
GOEBELS DIU QUE L'AM•
L'ENRAREIXEN
projecte d'ajut mutu entre França,
B I EN T
ELS PERIODICS NO ALE•
Rússia 1 Txecoslovàquia.
A Berlin es considera que això no
MANYS
Karlsruhe, 1. - Aprofitant un 1mconstitueix cap sorpresa. per a. Alemanya., encara que confirma el fona- portant acte nacional socialista, el
ment de la desconfiança amb què ministre de Propaganda del Re!~
el Reich acolli des del primer mo- doctor Ooebbels, ha pronunciat wo
ment el projecte de Pacte Oriental Important discurs, en el t ranscurt
per haver considerat que es tracta- del qual ha declarat, entre altre4
va en realitat d'una aliança. contra coses, que Alemanya no pensa en la
guerra i que considera criminals e1t
Alemanya.
sobre una pròxima. confJ.a..
Les noticies que es reben de Mos- rumors
que alguns sectors de la
cou Indiquen que el sovleUi, sense gracló,
Internacional propaguen.
atrevir-se a demanar a Anglaterra Premsa
«Es fals que Alemanya hagi reque formi part de l'esmentada alian- clamat el Passadls, parts de TJC&ça, han solllcitat que la Gran Bre- coslovàqula. 1 Austrla, Alsàcia. 1 ~
tanya no oposl dificultats perquè rena o altres països. Tot això """
aquella. pugui ésser un fet.
falsetats propagades amb tlnalitatl
criminals.
DIU EN A ALEMA NY A QUE
Sl els periòdics estrangers escamPACTES PO- pen aquestes noticies, devé que són
AQUESTS
DRI EN ESSER CONSIDE- ells els que Inquieten Eu"opa.
RATS COM LA VIOLACIO
Els alemanys no amenacem abs~
DEL PACTE DE LOCARNO lutament ningú. El que p!lssa és qu
«Lokal·
periòdic
El
Berl!.n 1. tampoc no ens deixem amenaç¡u:.t
Anzeigcn publica una informació,
Goebbels acabà el seu discurs dique li ha trasmès el seu correspon- ent:
«Estem fermament convençuts que
sal a Parts, en la qual dóna compte
qu~ «malgrat dels informes optimis- el món es trobaria molt més trantes comunicats al seu Govern per quil sl abandonessin les sev~ crl·
l'ambaixador de França a Moscou, minnls activitats els qui es ded1qutoe~
senyor Alphand, sobre el curs i re- a propagar r umors mancats de
sultats de les converses entre Eden, fonamen~~ VAL AHIR VA ENTRE•
Stalin i Litvinof!, en els cercles proVISTAR·SE AMB ELS AM•
pers al ministre de Negocis EstranBA IXADO RS DE RUSSIAo
gt>rs. senyor Lava!, regna. atmosfera
I ESPk
ANGLATERRA
menys optimista.
El ministre francès I els seus més
Paris,~:"~ El dissabte a la nit, el
fnluns coHaboradors -diu el corres- senyor
Laval rebé, al Qual d'OrstlY:
ponsal esmentat-- estan preocupats les visites
ambaixadors d~sps.
davant la possibllitat que Alemanya nya, senyordels
Càrdenas. Rússia 1 An·
conl>iderl l'acabament dels projectats glaterra.
el
pactes com una violació de determiNo t!S facilità cap nota sobre
nades clàusules del Pacte de Locar- tractat en les esmentades entreviStes.
no. Aquesta conseqüència el ministre que es celebraren per separat.
francès vol evitar-la sigui com sigui I
EL JAPO HA RECONEGll1
es té la unpressló que Lava! voldria
COM A PRETENDENT Of!•
efectuar una \;sita a Berlín abans de
CIA L AL TRON DE RU:;Mo~cou.
a
dirigir-se
S IA EL GRAN DUC CIR il.
El corresponsal parisenc del «Lokal
Paris 1. - Ens comumquen de
Anzelgen creu poder afirmar que
Laval celebraria vivament poder in- Saint Brleuc. on resideix el G¡'l\Jl
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LA SITUACIO INTERN.ACIONAL
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MOVIMENT DE CAUSES
En rebre diumenge els periodistes
l'Auditor de la Divisió, els manifestà que havia estat conclusa la causa número 784 de l'any passat. Manifestà també que havia. sobresegut
les causes seguides contra David Sarr!gó, Ramon Vinyals i les númer os 138 1 269 d 'enguany. Afegi que
havien estat elevades a plenari les
causes contra Miquel Galceràn, M.agi
Bartoll 1 Joan Delas i que havia
estat autoritzada la celebració del
Consell de Guerra per a veure 1 fallar la causa contra Domènec Morondo i la contra Joan Munné.

L'òrgan comunista «Drapeau Rouge» ha organitzat per a avui un
miting monstre i ha convocat tots
els treballadors, «àdhuc els soclalistest, per tal que condemnin l'actitud dels seus diputats.
Hom sap que en el mitln.g d'aquesta nit es demanarà el front únic 1
l'exclusió dels diputats socialistes de
l'esmentat Front.

_______________*_______________

Tenim davant el:> ulls el darrer
volum publicat per Edicions Proa
dins la seva collecc!ó «A Tot v~ntt.
Es una ~Qrpr~neq.t novella d'autor
jovenlss!m, ahir encara. inèdit, avúi
magnifica revelació d'un fort 1 orlginal temperament de nove.llista.
L'autor és una. noia, Elvira A. Lewi.
L'obra, «Un poeta 1 dues dones».
Les lletres cata;anes e;tan d'enhorabona amb l'aparició d'aque: t noveHista. Creiem que la. nostra crítica s'adonarà del seu valor. A no
trigar romentarem la Important novella tal com ella es mereix. Entretant cridem l'atenció del lector gustós de novetat 1 ori¡tlnalitat com és
el veritable amant de la. literatura
catalana

LA CAUSA DE L' HOSPITA·
LET DEL LLOBR EGAT
Ha passat a Fiscalia, per al seu
estudi 1 qualificació, la causa. instruïda a.mb motiu dels fets d'octubre
ocorreguU; a L'Hospitalet per la proclamació de l'Estat Català I intent
d'assalt a la caserna de la Remonta..
El nombre de processats en aquesta
causa és de vint, entre els quals figuren l'Alcalde popular senyor Ramon Frontera, el sergent cap de les
forces de Seguretat Domènec Mcronda el cap de policia de la Generalitat senyor Ermengol Cie, el caporal del sometent Francesc Muntaner, un regidor, tres guàrdies de
Seguretat i nou agents de VigilànMANIFESTACIONS DE cia.
L'AUDITOR
ESPERANT UNES DILIGENAhir al migdia l'Auditor rebé els
CIES
J.nformadors, als quals digué que era
Josep Pastor Gorritz i un individ ia de moltes visites. Manifestà també que havia passat a vista i vere- du anomenat Capdevila. segueixen a
dicte les causes contra Manuel Cle- la Presó Model incomunicats i a
mente 1 Manuel Quesada; que s'in- disposició del jutge senyor Gonzàlez
h ibia a favor de la jurisdicció or- Rizo, el qual espera seguir les didinària en la causa seguida contra ligències en unió del fiscal senyor
Lluis Frlgola i que aeceptava les Mestas qu'll.n 11 siguin lliurades per
diligències instruïdes per la juris- l'Auditor les diligències de les causes
dicció ordinària contra Francesc Lar- que s'Instrueixen per fets en els
r ocbe 1 Josep Vidiella. Acabà dient quals sembla que InterVingueren els
que elevava a. plenari les causes con- dos individus en qüestió, acusaU; com
tra Jaume Forés i August Navarro a atracadors
1 que ordenava l'arxiu de la númeCAUSA QUE PASSA AL
ro 857 de l'any passat.
JUTGE SENYOR BIBIANO
EL TRASLLAT DE JOAN
Ha estat tramesa al comandant
FERRER ALVAREZ
jutge senyor Bibiano la causa nú714, instruïda contra Josep SaHa estat ja realitzat el trasllat mero
Pons, 1 altres pel suposat delicte
de Joan Ferrer Alvarez, secretari la
militar, el qual jutge
rebeHió
de
del CADCI, a la clínica del doctor
la. instrucció del sumari
Ribas Soberano, de Sant Quirze de contlnuRrà
corresponent.
Safaja, el qual trasllat ha estat autoritzat pel jutge senyor Bibiano
DE L'ATRACAMENT A LA
el qual inStrueix la causa. que es
SASTRERIA MALERAS
segueix contra Joan Ferrer Alvarez.
Ha. estat dictat aute de processaLA CAUSA PELS FETS DE ment 1 presó contra Enric Ca.no Pérez, acusat com a coautor en el deSOLSONA
licte de robatori i homicidi comès a
El jutge comandant senyor Bibla- la Sastreria Maleras, causa que insno ha rebut ja els escrits dels defen- trueix el comandant jutge senyor
sors en la causa que instrueix, nú- Manuel Garcia Rebollo.
mero 648, pels fets ocorreguts el passat octubre a Solsona.
INSTRUCCIO DE CAUSA
El tinent jutge senyor Joan Dfez
LA CAUSA CONTRA ELS Colom ha començat a instruir cauEX-AGENTS DEL RONDI sa contra. el paisà PauU Suàrez TarDE BADIA
garona pel suposat delicte de robaLa causa que inStrueix el coman- tort a mà armada..
dant jutge senyor Enric Bibiano conLA CAUSA PER ESPIONAT·
tra els ex-agents del r ondi de MiQE
quel Badia senyors Sanxo, DetreU.
Crespi 1 Balada, està pendent de deAhlr es va presentar al Jutjat núclarar conclòs el plenari fins que mero 2 Jordi Dubois, el qual està
es r ebin unes declaracions dels se- en llibertat provisional, I que està
nyors Rlcart 1 Escofet que han es- complicat en la. causa. que pel delicte
tat demanades per exhort a instàn- d'espionatge Instrueix el comandant
çia del defensor senyor Velilla.
j ut~te senyor UrruUa..

l

LA SITUACIO ECONOMICA BELGA
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Sota l'estat
de guerra

~

Les Fàbriques Phlllps-les majors
Fàbriques de Ràdio del Món han resolt el problema de la selectivitat, puresa i abast en ràdio, creant la vàlvula cOctodo,,

7 ot te et seu pet què
Els receptors Phllips Super-Octodo deuen les seves excepcionals
característiques a l fet d'anar
equipats amb la vàlvula cOctodo,, que representa el màxim
avanç en la indústria radiotècnica.

El vostre receptor ha d'ésser un

SUPER-OCTODO

i la música dintre
del vost e cotxe!
lnstaheu a l vostre automòbil el
receptor
Philips Auto-Radio

¡Demaneu una demostracíó
gratuita a qualsevol
Representant OIJcÏal Phíi~(Js!

I

la,humclñitat
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ULTIMES NOTES DE LA CRISI

La impressió es que Martínez de Velasco formarà Govern avui
Melquiades A~varez diu que fa lta no més acoplar les carteres del nou ministeri i Cambó, per la seva banda, sembla disposat a col·laborar amb vots i fins amb persones

(Va d e la t .• pàgi na)

El senyor Martínez de

El pensament polític del

senti a la signatura de sa. excellèncla el nomenament de ctne nous minlstrcs substituts dels que sortien i
que comparegués davant les corts
per a. obtenir llur confiança. Si els
grups que han sostingut fins ara la
coaliclo governant no ra.tificaven aquesta coniie.nça al senyor Lerroux,
tant si en el nou Govern comptés
o no amb la ooHaboractó directa dels
grups (que no serien conseqüents 61
la hi donaven a l'endemà de p~
duir-se la. crisi, però que poden molt
bé, per circumstàncies poUttques del
moment, donar-U llurs vots), el se-nyor President de la República he.ur1a de ratificar automàticament la
confiança que acaba d'atorgar al senyor Lerroux signant el decret de
dissolució per tal que el pals es «pronunciï» respecte a la polit1ca, els
principis de la qual estan francament en coHis1ó amb la de bona part
de la majoria.
Això és l'estrictament constitucional. I trunpoc no pot adduir-se la
pertorbació que Wles noves eleccions
causarien al pais, puix que hom no
ha vaclllat a dissoldre les COnstituents -on no havia faltat la confiança a la ooalició presidida pel senyor Aza.ña- i atendre, de cara a
un eixamplament de la República
cap a la dreta -propòslt malmès a.ra-, la clamor, que sempre hem
jutjat poc sana, de l'opinió antlrepublicana, francament en minoria., a
despit de totes les coalicions en què
ha navegat el senyor OU Robles.»

M~rtínel ~e 'el~~m i le~ ~eve~ 1e~ti~n~

tenia la. impressió personal fran~
senyor Azaña
Velasco amplia la seva
ment optimista respecte la soluetó
d~l moment polltic, i que el senyor
Madrid, 1. - Un diari d'e3querra
(Cròn ica del nos tre redactor a Madri d, Alard Prats)
Lerroux aconseguiria formar Govern.
consulta
publica la. següent interessant inforLl preguntaren a quina hora code la matinada.>.- El senyor Martlne2 deVel..co,
(una
2
Madrid,
mació sobre el que suposa el pensamençarLa demà el senyor Lerro'ilX
havia tingut fins el dia. d'avui, una significació d'hoagrari,
partit
del
cap
Aza.Manuel
senyor
del
politic
ment
de
Madrid, 1. - El Sr. Martínez
tes seves gestions, 1 contestà que Velasco
me que, abans que tot, té cura de mantenir-se en Wl& semi-penombra
ha estat el primer d'acudir ña davant la crisi oberta:
creia que entre les deu a dos quarts
«El senyor Azaña. s'ha negat tera Palau després de les manifestad'onze del mati.
cioru¡ del senyor Lerroux. Hi ha ar- minantment a fer cap declaració reveladora del seu pensament polític
a tres quarts d'una.
La posició de Chapa- ribat
El cap agrari s'ha limitat a pre- en aquests moments. No revelem
guntar als periodistes que hi havia cap secret, tanmateix, si el dccla«Diarlo de Madrid», periòdic com se sap dretista, en la seva edició
acudit abans. Els informadors li han rem n03altres, d'acord amb la inflede la nit no oculta el seu estupor : cNo podem comprendre, diu, el curs
príeta
indicat que ell era el primer d'acu- xible rigidesa de la seva interpretaque porta la tramitació de la. crisi. Fins a la tard& d'avui la trajectòria
'M adrid, 31. - Interrogat el se- dir per s ampliar la consuta, i li ció, netament constitucional, de la
semblava lògica perquè seguia una via marcada pel que produi la crisi:
nyor Chapaprleta. respecte els ter- han donat compte dels tennes en política republicana al Poder 1 a l'oels indults. Acordats aquests, per una majoria de ministres, foren immemes de la seva entrevista amb el se- què s'havia expres.:¡at el cap del Con- posició. Encara que no hem tingut
diatament signats pel President de la República 1 aquest donà l'encàrrec de
nyor Lerroux, manifestà que li ha- sell d.im13Sionar1. Sense fer cap més repetim, erosió d'escoltar el seu pa~
El jutja núm. 4 d'aquesta ciutat formar govern al cap dels consellers que havien votat l'indult, a pesar que
~la. ofert tota l'assistència que cal, comentari ha entrat al despatx pre- rer ara, podem assegurar que no pot
ésser altre que aquest:
encarregat pel Tribunal de GaranÏ.cthuc la normal. Confirmà que, al sidencial.
Votada en consell de ministres, i
A un quart de dues el cap dels aties d'instruir l'expedient per res- el seu partit no té majoria a la. Cambra. Significava l'encàrrec presidenfeU jui, després de les paraules que
ponsabilitat civil contra els mem- cial ratificar dues vegades, sobretot en la seva posició minoritària del
havia oït al senyor Lenoux, és que gratis ha abandonat el Palau i ha aprovada per majoria, la proposta
bres del darrer Govern de Ja Gene- partit radical, un lliurament de confiança a criteri dels indultadors per
f.QUest trobava algana dificultat, i dit als periodistes que l'eSJ?eraven: d'indult de Gonzàlez Peña. i altres
croe els propòsits del senyor Lerroux -Molt paper i molts llapis J?er a dinou condemnats a la darrera peralitat ha declarat tancat l'esmentat representar, segurament millor aquella possibilitat de concòrdia nacJonal
expedient el qual ha estat illurat
~en molt dlficUs de realitzar. Jo Ji poques coses. El President ha tmgut na, ¡ havent-se produït «ipso facto»
que és un dels extrems consignats en la nota presidencial. Davant les
a la. superioritat.
he prestat la meva adhesió desin- la bondat de demanar-me que am- I~ crisi per dimissió dels ministres
~ressa.da, puix que el nostre més pliés la meva consulta anterior. ~o j contraris a aquella proposta, no caAquesta peça sumarial consta de dificultats que el senyor Lerroux ha trobat 1 bavent ja declinat l'encàr·
1.128 folis. S'han fet lnvestigacious rec, la trajectòria es trenca
s:ran desig és la constitució d'un ho he fet amb veritable satJ.sfacmó lla. ni tan sols obrir període de conprop de tots els Bancs i banquers
Govern republicà.
i he ratificat els punts de mira que sul~. posat que sa excellència el seQueden encara. molts processos.
d'aquesta ciutat així com en els povaig sostenir en la meva primera nyor President de la República, en
bles d'origen dels processats, Regisple dret i ús de les seves facultats
Va quero no voldria dei- entrevista amb S. E.
tres de la Propietat, Rendes PúbliHom U ha preguntat si acudiria discrecionals, ha ratificat la seva
ques, etc.
a Palau per tal d'ampliar també la confiança. al senyor Lerroux en sigDel resultat de les investigacions moltes sentències capitals 1 si la posició adoptada pel partit agrari-poxar el Ministeri
seva consulta, durant el mati, cap nar-la.
han estat declarats to- pular i liberal demòcrata en el darrer Consell, h a. d'ésser base del govern
realitzades
La cosa rigorosament constltucioaltre polític, 1 ha respost:
talment insolvents l'ex-conseller de futur, haurà de r eiterar aquella. polltica pel manteniment de la qual sorgí
Madrid, 31. - El mlnistre de la.
-Sí; vindran el senyor Melquíades nal es que el senyor Lerroux preTreball, senyor Martí Barrera; l'ex- la crisi. Es això el que es desitja. per a la Reptiblica? Aleshores no h l ha
G overnació ha manifestat que la Al varez i el senyor Gil Robles.
conseller de Cultura, senyor Ventu~ranquilUtat era absoluta a tot Esaquest mati mateix?
-Però,
ra Ga.ssol; l'ex-conseller d'Agricul- congruència amb tota la part anterior de la tramitació d'aquesta crist
'¡)anya.
-lli, sl; naturalment. Crec que o.tura i Economia, senyor Joan Como- i el seu origen.»
Respecte a la crisi, únicament ha
rera. 1 l'ex-conseller de Governació,
t1it que lamentaria que aquesta es bans de les dues de la tarda.
La declinació, per part del senyor Lerroux, de l'encàrrec que 11 ha·
senyor Josep Dencàs.
';resolgués en forma que . no li per1
El jutjat ba procedit a. l'embarga- via estat conferit estava descomptat. La seva mateixa actitud en rebre
p¡etés continuar en el Ministeri, no
Melquíades Al va r ez,
ment de la finca on té el seu domi- l'encàrrec i les estudiades dilacions que coHocà com a pòrtic a les tasquea
pel que s-..1posa el càrrec, sinó percili el senyor Lluhi ex-conseller de penoses de les consultes, asseguraven aquest final. El senyor Gil Robles,
què es quedaran sense aprovar altambé
Justícia aixi com també d'alguns
guns projectes de llei importants
Alvarez 1 Martínez de Velasco ~
El cap del Govern di- mobles de la seva propietat; han Melqufades
que hi ha al Parlament.
A les quatre de la tar-I
personals per al senyor Lerroux, tenien format un
consideracions
part
a
diversos
embargats
igualment
estat
Madrid, 1. - A dos quarts 1Cinc
mobles de l'ex-conseller de Finances, criteri que han mantingut 1 que pot concretar-se en l'afirmació terminant
minuts de dues de la tarda. ha arel
explica
missionari
da ho manifestà així al
senyor Martí Esteve. Al senyor Com- que la concillació nacional i republicana i la pacUicació dels esperits
ribat a Palau el senyor Melquíades
panys no se li han trobat altres
Alvarez, qUi ha dit als periodistes:
béns que la part d'una finca del està per ells emmarcada. Del vet declarat pel senyor Gil Robles als secfracàs de les seves Tarrós
Presídllnt de la Repú-Vinc a informar.
valorada en poc més de 100 tors republicans, des del senyor Maura (Miquel) a les extremes esquerdesal
I tot segtút ha penetrat
pessetes 1 uns petits terrenys de poc res, participen també els senyors Martinez de Velasco 1 Melqufades Alpatx presidencial, però n'ha sortit
gestions
valor.
blica
de segtúda per a preguntar als peCap dels processats no tenia. cai- varez. Persones assabentades 1 afectes a.ls esmentats personatges no ama·
riodistes si el senyor Martlnez de
de lloguer, joies, n1 compte cor- guen que en les consultes evacuades per ells davant el President de la.
xes
Pael
abandonar
En
1.
Madrid,
El senyor Lerroux topa Velasco ja havia marxat. Com que Madrid, 1. - A les quatre de la
rent en cap Banc.
República a primera hora de la tarda. han exposat el criteri coincident
s'ha
Lerroux
senyor
el
Nacional
lau
U hn.n respost afirmativament, h a tarda ha arribat al domicill del PreAquesta tasca ha estat realitzada en el que fa referència. a aquest extrem. Poc després declinava el senyor
expressat en els següents termes:
del
cap
el
República
la
de
s!dent
exs'havia
termes
quins
en
demanat
secretari
el
Eyre,
senyor
jutge
pel
amb dificultats i de- pressat, cosa que U ha ~tat comu- govern dimissionari senyor Lerroux, -com que no repeteixo les coses,
Lerroux i començava les gestions el senyor Martínez de Velasco. Arreu
en prenguin nota, senyor Molina i l'Oficial senyor Oi- ha trobat adhesions, estimuls i coHaboracions. Els caps de les minories
el qual n'ha sortit a dos quarts de els adverteixo que
nicada pels informadors.
ménez.
d'ampliar
hagin
no
després
perquè
mana a S. E. que am- A les dues menys clnc minuts el cinc i ha dit als periodistes que l'esque fins ara estigueren representades en el govern li han ofert, ultr a la
visita 1
senyor Melquíades Alvarez ha sor- peraven a la porta que havia anat les meves paraules.perLaa meva
la
seva coHaboració personal, els seus vots. De moment no ha pogut comcnampliar
estat
ha
E.
S.
a
tit del despatx presidencial 1 ha dit a exposar al President de la Repúpliï les consultes
blioo. les dificultat.s amb què topa- consulta. COm je. saben, el President marà un Govern de tipus parlamen- çar les seves gestions amb millors auguris. L'ampliació de la base parlaals periodistes:
l'encàr- tari, presidit pel senyor Alba. Si mentària. consistirà, segons sembla, en la incorporació al Govern, d'un
-Doncs no res, senyors. He rati- va per a. formar el Govern que 11 de la República em ratificà
Madrid. 1. - A un quart d'onZe ficat
es convertís en realitat, segons
punt per punt el que valg dir havia encarregat de constituir i que, rec de formar Govern quan ahir li això
~a sortit del seu domicili el senyor
el senyor Madariaga, les rninor1es representant de a Lliga i del senyor Chapaprieta. El senyor Cambó ha
primera consulta 1 el com a conseqüència d'això, declina- vaig expressar les dificultats amb
1.erroux 1 ha anat al del senyor Gil en la meva ahir
què topava per a formar-lo amb les de Dreta donarien el seu ajut perquè ofert el seu concurs i el del seu grup a reserva d'una nova conferència.
al senyor Lerroux. va l'encàrrec.
'Rabies. H1 ha romàs fins a les onze, que valg dir
amb m1 en la presidència del COngrés recaigués En això el senyor Gil Robles ha donat l'exemple que han seguit els secomèdia en politica..
Hom li ha preguntat si sabia qut forces que coHa.boraren
:"proximadament. En sortir-ne s'ha No m'agradAlalacosa
veritablement es- seria cridat a Palau i el senyor Ler- l'antenor Gabinet. Després d'aques- en el senyor Rodríguez de Viguri. nyors Cambó 1 Chapaprieta. Tot quedà ajornat fins a avui. L'encarregat
Entenc que
limitat a dir als periodistes:
de
President
el
manifestacions,
tes
En saber-se als passadissos de la
és la sinceritat. roux ha contestat que ho ignorava,
-He vingut a ampliar la confe- sencial, en polit1ca,
la República, oom els he indicat, em Cambra. que havia declinat el se- de formar govern ha realitzat en 1: jornada d'avui -quarta de crl.sl- les
comde
fer
a
per
raó
cap
ha
hi
No
que
primer
el
que
creia.
que
bé
per
l'ència que vaig tenir ahir amb el
Lerroux, alguns elements par- consul,te-lJ preliminars. La impressió d'aquesta. nit, respecte de l'èxit, és
nyor
tera
portat
he
1
poders
els
ratificà
senyor Gil Robles, qui, sense afegir- parses, entrar per una porta- 1 sor- seria invitat pel Pres1dent de la. Re- me les consultes i les gestions que lamentaris manifestaren que podria sinó francament optimista, almenys esperançadora. No amaga la seva
com
tal
dir,
a
és
agraris.
dels
altra;
cap
una.
el
per
fóra
tir
pública
hi re3 més, manté el que va dir-me
i ara he ésser possible la formació d'un GoEl senyor Alcalà Zamora ha sOr- m'han semblat necessàries
lihü'. Ara vaig a l'a Presidència, aes valg dir ahir, que una constitució
tomat a visitar el cap de l'Estat per vern minoritari que donés el «cerro- satisfacció pel resultat dels seus treballs, el senyor Martinez de Velasco
seria
on
l'anterior
a
Palau,
a
cap
semblant
dom.icJll
govern
de
seu
del
tit
gesalgunes
telèfon,
per
d'On faré,
tal d'exposar-li els obstacles que he azo» a les corts i, a esquena d'e- quan se n'anavQ. a.. descansar al seu domictll.
tions, i després en donaré compte motiu perquè la gent ens apedregués. ha arribat a tres quarts de cil)c.
les, liquidarà les restes de la revaPer altra banda, he exposat al PreA les cinc hi ha arribat el senyer tornat a trol_?à.r. ~. E. in'ha ratificat lucló
I
I
a S. E., a qui demanaré hora per sident
d' AStTitles, Indultant els reus
que prestaré suport, parla- Martínez d.e Velasco. Els periodistes els poders, però he declinat.
Turon.
de
I> vl.s1tar-lo.
Suposo que el senyor Alcalà. Za·
al
condicions,
sense
mentàriament,
enestat
havia
si
preguntat
han
li
No tot ha quedat aclarit després de la tasca realitzada. L'èxit defl·
El senyor Just Villanueva, quan
El President del COnsell dimissiocarregat de formar Govern. El cap mom disposarà dels elements neces- sabé que el seu cap havia declinat nitlu depèn de les visites d'avui. S'han de debatre en elles extrems, en
nari ha estat o. la Presidència fins govern que es formi.
Gaque han d'integrar el nou
dels agraris ha contestat que no en saris
a les 11'20 del mati. En abandonar
l'encHàraredcecdlem·faotrmar Govern, digué: relació al repartiment de carteres entre els ¡rrups que han de formar
sabia res i que sols havia rebut un binet.
el senyor Lerroux?
~ despatx oficla.l per anar a Paradical s'ofereix per a tot Perfectament. Insistí
partit
El
que tornaria. a el nou aovern. La Ceda i el Partit Radical sembla que estan disposats
Robles
il
G
mateix
el
I
para
acudís
perquè
telèfon1c
avis
!o.u, ha preguntat als informadors:
Consla
de
dins
actuar
sigui
que
el
lar amb S. E.
ésser cridat perquè és l'única so- a coHocar en la balança l'equilibri de les seves espases. La Ceda demana.
-Noticies?
titució, i que porta per norma la
proporcionalitat del nombre de ministres en relació a les forces parla·
en aquests moments.
Madrid. 1. - El senyor Gil Ro-Les que ens doneu, senyor preseva defensa 1 la de la República. lució
.
... .
un grup de diputats d'esquerbles ha arribat a Palau cinc minuts --------~*---------sident.
Tot seguit el senyor Lerroux s'ha resEnes feien càlculs a base de la com- mentt~.rtes, que traduït vol dir sis carteres, entre elles la de Guerra que
-Doncs jo no en tinc cap. Sols després que el senyor Alvarez, 1 els
Condel
PresidèncJa
la
a
traslladat
posició de la cambra, s'arribà a li\ \ podria molt bé ocupar el senyor OU Rabies, personalment. Els radicals
periodistes, als quals s'havia facill- Llegiu LA HU MA NI TAT sell.
puc Wr-vos que vaig a Palau.
conclusió que en tot cas seria possi- demanen cinc ministres. El senyor Cambó demana alguna qüestió rela·
tat l'ordre amb què s'ampUa.rten les
-Molt lacònica, la resposta.
.Hom
ble un Govern centre-esquerra. Co:n tiva a. un possible règim de concòrdia a Catalunya amb la
- Per ara no puc ésser més ex- consultes, han interrogat el cap de
•
.
.
alguns es mostraven incrèduls dapUcit. Demés, dintre de mitja hora la Cede.. Aquest ha respost:
vant d'aquesta afirmació, els que concedeiX importànc1a a l'entrevista que avui celebren a primera hora del
-Jo no sé res. He rebut avis i
ia ho sabreu tot.
sostenien tal criteri feien el segi.ient mati els senyors Gil Robles i Martinez de Vela.sco. Importància la t6
En arribar el senyor Lerroux a per això vinc.
un acord d'aquests senyors amb el qual s'hauria donat un gran pas. Na.
co_mpEtels: radicals
Tot seguit, i sense d1r res més,
Palau ha passat directament al destenen 77 diputats;
patx presidencial sense fer manifes- ha passat a la cambra presidencial,
la Lliga 22; Unió Republicana, 21; turalment, una importància major la té la visita que farà l'encarregat
però com que hi era el senyor Al va•tacJons.
Esquerra, 16; mauristes, 12; inde- de formar Govern al President de la Reptiblica
A les dotze en punt del mati el rez ha hagut d'esperar que aquell
Correrà el senyor Martínez de Velàsco la mateixa sort que el senyor
10: «..zquierda Republicapendents,
la
ampliar
senyor Lerroux n'ha sortit, i adre- en sortís per a entrar a
sobre
formar-lo
lnterta
Fins ara sembla que no. No obstant, però, en les primeres hoLerroux?
formen
que
48,
socialistes,
10;
na»,
ofeLerroux
senyor
El
consulta.
seva
dit:
ha
els
periodistes
als
çant-se
un total de 216, amb la qual xifra
El senyor Gil Robles ha estat a
-Què espereu? Una . ària?
entenia que es podia fer quelcom de res del dia d'avui, cinquè dia de crisi, pot canviar per complet el pana-Esperem que ens digueu el que Palau Uns a tres quarts de tres. En
una base àmplia
rama.
reix el seu ajut al se- profitós en aquestes Corts.
sortir-ne ha dit als period1o;t c:::: :
e i'U$ heu anunciat abans.
Altres significats elements consi-He vingut a donar oompte al \ -M'he limitat a ratificar tot el
que era tul disbarat tal proMa.drid, 1. - Quan ha arribat al
Comitè directiu
nyor Martínez de Ve- deraven
.!Cnyor Alcalà Zamora d'algunes dl- que valg dir en la meva consulta Palau
pòsit davant la possibilitat de con- les gestions que encare. ha de realit- s'ha reUnit amb el
Nacional el senyor Martínez
del partit agrari. La reunió ha aca.dcultats amb què topo per a for- anterior.
ciliar en un mateix Govern a frac- zar el meu Ulustre a.mlc.
han
li
informadors
els
Vela.sco
de
-Aleshores heu mantigut 1ntegrn.Llavors ha intervingut en la con- bat a les 7'30 de la tarda. i en el seu
~ar govern complint un deure de
cions tan oposades com la Lliga i
tasco
s1 seria ell l'encarregat de
3.leialtat amb el Cap de l'Estat i ment els termes de la vostra vtsita pregWlta.t
Esquerra i com radicals 1 socialistes versa el senyor Martínez de Velasco, transcurs ha donat compte de les
ho
que
contestat
ha
1
govern,
formar
J.es .institucions. He dit a s. E. que anterior?
que també era en el grup, i ha dit: entrevistes que pensava celebrar amb
Madrid, 1. - El senyor Martínez o «<zquierda. Republicana».
-S1, si; els he mantinguts inte- ignorava. He rebut -ha afegit- un
haVIa. arribat el moment d'ampliar
-Jo r atifico les paraules del se- els caps politics J les ja celebrades.
e.vt.s telefònic 1 acudo a complimen- de Velasco, des de la seva casa es
aes consultes, o, si més no, part d'e- grament.
En sortir del seu domicili un alnyor Gil Robles i hi afegeixo que és
tar-lo.
s•en'trei
viPresidència,
Velasco
la
de
a
traslladà
Martínez
preguntat
han
11
informadors
Els
for·
de
lles. Segueixo amb l'encàrrec
cert que ens uneixen vincles d'estre- tre cop el senyor Martínez d e VelasA les 5'15 ha. sortit el senyor Mar- vistà amb el senyor Lerroux.
ha dit als per1odistes que es proco
mar govern, 1 ara marxo al mlnis- després s1 h1 hauria més consultes
te. amistat i compenetració politica.
A la sortida manifestà que havia
o bé sl sabia sl el senyor Lerroux tínez de Velasco de Palau i ha dit anat
Un periodista li ha preguntat si la posava conferenciar, a les vuit de la
:teri.
la
de
president
el
sita
protoco!arl
deure
el
complir
a
havia. de tornar a Palau. El senyor ala periodistes:
-Fareu alguna nova gestió?
coHaboració de la Ceda seria sols nit, amb el senyor Melqufades Alva,.
de l'encàrrec de formar Gabinet i
.-No entaularé gestions amb nin- Gil Robles ha. respost que no sabia
parlamentària. o tindria intervenció rez, a dos quarts de nou amb el se-El President de la República al mateix temps a sollicitar la coHa.Cambra
res de tot això.
BU més
nyor Cambó, i a les nou amb el sepersonal en el Govern.
m'ha confiat 1'honrós encàrrec de boracló del seu partit.
-Jo he ofert -ha dit el senyor nyor Chapaprieta.
formar Govern 1 m'ha 1ndicat que
-Me l'ha oferit incondicionalment
Hom U ha preguntat qUina era la
procuri que sigui de la més àmplia àdhuc m'ha donat facilitats per ai
Madrid, 1. - El senyor Martlnez Gil Robles, contestant a aquesta
Du? CirU de Rússia, que s'ha pro- pronunciat el seu anunciat discurs. base possible, per tal d'arribar a u- govern que es pugui formar.
de Velasco, des de la Presidència. f>S pregunta-, els vots dels meus dipu- seva. impressió i ha resiX>St:
duït un fet de veritable importància Durant aquest, ha alludit Ja delica- na politica de concillactó nacional 1
-Jo sóc sempr e optimista, amb tot
Després el senyor Lerroux digué dirlgi al Congrés per tal de visitar tats 1 donar-U ministres sl fos ne-internacional.
el president de la Cambra senyor cessari; però tot això serà el mo- 1 que encara resten alguns caps per
da situació pollttca internacional.
republicana. Ara valg a casa meva als informadors:
Fa poc temps, el Gran Duc CirU
-El senyor Martínez dc Velasco Alba.
Fent ús d'Wla oratòria no menys
ment de puntualitzar-ho en la se- lllgar.
que aspira al tron dels tsars va tra~ enèrgica que discreta, Plus XI pro- J després visitaré els senyors Ler- ha vingut a donar-me compte de
El senyor Martínez de Velasco gona conferència que celebrarem.
A les nou de la nit ec?l:>aré les
metre a Tokio un ambaixador seu nuncià paraules d'excepcional im- roux, Alba i Gil Robles. un cop en- l'encàrrec de S. E. de formar Go- arribà al Congrés a les sis de la tarDesprés el senyor Martinez de Ve- meves gestions per avui , de .es quals
per tal d'exercir aquesta missió proP portància en condemnar severament llestides aquestes entrevistes, veuré vern. Ha. estat molt amable amb da i als passadissos fou felicitat tasco ha dit que anava a casa seva fins ara estic ben satisfet.
dels Governs del Japó i del Man- l'actuació d'aquells governants que, el que fa1g, perquè per ara no tinc mi, no sols en el terreny efectiu i pels diputats agraris 1 per alguns per a descansar durant mitja hora
Seguidament el senyor Martinez
;xukuo.
personal, sinó polític, 1 m'ha dema- radicals.
malgrat de poder provocar o alenar cap orientació fixa.
el P resident de Velasco ha marxat cap al domivisitaria
després
que
i
Ara ha arribat a Saint Brieuc ;ma l'apropament entre els diversos poLa. visita que féu l'encarregat de de la Reptiblica per tal de donar-U cili del President de la República.
la coHaboracló que tal com "a
-¿El Govern que formareu, serà nat
missió oficial japonesa que ha est"t bles de la terra, estableixen entre
havia oferit, 11 donaré illcondictomÚ- formar Govern al president de la compte de la marxa dels treballs. La
En sortir-ne el cap agrari h a dit
a la residència que el Gran Duc Ci- ells antagonismes, que podrien arri- de major base que l'anterior?
ment.
Cambra fou molt breu. En sortir meva nova. visita al senyor Oil Ro- que havia donat compte a S. E. de
digué
Alba,
senyor
del
despatx
del
no
oferiment
ril posseeix a Bretanya, per tal de bar un dia. a fer esclatar una nova
aquest
que
dit
he
Li
El senyor Martínez de Velasco s'ha
gestions realitzades. La meva imsaludar-lo en nom del Mikat 1 de guerra, que ocasionaria la ruïna de limitat a repetir les paraules de l'en- és teòric, sinó que quant necessiti el senyor Martínez de Velasco que bles -ha afegit- la portaré a ter- les
pressió és satisfactòria; però això no
l~perador del Mandxukuo i notifi- la civilització i banyaria el món càrrec fet pel President de la Re- estic disposat a donar-U. A mi allò havia estat a més d'una visita de me demà. al mati.
El senyor Martínez de Velasco ha vol dir que no puguin sorgir com~ar-11 el seu reconeixement «oficial» en onades de sang i plors.
pública 1 no ha estat més explícit. que m'interessa és la República. i caràcter protocolari, d'afecte cap al abandonat el domicili del senyor Gil plicacions i dificultats.
t om a pretendent al tron de RUssia.
en els moments dificils és quan s'ha senyor Alba, amb l'amistat del qual
«Nos no podem creure - ha dit
-Tomareu aquesta nit per aqui?
de fer sacrificis 1 ajudar als qui pre- compto des de fa molts anys. He Rebles, 1, segUit de la. mateixa cael Papa - que aquells el deure dels
-Es probable, per bé que tot deravana d'automòbils, ha tornat al
governar.
tenguin
vinc
com
tal
ajut
TX ECS quals consisteix a emprar-se amb
seu
el
OFICI ALS
soHicltat
ELS
cap
el
compta
Amb qui
pèn dc la tn:'trxa de les gestions que
El senyor Martínez de Velasco des ient-ho amb tot el món per tal de seu domicill
RECLA MEN MESU RES DE tot el seu cor per a vetllat per la
;
nra realitzaré.
de la Presidència del COnsell mar- veure si es pot arribar a feliç terme
MIL ITARITZACIO DE LA prosperitat 1 la pau entre els pobles,
-Ens puuçU ctir alguna. cosa de
xà a la Cambra per tal d'erÍtrevis- en l'honrós encàrrec que S. E. m'ha
J OV ENTUT
dels agraris ?
vulguin empenye'ls a la mort, la ruex-minisdels
Reunió
la base del Govern que intenteu fortar-se amb el senyor Alba.
fet. He obtingut tal com era. d'esped'OPfira~a , 1. - L'Associació Nacional ïna 1 l'extermini, no solament de les
mar?
rar aquest ajut, i ara prosseguiré
çta 1s txecs ha pres l'acord de seves nacions, sinó d.'una gran part
d'últiaimpressló
L
1.
Madrid,
-No em parleu ni de dretes ni
les meves gestions per tal d'intentar
soliicltar. dels .Poders públics una llei de la Hamanitat.»
tres radicals
Comentaris, càbales , d'aconseguir
ma hora, després d'haver d 11n
d'esquerres. Digueu solament que esallò que em proposo.
qU:e fac1 obligatòria la preparació
at
Després d'aquest tan enèrgic pa- l'encàrrec de formar .Govern ecel se~
tio realitzant les gestions que m'han
gulit~r moral i física de la joventut. ràgraf, el Pare Sant ha fet encara nyor Lerroux era molt confusa. Es
Ma.d.rid. 1. - Han estat a la Pre- estat encomanades.
onsidereu que una llei d'aquesta més ostensible lo. contundència de creia que el senyor Martinez de Vecoaltres
i
suposicions
els
ofereix
Robles
Gil
sidència del COnsell, a primeres hoI, sense dir res més, el senyor
naturalesa és urgent a Txecoslovà- les seves paraules, bo i pronunciant tasco aconf;eguirla formar un Govern
res de la. nit, quas.\ tots els ex-mi- Martinez de Velasco s'ha acomiadat
quia,. «sl hom té en compte la sl- la ~egi.ient frase:
demòcraliberals
Ceda,
la
de
ba.se
a
pashan
quals
els
radicals,
nistres
ses per a passar l' esrnformndors per tal de seguir
tuact~ especial qae ocuparia cas d'un
«Però st alg.J. arribés a cometre tes i independents del senyor Chapavots de la seva mino- sat a conferenciar amb el senyor dels
confhcte armat».
les seves gestions.
aquest crim execrable, que Nos cre- prieta si bé amb aquests últims no
les
de
abans
estona
Poca
Lerroux.
Iem ureal~tzable, llavors solament es pot comptar en definitiva perquè
tona
ha acudit el senyor Alba, qui
UN NOU PLA AERI FR AN- ens restana el recurs de dirtgir-nos s'ha
L'independent Chaparia i, si cal, ministres a.vuitla hisortida,
de tenir en compte que es tracta
CES
i contestant a pregunnovament a Déu, amb l'ànima plena d'un grup constituït per als sols
del
passadissos
Als
1.
Madrid,
haque
dit
ba
informadors,
dels
tes
d'aquesta
En la sessió
~darls,
dolor, per a dir-li: «Seuyor : Con- eamfecetentsàrdla.e lteenlrn representació par- Congrés no bJ. ha hagut avui l'aniMadr:id, 1. - El senyor Martínez via anat a saludar el senyor Lerprieta també dóna fa.a a a Cambra, en discutir-se el de
els pobles que vulguln la l
el qual els diputats mació que era d'esperar donada la de Velasco des del Congrés s'ha a- roux.
¡I roJecte ~e llei fixant l'estatut orgà- foneu
guerra.»
consermateix
del
part
formen
que
l)ede
nombre
El
politica.
situació
dreçat al domicll1 del cap d'Acció
nic .d~ l armada aèria, el ministre
Els periodistes han tracat que el
ven una absoluta independència.
cilitats
riodistes 1 diputats que concorregn•- Popular, on ha arribat seguit d'u- president de la Cambra els digués ald e I Aire, general Denain féu ú d
L'ORGAN DEL GOVERN
ren a les COrts, fou escàs. Amb tot na c-aravana d'automòbils.
la p~raula, per !-al d'anurÍciar las im~
guna. cosa ,però s'hi ha negat en abaquest
comptaria
sl
sabia
se
No
EL
QUE
DIU
JAPONES
Madrid, 1. - Des de l'Hotel Ritz
es feren els obligats comentaris i
med1ata ex:ecuc1ó d'un pla de d
La conferència entre els senyors solut. Els periodistes han cregut que
SEU PAlS ES DESENTEN Govern amb l'ajut dels ra.dica.ls, cosa càbales de rigor sobre el curs dels
4Lnys, a l'acabament dels quals ~
Martfnez de Velasco 1 Gil Robles ha el senyor Alba havia anat a donar el senyor Mart1I1ez de Velasco s'ha
ja.
dlllcll
quelcom
CODBldera
es
que
INTER•
SITUACID
LA
DE
esdeveniments i possible desenrot- durat prop de mitja hora 1 en a- compte al senyor Lerroux del desen- dlrlgit al domicili de l'ex-ministre i
flo.ta aèria francesa haurà aco' a
que el &enyor Lerroux parlA a la sor- llament
NACIONAL
del conflicte politic.
lr\llt la potencialitat desitjada ~
tida de Palau d'una obra. republica.-.
els periodistes han estat in- rotllament de l'entrevista que havia cap de la. minoria republicana.. indeEl vice-president de la Cambra cabar-se
tant l'execució de l'esmentat Pla ~
vitats a pujar a casa del cap de la celebrat a la Cambra amb el senyor pendent senyor Joaquim ChapaprieToklo, 1. - Un portantveu d el na i ja se aa.p que mostrà sempre senyor
un
en
parlant
Casanueva,
ta. Ambdós han conferenciat fins a
de
aèria'
flota.
la
fl nals d'aquest any,
Ceda, on el senyor Gil Robles els
Ministeri nipó d'Afers Estrangers ha resistència a lliurar certes carteres a
de Velasco.
tres quarts de deu de la nit, hora en
França serà sensiblement igualada fet una breu, però important decla- elements de la Ceda per considerar grup de diputats de diferents ideo- ha fet les manifestacions següents: Martinez
radicals
ex-ministres
els
sortir
En
a la d'Alemnya.
logies, oi que el radical senyor Pa.sha abandonat el domicili del seració, eu referir-se a. la situació poll- que havien de romandr6 a mans de qual
-El senyor Martínez de Velasco no han fet cap manifestació als pe- qui!
Cordero deia que no hi hauria.
El general Denan ha afegit que tica internacional. El portantveu de republicana històrica.
nyor Chapaprleta el cap agrari. En
ba
11
que
l'encàrrec
de
parlat
m'ha
riodistes.
altre r emei que dissoldre aquestes
fit¡¡ proc~rarà accelerar tot el possl- referència ha declarat:
ésser interrogats pels periodistes ha
confiat el President de la Repú~lica
"te1'-. e1 r1tme de la renovació del madit:
E6 deia també que el senyor Mar- Corts.
«La situació polltica internacional
m'ha
que
cosa
govern,
formar
de
de
Martínez
senyor
El
na 1 aeri, per ta.l no:u 1, . .6 canvia
Alesh?res el senyor Casanueva res-senyors. per avui he acabat la
tant 1 tan rà pidament que el tinez de Velaseo podia comptar amb
,, e BVlRCI
francesa. sigui f rta
produït gran satisfacció pel~ llaços
Ara podrem dedicar-nos
jornada.
les l'aj ut de la I.Jiga, sempre i quan pongué
mbre sinó o • no solament en Japò non es tuveui en cor de se-·•·
que ens ucompenetració
i
d'afecte
e1
en
carta
recttncacions
Aquestes
algunes
manera.
oferia
cap
-De
.......
e
. que també en relació seves
plegnt.s a reposar, que bona falVelasco és optimista tots
b la • qualitat
uc ac ona. Els japonesos sentit a uton òmic referent a catalu- són immortals durant l'any 1935 1 neixen. Hem quedat d'acord en prin·
del material.
ta ens fa. He par~at amb el senyor
ens abstenim d'entrar al cercle i ena n ya, cosa que també es considera jo com a notari en dono te d'atxò.
cipi qur::t a les oric:~: . . r:ions n segn r
Madrid, 1. - Quan el senyor Mar- Chapaprieta, el qual ha tingut la
ja que n~ éa la posició d'aEn un altre grup, el secretari de i lt he ofert el supor t d~ la meva
EL SANT PARE FA EL SEU mantenim allunyats d 'ell, amb ab-- dtlicll
soluta independència; per tant, no quests elements 1a més d'acord per la Cambra, senyor Dimas Madaria- minoria, tot dei•mnt per a més en- tínez de Vela.sco ha. arriba\. al seu bondat d'oferir·me la seva coHaboClutatDJ~CVU RtiScà PACIFISTA
pot parlar d'una suposada. alla.n· tal de fer aquestes concessions de ga, de la Ceda, manifestava que en- davant la puntuaHtzactó d'altres ex- domiclü, després d·haver -.13itat els r ació personal i la de la seva mi.-1.-S.S.ba es
a
. Upua ~Jllo¡lbmlc.
ça. ~~ ~emanya I ol Japó~
cara existeix possibilitat que es fo r · trems, dels quals podrem parlar dc senyors Lerroux, Alba 1 Gil P...ubles, noria.
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INFORMACIO D ULTIMA HORA
1

parlar d'aquestes coses t1ns que no
porti la llisto. a la butxaca.
EU! periodistes han parlat un moment amb el senyor Chapaprieta, el
també s'ofereix
qual ha expressat el seu optirrúsme
sobre la formació del nou Govern 1
del
Madrid, 1. - Des del domiclll
ha dit que co\lffavà. que demà. rescap de l'Estat, el senyor Martinez ed taria. tot enllestit .
del
casa
a
traslla.dat
Velasco s'ha
senyor Melquíades Alvarez, on ha
arribat a tres quarts de nou de la
Royo Villanova diu : O
nit. Hi ha estat un quart d'bora 8J!lb
el cap demòcrata i en sortir ha dit:
-com és natural entre dos houn Govern Martínez de
mes identificats, la nostl'a entrevista
h a. estat cordial. El senyor MelquíaVelasco o dissolució de
des Alvarez m'ba ofert el seu suport
1 concurs parlamentari 1 personal._..
-Això és -ha dit el senyor Alva·
Corts
rcz interverúnt -. Ara a treballar
amb enti.lsla.sme 1 fennesa, i bona
Madrid, 1. - El senyor Royo Visort perquè venvi totes les dificulllanova. ba stt que suposava que el
tats.
Després d aquesta entrevista el se- senyor MarUnez de Velasco formanyor Alvarez ha rebut eis informa- ria Govern.
-La Ceda -ha. remarcar- no tindors 1 els ha dit:
-Jo crec que demà el senyor Mar- drà. altre remei que prestar suport
tinez dc Velasco formarà Govern, ja .als que han anat plegats amb ells
que sembla que no ll falta el auport a les · eleccions. O es dissol aquest
deis gr ups més importants. Umca- Parlament o es forma un Govern
ment falta l'acoblament de les car- presidit per Martinez de Velasco.
teres, cosa que es farà demà., ~ no
Hom ha dit que el senyor Martlcrec que per això hi ha.g1 renymes, nez de Vela.soo fracassaria en la. sepuix que no seria seriós i, a més, va gestió i que seria encarregat de
constituiria una. falta de sentlt po11- formar-lo un altre cop el senyor Lert1c. J o li he ofel't la col:labomció del roux. El senyor Royo ha respost:
partit liberal-demòcorata, amb el ma-Però fonnarà un Govern minoteix ministre 1 la mateixa cartera. ritari; altra cosa, no. I aquest ja
No vull presentar dificultats perquè l'haw1n d'haver tingut format avui
algú pugui creure que jo persegueiXo
en la crisi un interès ambiciós. Crec
que tot polltic ha de tenir un gran
desinterès 1 una gran correcció, 1 per
això em sembla que no hi haurà cap
dif\cultat.

.Malquíades

El senyor lranzo

AIv a re z

El senyor Cambó ofereix l'ajut parlamentari---i si cal perso·
nal---del seu partit
Madnd, 1. - A les nou de la nit
ha arribat a l'Hotel Ritz el senyor
Martlnez de Velasco, el qual ha passat Immediatament a entrevistar-se
amb el cap de la Lliga .La convers~
ha durat un quart d'bora. En sortir-ne el cap agrari ha manüestat:
-Ha estat una entrevista molt a&ctuosa. El senyor Cambó ha. tlnlfut la bondat d'oferir-me l'ajut de
la seva minoria.
Un periodista ll ha preguntat:
• -Parlamentària?
~ -Parlamentària 1 personal, si jo
oo creia precis degut a les rucums~ncies; però això serà ja objecte
4.' una segona conversa que tindré
amb el senyor Cambó.

Aquest matí Martínez
de Velasco reprendrà
les gestions
Demà, ben d'hora, de 9'30 a 10
-ha continuat dient el senyor MarUnez de Velasro-, reprendré els treballs per a complir l'encàrrec presidencial. He de visitar els senyors
Lerroux, Ol! Rebles i Cambó, per a
parlar sobre alguns extrems que encam &'han de puntualltzar.
Eis informadors li han demanat la
seva impressió sobre el fet si podria complir l'encàrrec del cap de
l'Estat, 1 ha respost:
f -Res de vaticinis. No m'agrada

f~

l'e-

JpgJ d..e Martínez d.e Velasco
Madrid, 1. - L'ex-mlnstre senyor
I ranzo ha dit aquesta tarda que, Indubtablement, el senyor Martfnez de
Velasco és un gran patrlota i mereix
que se l'ajudi Creu que el cap agrari aconseguirà fonnar Govern.

El Govern que preveu el
diputat socialista Lucio
Martínez
Madrid, 1. - El diputat socialista
f,ienyor Luclo Martinez ha dit que és
molt possible que el senyor Martinez
de Velnsco fonnl Govern, degut a la
collaboracló personal dels radicals,
independents, liberals -demòcrates 1
potser eis conservadors republicans.
Amb aquests elements 1 l'ajut jarlamentarl de la Ceda per a un programa complet, es podria constituir
un Govern que aprovés les lleis pendents 1 podria estar al Poder, amb
les Corts tancades, fins al mes d'octubre.
-Tanmateix -ba acebat dientjo crec que caldrà fer eleccions dlns
d'aquest any.

de tractar de les condicions de la
!10stra collaboracló. Per t ant, no puc
dir res encara respecte al programa
a. desenvolupar. Això 1 tot el restant
ha quedat ajornat fins a la nostra
entrevista. de demà. No sé sl en definitiva. el senvcir Martínez de Vclasco fonnarà dovem, però per les notícies que m'ha donat crec que s'.
L'he trobat molt animat. Naturalment, que, en tractar de fixar els
P-unts del programa poden sorgir dificultats, però això només h o pot saber ell.
- Hom ha dit que vós demanaríeu
la cartera d'Estat.
- No - ha respost el senyor
cambó. - No n'he demanada cap.
Demà, quan em doni a conèixer el
programa que hagi de desenvolupar
el Govern, serà el moment de concretar les altres qüestions.
El senyor Chapaprleta, després
d'haver-lo visitat el senyor Martfnez
de Velasco, ha dit que, al seu judici,
el cap del partit agrari arribaria a
constituir el Govern que pretén. L1
queda solament - ha afegit - l'e.coblo.ment dels llocs del Govern, 1
no crec que hi hagi ningú que, per
una cartera més o menys, assumeuti
la responsabUltat de frustrar !a formació d'aquest Gabinet.
Li he ofert la meva collaboracló
personal 1 la de la minoria parlamentària que presideixo, en la qual
figura representacions dc dos partits
politics nacionals. Amb ells he comptat abans d'ofer ir la collo.borac!ó.

Els senyors Gil Robles i Cambó confirmen
la possibilitat d'un acord amb el cap
dels agraris

Madrid, 1. - Hem procurat obteuna impressió final del curs de
la crisi viSitant eis caps politlcs,
arran de les entrevistes que tingué
amb ells el senyor Martlnez de Velasco, després d'és;;er encarregat per
s. E. el President de la República
de formar un Govern de concentració republicana.
El senyor au Rebles ens manifestà. que ell havia ofert, en principi,
la collab<Jració de la base parlamentària que es proposava realitzar, per
tal que no passés dels senyors Cambó i Chapaprieta, sense requerir a
aquells grups poUUcs que es declararen incompatibles amb l'últim Govern en les seves notes del 5 d'octubre.
Per tant, el senyor Gil Robles està
disposar, no solament a la collaboració parlamentària de la Ceda, sinó
a la representació en el Govern, àdhuc si fos precís amb la seva aportació personal, però el senyor Gil Robles vol comptar amb les garanties
necessàries que el Govern que ha
de formar-se vagi a desenvolupar la
polltica que, al seu judici, reclama
el pafs.
Vol, amb arranjament a la proporcionalitat de la seva. força parlamentària, tenir un control eficaç en
el Govern per mitjà del nombre de
carteres que li corresponen amb arranjament a aquella proporció 1 amb
la direcció d'aquelis departaments
que siguin base per a la politica a
desenvolupar.
Finalment, després de donar per
acabades les seves gestions anit pas"
sada el cap del partit agrari, hem
visitat el senyor Martfnez de Velasco.
-Estic molt satisfet -ens ha ditdel resultat de les meves gestions
d'aquesta tarda. Els treballs que ha·
via de realltzar per a intentar la formació de Govern els he dividits en
dues etapes, la primera és la que he
efectuat aquesta tarda per a dema.-

nir

nar les collaboracions dels partits
que volia que estiguessin representats al ministerio. De tots ells he
obtingut les majors facllltats 1 oferiments de coHaboració. S'han comportat patriòticament 1 demà. realitzaré les gestions de la segona etapa,
que es refereixen a la fixació del
programa. i a l'acoblament de carteres.
-Us han ofert la seva col:laboracló
per30nal alguns dels caps als quals
heu visitat?
-Efectivament, ha estat alxl mateix. Demà. tomaré a visitar, a prlmera hora, els senyors Lerroux, Gll
Roble:¡ 1 Cambó, 1 després em proposo celebrar una reunió amb tots
elis per a. convenir el programa de
Govern. Quant a. la distrlbuctó de
llocs, espero que no sorgirà. cap dificultat.
En resum, el mati d'avui tindrà Jmportàncla decisiva per a la formaeió
del Govern presidit pel senyor Martínez de Velasco. Queda per fixar el
programa. de la política quo caldrà
desenrotllar 1 de conciliar entre la
Ceda. 1 la Lliga Regionalista de Catalunya la part que correspongui a
la política de la regió utònoma.
Anit es mostrava molt optimista 1
confiava constituir el Govern a les
primeres hores de la tarda 1 si malgrat les seves esperances no pogués
aconseguir-bo, oirem dir anit a tm
diputat de la Ceda que s'hauria d'anar en definitiva. a construir un Govern presidit pel senyor Lerroux del
qual formessin part tots els caps dels
grups governamentals.
El senyor Cambó, després de rebre a les seves habitacions de l'hotel al qual s'hostatja el senyor MarUnez de Velasco 1 de conèixer la
referència que aquest ha donat als
periodistes, ha dit:
- El senyor Martínez de Velasco
ja us ha dit que hem quedat que
demà. ens tomarem a veure per tal
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ANUNCIS

ITALO-~BISSINI

El Govern ha obtingut
un gran triomf

Ginebra, 1. - H om sap que en la
nota que el Govern abissini ha presentat SV'..ú al Secretariat de la Societat de Nacions, es proposa que
les diferències entre Abissínia l Itàlia siguin r esoltes a. Ginebra, Paris
o Londres, j a que Itàlia sembla que
pr eÍereixi un sistema d'arbitratge.
Ei\ l'alludida n Otà. s 'afegeix que, 8.1
dintre un termini de 30 dies no han
estat nomenats els àrbitres, la LUga de Nacions, per mitjà. del seu
Consell, serà invitada a nomenarlos, Igual com a fixar el procediment
1 jutjar les diferències ltalo-abisslnes 1 r esoldres, especialment, en el
que fa referència a la frontera de
Somàlia I Abissínia, d'acord amb els
tractats existents. El Consell de la
Lliga serà. invitat ambé que instrueixi eis àr bitres que nomen! per tal
que aquests detennlnln les responsabilitats que té cada nació en lltigl, sobre eis incidents ocorreg-uts a
la frontera italo-ablssfnfa des del
novembre darrer.
Governs
ambdós
Mentrestant,
s'hauran d'abstenir d'efectuar preparatius militars.

Les condemnes de
Me mel

QETALLS DE LES ELEC•
ClONS
Budapest, 1. - Ahir es celebraren
l!:ls eleccions legislatives arreu de
Hongria. El partit del President del
Consell, general Gomboes, ha obtingut un fofmldablo triomf, ja que
ha. obtingut força més de la meltat dels 165 llocs de la Cambra, çue
a hir s'havia de proveir.
Resulta interessant destacar la derrota soferta pels legitimistes 1 eis
nacional-socialistes, ja que han obtingut un sol lloc cada un d'aquests
partits.
A 64 circumscripcions no hi hagueren eleccions 1 fou elegit l'únic
candidat que es presentava., que en
47 casos eren partidaris de Oomboes.
Els altres elegits en aquestes condicions són: sis Independents 1 un agricultor independent.
En aquestes eleccions tenien vot
uns 2.900.000 electors. Aquestes eleccions tenien indubtable Importància
s\ hom té en compte que és unànime
la Impressió que aquestes hauran estnt les darreres eleccions cobertes»
que es celebren a Hongria.
Les eleccions, que ahir no feren
m6s que començar, acabaran el set
d'abril. Aquestes eleccions es celebren d'acord amb l'antic sistema de
votació directa.
Malgrat el !et que gairebé és segur que Gomboes continua com a
cap del Govern. hom creu que implantarà canvis en la seva polltica
interior 1 exterior.
La campanya electoral ha estat
molt violenta. a molts llocs i s'ban
registrat victimes a diversos district-es.

El rapte de Jacob

GRAN TEMPESTA
A L'ADRIATIC

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

LA HUMANITAT

VIES URINARI ES

~LATA

JO IE S· BR IL LAN TS

~IJUAN

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
<prop Rambles) Tel. 14231

ANGEL MARTI, Taller
LLOGARIA dos pisos
en una mateln casa, m(>o d'enquadernació (Martideroa t cèntrica tina a nez de la Rosa, 17. Te90 ptes. Escriure a LA lè!oo 76352 • Barcelona).
PENS IO ANDREU, per HUMANITAT num 169
a·orerelz
YIAT.JANT
eatada., viatgers, abonaper a Cat!llunya, ram
menta 1 coberta, t>any l
VENC AUTO d'ocas!O de telllta I ¡¡êneres de '
tel. Duc de la VIctòria. lU HP. bon estat 1 conpunt. Amb bones reia6, p.
dicions lm.mlllorablea. - clona C:.Uentela. Escriu.
Escriure a LA HUMANI- re a LA HUMANITA'l'
PENSIO gairebé gra- TAT núm. 161.
núm. 160.
tts. Proveu-Ilo I bo comprovareu. Unió, 16, ler.
BOTIQA RELLOTG ER
acu.
MODES. cuutecc!O
l rn.
traapa880 bOn preu. Fresrada de vestlta 1 abrics ser,
127 • A.
PENSIO EUZCADI • per a senyora l nena. cuina. lmmlllornble, ca- Preus moderata. RocalcCaccló, bany, teler. bons Cort. 164. pral., la
OFERTES
preus. Rambla Canaletes,
6. 4art.
CASA A TARRAGONA i DEMANDES
c¡. Sant Pere, 18, venc
MOSS O O COBRADO R,
PENSIO eLa Mundial». per l4.000 Ptell. 100 .Ptes.
Hosvl~al, 12ó, pral. tot al mes. Esc. LA HUMA- Cle.ltja cococacto 46 anya
1 bones referències. Escstar o sols dormir, Bany NITAT núm. 204.
criure a LA HUMANI·
1 telèfon.
VENC BOTIGA comes- TAT núm. 684.
tibles amb habitació, bones condicions, per no
DIVERSOS
MODI STA s'ofereix a
poder atendre negoc1. DESPATX cum¡¡le~ venc l!:scrlure LA HUMANI- casa 1 a dOmicili. Preus
Roca!ort, 154
econOmies.
a preu molt redult per TAT núm. 203.
pral. l .a
t raslladar-me a Cora. Es·
crlure n LA I:IUMANlCOM- - - - - ,.--..,.
D ~S IT.JA R IA
PANY, per visitar comerTA'l' oum 685.
SENYORETA taqulmeclalment, comarques glr(>o canQa"rafa
amb coneixeCORREDOR, vln3 l olis nina, berguedana, carde- ments d'oficina domtnant
a domicili es solllclta. Es- ner I Seu d'Ur¡¡ell viat- català 1 caatellà, a·orereh:.
criure LA HUMAN1TAT jant en cotxe. Esc. LA Escriure a LA HUMANIHUMANITAT n\lm. 9911. TAT núm. 162.
n um. ~O l .
ENDERROCAMENTS
XALET modern. espa..JOVE, sabent català 1
101 jardl I norta, a :.!6 Bigues - Portes - Balconsminu ts Plaça Catalunya. Finestres - VIdrieres - castellà s'oteretx per a
Venc tmmlllorat>lca con- Totxos - Baranes I altres despatx, ma¡¡atzem o codicions. OlriRir-se a LA materlnls. Venc. Pere IV, brador. Esc. LA HUMANITAT núm. 2Qi.
HUMANlfAT n úm. 168, 276 1 78.

UBDRATORI fARMACfUll[ ~UB HO

D'OCASIONS
MERCAT
..---COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOI:ILES, PIANOS, R AL>IOS, CA.l.X.ES DE
CA UALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE C0.
SlR, MALETES. DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
CORT~

i elèton 30422

ÇATj\LANES,

~14

BARCELONA

de:

DETENCIQ
La policia ha posat a dispos!ci6
del Jutjat n .o 6, Manuel Chamorro,
que estava reclamat per un delicte
d'alçament de béns.
ROBATORI DE GENERES
I METAL.LIC
Al despatx de l'agent de Duanes,
Ernest Genis, situat a la Rambla
del Centre, fou comès un robatori,
que va consistir en gèneres 1 una
qua""tat en metàlllc, el valor de la
qual no ha pogut ésser fixada..
ELs lladres, per a entrar, obrire{l
un forat al pis de dalt. que està deS-

llogat.

DETENCIO D' UN SUPO•
S AT COMPLICAT EN EL&
FETS D'OCTUBRE
Per uns agents de vigUànc!a f0'<1
detingut, a Madrid, J osep Castillo
Mercadal, reclamat per un jutjat
militar acusat d'haver pres part en
els fets d'octubre.
La pollem creu que el detingut
formava part d'un grup armat que
actuà a la barriada de Sants.
Serà traslladat a Barcelona i pq.
sat a disposició del jutge que el tt.
clama.
P ER CONTRABAN DE TA•
BAC
~a policia detingué Pau Guh1 Sellarès, reclamat pel jutjat núm. 16,
pel suposat delicte de contraban de
tabac.
ELS EXPOLIADORS TRE•
BALLEN
Diumenge al vespre, es presenta•
ren dos individus a una dolcerla del
carrer de Vallespir, 28, propietat de
Bartomeu Sala.drlgues. Aquests J.n.
dlvidas, pistola en mà, feren entrar
a una cambra interior l'esposa de
s'apoderaren de 100
Sola.drigues;
pessetes en metàlllc 1 60 en fitxes
d'una entitat cooperativa 1 es feren
escàpols.
La policia els busca.

~RE US

BAR ATl SSI MS

NOVA UBBANIT ZA.(JIO
{FINCA TORRE DEL BARO)
Quaranta mlllons de pams quadrats de terrenys dintre el terme
municipal de Barcelona es dividiran en SOLARS per a la construcció de Cases; xaiets, al comptat 1 a terminis de 10 1 20 anys.
En l.na.ugurar aquesta Urbanització donem com a REG AL

~00 solars a 10 cèntims el pam quadrat

LIMPIT

HOSTES
i PEPJSIONS

..l
tn!i

ESpecialitats - Camises a
mida - Adam 1 model RAGLAN !patentada)
MITGES «F ERRO »
(de garantia)

n, Nou de la Rambla,

•""'

Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
)~
Cada ratlla de més •.• ••• 0'30

*

FORMID ABLE EXPI.OSIQ
A un quart d 'una del m igdia ~ ·
diumenge, una explosió de gas $
rreguda al primer pis del ca~:
Astúries, n.o 70, portà. el Pànic .,.
,...
veïns d'aquells voltants.
Immediatament d'ocorreguda l'
plosió, els veïns acudiren al lloc ~~
succés 1 trobaren l'amo de la ca••
Jaume Carulla. 1 Rivera., de ttè'
ta-set anys, quJ presentava ferí~
per cremades a la cara 1 cou
la serventa ,' ntonina Marln 1 Va1: •
de dinou anys, amb ferides a di-;'·"'
ses parts del cos per ha ver-la
algunes pedres d'ur' paret què'""",.
caure.
Els ferits foren assltlts al dlspen.
so.ri del districte.
Foren cridats els bombers
quals.. preveient el perUl què' ~~
guessm altres parets, procediren
fer-l~s caure per tal d'evitar
gràctes.
A conseqUèncla. de l'explosió
trencaren tots els vidres de la ê~
1 el sostre.
De moment hom Ignora les ca
s~s de l'explosió, 1 el jutjat de guà~:
d1a que es personà al lloc del sue;.
cés, després de la Inspecció OCuJaC
ordenà als perit!! enginyers que d!ó.
tamlnessin referent a les causes 4e
l'explosió, per escatir sl abasta eJ.
guna responsabilitat a algú.

36, Soqueria, 38

CLIN ICA GALLEGO

B AR C E L O NA

ES LA F ELICITAT
D E L MAT RIMONI
Evita tota contaminació sexua.L Guareix ràpidament fluxos. No perjudica
PRACTIC... DISCR ET ... SEG UR•.•
Capseta de prova... 0'60 ptes.
Capsa sran .... ....... 5'70 »
Registrat a Sanitat. No admeteu
substitucions
EN LA INTIMITAT DE LA VOSTRA
VIDA, NO HEU D'IGNORAR EL
QU E ES AQU EST PRODUCTE
De venda : a Centres d'Especifics 1
Farmàcies. Demaneu prospecte gratuit e.

•
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Ferrer Batlles

Metge especialista
RAMBLA CANALETES, 11, 1er .

VI E S URINARI ES
Ava.rlosl. · Matriu. • Blenorràgia. - Tractaments moderns. •
Impotència. - Diatérmia. • Alta
freqüència. - Raigs .x... - Aoà.ll·
sis cllnics <sang, orina)
Consulta de 10 :1 1 I de 4 a '
Diumenge. de 10 a 1

L'ORDRE·
PUBLIC

CAMISERIA

DEFECTES SEXUALS
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D
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h~~~::m~~
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BINOCLES - CINEMES

RELLOTGES • OBJECTES DE
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Les eleccions d'Hongria

Londres, 1. - En la sessió d'aquesta tarda a. la Cambra dels Comuns,
sir John Simon fou preguntat arran
la naturalesa de la Intervenció
Velasco visita el Pre· de
d'Anglaterra, amb eis altres signataris, en l'Estatut de Memel.
sident de la Repúbli- Slr John Simon, en contestar, manifestà que Anglaterra, França 1
Itàlia havien lnfonnat al Govern
Es diu que Gil lituà
ca
que la present situació a. Memel és incompatible amb els princiRobles serà ministre pis d'autonomia garantitzats al territori, en virtut de l'Estatut, 1 que
POSSIBL ES ORIENTACIONS
del Govern lituà acabar
Budapest, 1. - En les eleccions ceMadrid, 1. - A les onze de la nit é:3 obligació
Inesperadament es presentà al do- el més aviat amb l'estat de coses lebrades allir s'entron!aren tres formicill particular del President de que actualment subsisteix a Memel ces politiques de renom internaciola República el senyor Martfncz de
nal, que són: el President del ConVelasco.
sell, general Gomboes, el comte BethEl cap del partit agrari es mostrà
lcn 1 Tibor Von Eckardt.
en extrem sorprès en trobar-se amb
Gomboes 1 Bethlen es distanciaren
diversos periodistes. Davant les pre- EL MINI STRE DE SU l SSA A BER• recentment amb mot1u de l'aliança,
guntes d'aquests es llmità. a dir que
LIN VISITA VON NEURATH
força flexible, del cap del Govem
anava a visitar el cap de l'Estat.
Bema, 1. - L'agència Telegràfica amb Von Eckardt.
Aocmpanyava el senyor Martinez de
Després de les eleccions, hom creu
Suü;sa anuncia, amb caràcter ofiVelasco el diputat senyor Cuesta.
que Gomboes arribarà a. un acord
a
Suïssa
de
ministre
el
que
cial,
En sortir de la seva entrevista tl
amb el partit de Petits Camperols,
senyor Martfnez de Velasco reiterà Berna, ha visitat el ministre alemany presidit per Eckardt, diametralment
Neuratb,
von
Estrangers
Negocis
de
amb
nou
de
que demà conferenciaria
oposat al partit del comte de Betheis senyors Gil Rebles, Lerroux, Mel- per tal de gestionar la llibertat del len, Integrat per grans terratinents.
quíades Alvarez, Cambó 1 Chapaprie- periodista jueu Jacob, segrestat per El partit deis Petits Camperols deta per tal d'ultimar detalls amb re- agents nazis i Internat a Alema- mana !a implantació de les re!onnes
nya.
lo.ció a la formació del Govern.
electoral 1 agrària, a les que s'oposa
El senyor J..tartinez de Velasco es
el partit aristocràtic de Bethlen.
dirigirl al seu domicili on arribà. a
El nou Parlament hongarès estarà
les dotze de la nit. Els periodistes
integrat per 245 diputats, dels quals
que l'havien seguit U pregaren que
solament 46 són elegits en votació
ampliés les seves manifestacions i
secreta a les grans ciutats, on aqúest
aleshores el senyor Martínez de VeTrieste, 1. - Les costes ltallanes de sistema de votació ha estat ja eslasco manifestà que esperava que
la conferència que demà havia de la mar Adriàtic registren un formi- tablert.
Degut a les nombroses restriccions
celebrar amb el cap de la Ceda se- dable temporal que ha causat gran
ria fructifera i que posaria a dis- nombre de víctimes, ja que la tem- oposades a l'elegibilitat dels candiposició del senyor Oil Rebles les peste ha sorprès moltes embarca- dats, solament una tercera part dels
habitants d'Hongria té vot. Aquest
carteres que necessités. No crec cions pesqueres i les ha enfonsat.
-afegi- que cm pugui negar el seu
Fins ara hom sap que a Fano han sistema desapareL'terà. pròximament.
concurs ja. que coincidim en abso- mort nou pescadors. A San BeneELS DIPUTATS QU E HA
lut en la futura orientació del Go- detto, quatre, 1 tres, a Porto RecaOBTI NGUT EL GOV ERN
vern.
nat!.
Budapest, 1. - Hom coneix nous
Segons les nostres impressions, seresultats de les eleccions celebrades
ran ministres en el nou Govern els
ahir. El partit «Unitat Nacional», asenyors Da.ulde, Chapaprieta, Cid 1
cabdlllat pel President del Consell,
Gil Robles, i hom desconeix les carLA «GACETA»
Gomboes, ha guanyat 130 actes menteres que ocuparan.
tre eis altres partits, reunits, compHom comentava. aquesta visita del Ha publicat el nomenament ten solament amb 33.
senyor Martfnez de Velasco al PreManca realltzar l'escrutini a 11 dissident de la República i es creu que del general Batet per al trictes.
de moment les seves gestions va.n
per molt bon camí, s1 bé es creu càrrec de cap del «cuarto
Telèfons de
que demà ~en sotgtr algunes dlmilitar» de S. E.
tícultats Si el senyor Martinez de
Madrid, 1. - La «Gacew pubilVela.sco donés massa preponderància a la Ceda, cosa que potser no se- ca una ordre del Departament de
nomenant cap del ccuarto
Guerra
Impremta : 14440
ria. ben vista pels radicals, tot 1 els
oferiments !ets pel senyor Lerroux militar» de s. E. al general de di·
22122
Redacció:
Mestres.
1
Batet
Domènec
visió
al senyor Martínez de Vela.sco.

P EL•LI CU LES • PATHE BAB Y · MAQUIN ES
FO NO GRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.
MALI.tuu: t'8S8el8 C1e la C8steltana. Jt. - BARC&LONA: VIa Laletnna, 2
LINIA RAPIDA DE GRAN LU XE BARCELONA· CADIZ • CANAR IES
SOrtides setmanal& els <rusabtes, a les l:l. ECectuaran el servei lea motonaus
aCI Ut'AD DE SEVI LLA• I oVILLA DE MADRID•
LI NIA RAP IDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PA LMA DE MALLORCA
SOrtides cada dia (llevat t 18 dtumenges) de Barct'lona 1 Palma. a lea
10 nores. per les motonaus
11.CIUDAD DE BARCELONA» 1 uCIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REG ULARS iNTRE TARRAGOt¡A, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MA O I BARCELONA· EIVISSA
LlNJ.A t;()MJ:.RClAL AMB F..SCALES A rors ELS POR'l'S DE LA MEU!·
TERRANIA. NOHD O'AFRlCA 1 CANAR1ES. - Sol'tldes quinzenals de Barcelona ela dijous. LlNlA COMERClAL BILBAO. CADlZ- OANARlES, AMB
ESCALA A TOr8 ELS PORTI:! DEL NORO D'ESPANYA. - Sortides QUin·
zenals de l:lilbo.o els diJous. UNIA RAPI.OA REGULAR ENTRE ESPANYA
Bor·
1 fERRl'l'ORlS OE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANOO POO). tldee el dia 17 de cada mea, amo escaJea a València. Alacant (!acultatlva),
Carta¡ena uacultatlva), Càdlz. Las Palmaa. Santa Cruz de Tenerife, Rlo
de Oro (!acultatlva), MonrOvla o Freetown (facultativa), Santa Isabel de
Fernando Poo, Bata (facultativa). Kogo 1 l'do Benlta ({acultatlva) pela vapora
«PLUS ULTRA1 1 «LEGAZPb
LINI A RAPIDA REGULA R ENTRE BARCELONA I VALENCIA
SOrtides de Barcelona els dilluns 1 dijous, a lea 20 borea
cCIUDAD DE VALENCIA•
Preu a cober ta: 11'00 pessetes. Bitllets d'anada I tor nada a _preua rodulta
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANI A • CANTABRI CA
amb escata a tots ela porta de la Pentnaula Sortides de Barcelona ela C1lm.ecrea
LlNIA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALAOAN'I' - ORAN • M.EL1LLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE-VERSA
Sortldes de l:ia.rcetona cada diumenge. a lea 8 nores; d'Alacant eiS almarts,
d'Oran els dimecres. d'Oran cap a Alacant els dlmarta. 1 d'Alacant cap a
Barcelona., els almecrea

EL CONFLICTE

El senyor Martínez de

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS

DIMARTS, t D'ABRIL DEL 19~

lliure de despeses d'escriptura I plans
Despatx a Corts Catalanes, 602, 4.art. • Telèfon 11309

Llegiu cada dia LA HUMANITAT.
r.

VENDA I CLINICA
U'ENCENEUOHS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tel. 13651
'ft'fP+ñBI

Bar Petit Miramar
casa recomanable pel seu peix
freso 1 menjars d'encàrrec
Exquisits plats de popets com
enlloc més de Barcelona
Gran terassa pròpia d'hivern
per a banquets I festes
Calefacció elèctrica
-PASSEIG NACIONAL, 62Telèfon 19235
Barcelona.

Cal que els lectors 1 simA
patitzants de la ideologia
d'un diari, procurin ad·
quirir el que necessitin
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu ajut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT

fbarra yC.", S. en C.
Línies regulars de grans vapors per a ~s destins
que es detallen
t:!ERVEl RAPll> ENTRE BARCELONA J. .I:IILBAO
Sortlctes tota els DIMECR ES a la nit cap a Valéncln. Alacant, Màlaga.
SevUla Vlsto, Vlllagarcla. COrunyA, Musel, Santander 1 Bilbao.
A1te.1nant-M les escales de:
'
rarragona, Ceuta 1 Huelva caaa dues setmanes
sant Carles I Ferro! cada dues setmanes
sERVEl CORREN'!' EN'l'RE .I:IA.RCELONA 1 BILBAO
cada dues setmanes.
Sortides els DIVENDRES a la nit. cap a Tarrncona, Sant Carles I
VlnaroÇ, Valéucla, Cullera, Alacant, C~naaena, AKUIIIIB, Almeria, MeUlla, MotrU. MAlaga, Ceuta. Càdlz. Sevllla, Huelva, Vl¡¡o, Marln, Vi•
Un¡¡arcla, fl'e1·rol Corunya, Avlles. Musel, SanLancter, Bilbao l Pasa..Jes.
SERVEl E.t'U'RE BARCELONA, SETE 1 MARSELLA
Sortides quinzenala els dijous cap a Séte I Marsella
Servei quinzenal cap a OENOVA
La càrrega es rep r i Tln¡¡lado de la Companyia Moll del Rebaix
Teléton 13586

----oSERVEl RA.PJO CAP AL BRASIL - PLATA
per moto-transatlàntics corrcu.s espanyols
SOrtides fixes cada 21 dies
Cap a SANTOS, MONTEVI DEO 1 BUENOS AIRES sortirà el dJa 9
d'Abril del 1935, la mD.Il'nlflca motonau

Cabo Sa••
1...3

Que admetrà p388atgera 1 mercaderies
càrrega es rep !lns la vetlla del dia de sortida, al tln~tlado núm. 1
del Moll de Balel\I'S, 'l'eléCon 18:.!74
TELEFON 22057
VIA LAIETANA. 1
COnsignataris:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA LAIErANA,

'I

'l EU:!'ON 22057

DIMARTS, 2 D'ABRIL DEL 1935
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ELS ESPORTS
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TEATRE . I CINEMA

•

l 1estrena

Bona jornada per als equips catalans

•
dlaquesta n1t

.

A

A Bilbao

'Athlètic de Bilbao, 3
Barcelona, 5
Equips:

ean Ràb'la

Espanyol, 2
Arenes, O
Equips:

Espanyol: Msrtorell, Arater, PéBarcelona.: Francàs, Rafa, AloorlMartl, Espada., Cristià, Prat,
za, Pedrol, Berkessy, Lecuona, Van- re~.
Manolin 1 Edeltolrà, Ra1ch, Escolà., Ramon 1 Pa- Edelmiro I, Irtondo,
mira n.
I
gès.
Arenas: Eguzqul.za, Basa.goitla, Ar·
Urq ulz u,
Atlètic: Ramos, Cavo,
Arriet• (M.), Albènlz, sauto,
Cilaurren, Muguerza., Roberto, Ca- rleta,
Del Rio, Llana., Yermo, Lele 1 Zar'reaga., Irarngorri, Bata, Chini
monaindia..
Ell ce.
Arbitre: Balaguer.
Arbitre:

•• •

•••

Tot 1 tra.cte.r-se d'un encontre decisiu per a ambdós equips, en el
qual la Victòria d'un o altre significava un allunyament de la. ooa. de
la. classif1cRc16, el partit en sl no
respongué al poc interès desvetllat
1 resultà. en extrem avorrit; tant,
que gairebé són prescindibles tota
mena de comentaris.
El joc en general fou de poca qua-

Les competicions oficials

Et CAMPIONAT DE lUGA

TANIA

Ath. Madrid • Donòstla,
R. Santander- València.,

SevUla. -Madrid,

2-l)

3-5

0-1
3-1

AL

En Carles Fages de Climent estrena aquesta nit I~ seva comèdia
en tres actes 1 en vers oo jutge està
malalt> al Principal Palace, on ac-

tes

Daura>>,

varro

de

J.

Na·

Costabella

L'estrena 1 única

representació

d'aquesta producció escènica de J •

Classllicac!ó
J. G. E. P. F. C. P.
IB 13 2 3 31 17 28
Betls
18 13 1 4 49 26 27
Madl'id
IB 10 1 7 47 36 21
Oviedo
Barcelona. IB 7 5 6 44 3B 19
A. Madrid IB 7 5 6 32 34 19
A. BUbao IB B 2 B 52 33 IB
IB 6 1 9 37 32 17
sevilla.
Espanyol IB 7 2 9 3B 46 16
IB B o 10 33 41 16
València
Ràcing s. 18 6 3 9 32 35 15
Donòsti.a. IB 5 1 12 22 47 11
IB 3 3 12 16 44 9
Arenes

argentins

ha desvetllat un fort interêa.

DISCREPOLO,

L'entrada serà per rigorosa tnvltació les quals hB.ll d'interessar--se

COLISEUM
Tanta

1 Dlscépolo.

acompanyats dels seus músics.
La presència d'ambdós artistes fou
acollida amb extrema simpatia, mà-xlm després d'nnes paraules prèvies

d'Enric Santos Dlscépoio, que digué

del &ecretar1 de la Federació, 1 a VI·

per Discépolo, ens féu sentir unes ladomat, 74 (telèfon 3211Bl.
composicions d'ell 1 del compositor
Firpo, i després Tanla cantà, acom·
panyada al piano, altres tangos, en·
VICTORIA
tre ells els tan coneguts «Esta noche
SALO
me emborracho», «Confessión» i «Yira,
Avu1, el més gran esdeveniment
Yira».
de l'any
executà
Finalment, l'orquestra
l'htmne del tango - segons frase

que ha vien ...vingut a Europa amb el
bon desig de reivindicar el tango,
malmès per exagen.clons degudes a
l'excés de comerç que s'ha fet amb de Dlscèpolo - «La Comparslta>.
El públic, com hem dit, rebé 1 acola popular cançó.
Seguidament l'orquestra, dirigida miadà els dos artistes calorosament.

DESPRES DE LA PEL· LICULA,
TRIOMF CLAMOROS DE LA GRAN
CANÇONETISTA ARGENTINA

~

1-3

I

Ahir, al Collseum, es presenaren
davant el públic barceloni els artis-

PRIMERA DIVISIO

Resultats
Espanyol- Arenes
Ath. BUbao- Barcelona.
Oviedo- Betts,

«Víctor

Navarro Costabella, que s'e!ectuarà
en una matinal que tindrà lloc el
diumenge, dia 7, a les onze del mati,

LS! ~

I; l- CA M PI O NAT DE LLIGA
I

7

la humanitat

TAN IA

DOLOROSA
Jota. musical del mestre serrano

EL SORTEIG D'AHIR

amb el famós compositor

TRENTA-QUATRE MIL
pessetes 009 014 029 053 114 201 232 245 256
premiat amb
Primer premi, núm.
263 299 322 382 419 421 481 468 601
BARCELONA - MADRID - SEVILLA - SAN SEBASTIAN
la seva. magn1!1ca orquestra en
502 521 523 561 55t 560 667 587 688
una nova 1 elegant modalitat del Segon premi, núm • .
pessetes 705 712 745 750 760 764 772 791 Bl3
premiat amb
tango
B21 B40 B55 B93 902 916 932 93B 998
BARCELONA - SAN JULIAN DE MURDES
TRENTA-CINC MIL
PREUS CORRENTS
001 009 024 048 071 070 079 121 153
pessetes 188 21B 256 289 284 326 387 417 448
premiat amb
Tercer premi, núm.
505 517 533 534 547 557 567 625 626
BARCELONA - SEVILLA -HUELVA - MADR.ID
tua. la notable companyia Vlla-Da.vi.
litat; tot i el resultat favorable a
672 677 694 707 713 825 B32 842 912
Hem volgut que l'autor, en aques...
l'Espanyol, no vol pas dir que els
pessetes 937 94B 951 953 9'11
premiat amb
ta seva. primera obra per al teatre, Quart premi, núm.
bilbaïns mereixessin perdre per Wl
TRENTA-SIS MIL
BARCELONA -MADRID- PAMPLONA -SEVILLA
SEGONA DIVISIO
ens digués alguna. cosa referent a
«SCore» de dos gols; al primer temps.
004 021 045 063 087 093 096 1.29 131
ella 1 11 bem preguntat:
encert
amb
defensaren
es
aquells
160 206 219 165 315 364 47B 49'1 538
~els locals. Tres minuts després
VINT-I-DOS MIL
-¡,Per què heu triat justament el PREMIATS AMB 1.500 PESSETES
Resultats
nsegu1en els bllbalns un segon davant un Espanyol desoonegut; al
033 040 077 OB5 088 148 154 245 261 551 565 670 576 606 613 655 731 734
diflcll?
més
el
és
que
blanc,
vers
0-1
Sabadell,
Valladolidja.
marcat
haver
1
tot
temps,
segon
1, per mitjà de Bata, en rematar
2-l)
277 2B2 336 362 392 438 447 451 456 812 B13 B43 858 864 B74 887 835 9to
-Perquè és també el més natu- 13.151 BARCELONA 1 Màlaga.
Múrcia - Ossassuna
el seu primer gol l'Espanyol als
a altra centrada d'Ellce.
2-1
493 495 506 521 535 542 559 572 581 945 976 980 99B
ral dels versos catalans 1 dóna a la. 43.636 BARCELONA.
Celta- Hèrcules
· El Barcelena, amb aquest tantelg trenta-vuit mlnuts de joc, per mitTRENTA-SET MIL
frase una elegància de prosa rftml· 11.309 Madrid i Ceuta..
587 605 610 613 625 6ó2 668 766 776
~n contra., s'animà 1 des d'aquell jà de Iriondo en ramata.r de cap
39.093 València.
014 022 037 048 069 071 081 112 130
Classlllcao!ó
7BO 846 6B6 89B 97B 995
_.noment no cessà de dominar el seu una centrada de Manolfn, els de
19.994 BARCELONA i Palma.
IBO 198 20B 222 23B 247 248 284 3M
J. O. E. P. F. C. P.
j.dversart 1 tregué profit de la flul· l'Arena.s es llança.ren a una. forta.
VINT-I-TRES MIL
21.760 Sabadell 1 Burriana.
363 36B 379 456 459 477 494 619 6:1'1
Ossassuna 6 4 1 1 1 1 6 9
ofensiva 1 dominaren ga1rebé duJa defensa. vermell-blanca.
215
Bilbao.
I
181
159
129
ll5
BARCELONA
092
069
035
020
23.530
TRIOMFAT
HA
TAMBE
601 636 641 650 672 679 709 712 721
0321147B
Hèrcules
r Als vint-i-<:inc minuts, Ratch lla.n- rant aquest segon temps; però, de222 22B 247 256 279 295 297 500 604 722 744 775 791 804 816 821 829 842
amb la seva. primera. pelllcu- 43.681 Granada..
6 4 o 2 10 12 B
Celta
;pà un tret que rebutjà el pal, però gut a la poca efectivitat de la llnia
673
659
645
626
616
Madrid.
615
545
39.376
534
621
per
produïda.
nacional,
le.
6312767
850 875 915 920 932 948 955 963 992
Múrcia
amon rematà rorta.ment a la xar- davantera, en la qual malgrat deolO Madrid.
679 762 79B B23 B44 849 B94 920 939
INCA FILMS
6 2 o 4 6 10 4
Sabadell
TRENTA-VUIT MIL
a. Dos minuts després, en un còr- butar novament Yermo, no donà
Granada.
1
Pamplona
31.102
o
13
6
6
o
o
6
Valladolid
Ol! 031 034 054 068 097 099 176 18'1
VINT-I-QUATRE MIL
er que tirà. Pagès, Berkessy, amb ce.p sensació de perill, l'Espanyol
19.590 BARCELONA 1 SevU!a,
OOB 009 013 043 090 09B 118 120 141 213 267 268 269 2B6 288 297 316 357
1 cap, aconseguia el gol de l'empat. pogué mantenir aquell resultat. Als
40.355 BARCELONA i Madrid.
143 160 179 187 214 223 266 297 306 407 414 463 464 477 498 600 516 548'
TORNEIG
t Raich, moments després, marcava trenta-vuit minuts, Iriondo, aprofi31.731 Sevilla 1 Madrid.
una. passada. llarga d'Espada,
316 342 358 3B4 415 435 467 472 566 593 605 615 630 650 658 690 705 7!7
36.658 BARCELONA.
el tercer gol en rematar un servei tant
PREPROMOCIONAL
marcà novament; aquest segon gol
5Bl 000 625 640 653 655 657 660 777 755 769 772 838 B70 905 925
'\ie vantolrà.
Un drama. de profunda tendresa
99 aproximacions de 300 pessetes 779 876 886 929 952 978 980
TRENTA-NOU MIL
, En començar la segona part, als vingué a desmoralitzar els btlbaïns,
Resultats
cada una, per als 99 números reshumana 1 sentimental per
g,uatre minuts justos. el Barcelona. que encara podien confiar amb un
OIB 066 108 140 162 211 216 282
MIL
VINT-I-CINC
1-1
Tàrrega
•
Martinenc
el
que
sense
partit
el
fini
1
empat,
tants de la. centena. del preml pri- 044 094 lli 149 156 210 21B 220 245 412 45B 470 492 49B 609 541 677 591.
è.Consegui el seu quart gol, d'un xut
&-O
Sants -Terrassa
MARUCHI FRE 8 NO
canviés.
mer, segon, tercer l quart.
tas de Raich, i el cinquè fou mar- resultat
600 609 615 673 726 739 766 624 82'1
0-1
Andreu
St.
Europaestigueren
tots
l'Espanyol,
Per
2 ld. de 2.500 pessetes cada una, 262 2B4 296 310 276 439 456 465 467 845 B90 B95 B99 915 922 951 979
bat per Escolà, als trenta-tres mlLUPITA TOVAR
4-2
672
Calella,
640
Horta581
554
549
531
516
482
471
la.
però,
Destacà,
desencertats.
prou
posterior
1
anterior
per ala números
huts. Entre el quart 1 el cinquè gol
QUARANTA MIL
ARTURITO GIRELL!
2---,'l
Duro- Granollers,
680 697 716 717 733 Bl8 839 842 867
al del primer preml
dels catalans, els bilbaïns aconse- linia :m1tja que, sense excedir.-se,
005 060 107 159 164 181 182 201 205
995
994
B76
975
921
dala.
A
regular.
més
linia.
la
fou
una
cada
pessetes
2.000
de
21d.
gul.ren el seu tercer gol, en una
203 211 240 245 24B 252 2Bl 317 319
L'EXIT INCOMMENSURABLE AL
Class!llcac!ó
per als del premi segon.
gran Jugada d'Elice, que fou l'ele- vantera, el millor Edelm.lro U. Pels
VINT-I-SIS MIL
340 253 391 428 433 447 451 465 48'1
J. G. E. P. F. C. P.
2 id. de 1.500 pessetes cada nna 021 034 067 084 094 153 157 205 222 492 502 507 50B 616 533 590 692 eobi
J;nent mlllor de l'eqUip base, en el visitants, els millors, el tercert deGranollers 16 10 1 6 44 29 21
fensiu 1 Sauto, a. la Unia mitja.; la.
per als del tercer preml
'tJ,ual dsta.cà també Cilaurren.
265 272 275 27B 288 299 303 340 417 616 632 641 674 679 685 731 737 759
16 10 1 5 38 21 21
Sants
2 id. de 806 pessetes cada una 452 672 690 595 604 609 656 660 692 760 762 7B8 790 BIS B51 864 B97 90S
Tot l'equip del Barcelona. Jugà davantera, molt irregular, de la
19
2B
32
6
1
9
16
Terrassa
esquerre,
quart premi.
del
als
per
fiDb entusiasme, magnifica. la de- qual sobresortl l'interior
737 751 766 B19 850 905 912
956 972 994
16 B 2 6 36 32 IB
Horta
·~~ensa 1 bé la linla mitja., en la qual Lele. Tingué cura. de l'arbitratge el
St. Andreu 16 7 4 6 33 25 1B
ca. Però, sobretot, l'endecasil:lab muDESENA
sevillà Balaguer, sense que la tasca
liestacà Berkessy.
16
33
34
6
4
6
16
Calella
re m'ha temptat per això: perquè és
3 29 70
~-Els davanters, ràpids I oportuns. ll resultés dlflcll.
Martinenc 16 6 2 B 28 3{ 14
el vers més di!icU.
CENTENA
·;
16 6 1 10 20 31 11
Europa
-¿Creieu que és teatral, la. vos- 153 162 166 246 255 264 274 349 371
16 4 s 9 21 33 11
Duro
tra. comèdia?
397 453 468 497 516 53B 551 648 65B
16 6 1 10 26 41 11
Tàrrega
-Si; crec que és això que hem 6B6 692 702 7:2 733 773 777 804 B07
EL I PREMI MOTORISTA
BASQUETBOL
teatral.
dir~ne
a
conVingut
Bll B19 B40 853 B54 B62 866 883 B93
AMATEUR
d'en Miquel Valdés - Rambla de les Flors,
-Temeu la representació?
912 913 91B 966
Segura, A, 1 m. 4.4 s.; Serinyà, N.
MIL
-Gens ni mica. La critica sempre
Lluís
Catalunya
de
Campionat
,El
I
AFAVORIR
INSISTEIX
ha estat generosa. l comprensiva. amb 120 173 160 185 194 197 273 320 341
guanyador Juandó i Rubio.
Marquès,
Cursa 33 m. crawl (infantil)
Els resultats de la jornada del
ml quan he publicat llibres de ver- 347 429 453 514 559 561 614 635 653
BARCELONA
TOT
ENRIQUIR
absolut
C. Juandó, C, 27 s.; J. Parés 1 N . - - - - - - - - - - - - - · 1 6 9 0 704 709 712 717 754 828 855 865
¡tiumenge:
•
Boada.
895 912 956 987
PRIMERA CATEGORIA
I efectivament. aixi ho fa., ja que en el sorteig d'ahir ha. venut la
El gest <tel Moto Club de CataluCursa 200 m. braça
DOS MIL
Intendència, 29 • Junlors, 18.
tercera. sèrie del bitllet núm. 9.710 que ba estat premla.t amb el
d'un
creació
la
a
encaminat
nya,
Al1
s.,
54
m.
154
3
e,
143
115
100
086
Gastearena,
079
074
063
014
Intendència: Pujol 1, planter de corredors que vinguin a
Equips. 1
169 2Q2 209 222 273 326 335 363 373
IMa~tinez, Blanco 7. Vilalda.ch 8, ca- formar el quadre complet que ba bert.
387 410 413 423 426 475 629 569 670
Cursa 100 m. esquena.
(tartneu 13.
tingut sempre Catalunya. en espe57B 603 611 638 736 753 762 830 883
C. Soriano, A, 1 m. 32 s., 1 R. NaJunlors: P. Vida~ Farré 2, J. Vi· cialitats de velocitat, 1 que actual~
923 957 975 976 995
GRAN EXIT DE
ílal 4, Suan 6, Ventura 3, Piera. 3. ment, per diverses csuses, havia. daL
TRES MIL
Punt!Uició
SEGONA CATEGORIA
minvat força, ha tingut un notable
023 068 074 07B 092 117 l!B 126
000
Equip A: Dos encontres, 84 punts.
(Primer grup)
èxit.
223 245 274 276 303
212
160
151
12B
punts.
42
encontre,
Un
B:
Equip
Junt amb les seyes aproxlmacions l VUITANTA BITLLETS de la
C. C. Hospitalet, 39-Manresana., 27.
No ha. e3ta.t molt nombrosa la. ins338 354 355 366 3Bl 434 486 487 527
Equip C: Un encontre, 36 punts.
seva centena
Atlètic, 16-Juventus, 39.
cripció que el Moto Club de Cata579 650 667 758 7B3 794 824 881 900
CONCURS INFANTIL
TERCERA CATEGORIA
lunya ha. assolit per al seu primer
911 927 932 939 952 967 983 992 993
del
jornada
segona
la
jugà
Es
de pessetes de la GROSSA de
7.500.000
ELS
TREURE
VOLEU
Pn¡t de la Riba, 16. C. D. Gar- Premi Amateur, 1 preciSament es fa
QUATRE M.Uo
Concurs 1nfanttl entre els equtp3 A
BITLLET EN AQUESTA
VOSTRE
EL
COMPREU
•
MAIG?
de
l'li
pla, 9.
més digne de lloanÇa l'interès de la i e, i guanyà el primer per 40 punts
051 056 063 096 166 176 183 206 ~32
· U. E. Rubi, 22·S. E. Comtal, 6.
AFORTUNADA ADMINISTRACIO
veterana entitat a muntar aquesta a. 39.
24B 249 253 261 286 2B7 292 320 325
Ateneu B. C., 19-F. C. Martinenc, 20 cursa per a un nombre reduït de
345 375 417 463 468 484 523 624 557
Cursa 100 m. lliure
A. O. Mollet, 20-0límpic, 23.
concursants, 1 és segur que això do627 715 126 727 734 736 755 7B7 845
Cardona. I, A, 1 m. 20 s.; Castlllo,
narà el seu fruit, ja que s'han po- Juandó i Alegre.
B97 913 924 934
QUARANTA-UN MIL
VINT-I-SET MIL
ír,grupació de Basquetbol de gut constatar durant el curs de la
CINC MIL
Cura a. 100 m. braça
022 033 067 ll6 333 353 385 438 443 041 060 ll7 12B 137 146 167 182 198
424
415
340
314
309
287
24B
190
126
prova valors molt destacats que poIl.
Cardona
1
s.,
Parera, A, 1 m. 54
202 209 241 262 267 2BO 2B8 296 317
Catalunya
429 437 464 521 540 641 647 67B 685 45B 468 519 524 534 571 5B2 605 607 341 363 406 407 421 432 434 443 449
dran competir ben dignament entre
Cursa 100 m. esquena.
R-enaixement, 49-Aligues B. C., 22. els professionals en futures manifes~
715 741 760 7B7 812 827 869 917 962 616 693 725 746 B35 873 B75 878 89B 455 458 460 470 502 53B 548 595 619
Cortés.
E.
i
s.,
34
m.
1
e,
RoVira,
914 9B6
Sabadell, 29-J. A. Martinenca, 21. taclons.
995
Cursa 66 m. liiure
621 626 62B 668 679 6B4 69B 705 725
Badalonl, li-Montgat, 29.
SIS MIL
VINT-I-VUIT MIL
El Moto Club de Catalunya ha.
Cardús, A, 54 s.; Francisco, GrtM
739 7B2 794 797 819 830 841 882 881
205
196
171
170
126
125
OB9
9B6
056
221
216
160
129
092
Moto064
Premi
062
044
primer
012
muntat el seu
sos o de biografia. I el públic, crec
ñó. Màrquez, Albert 1 Llorens.
B98 912 917 918 953 95'7 975 977 982
387
386
369
267
363
34~
277
235
230
Classificacions
471
460
417
412
396
381
347
337
27B
ciclista Amateur amb el luxe de deque sabrà apreciar la. meva absolu- 400 415 424 501 512 549 555 590 600
Puntuació
985
ens
que
organització
acurada.
i
623
talls
595
577
565
561
555
550
632
525
PRIMERA CATEGORIA
Equip A: Dos encontres, 77 punts. ta honradesa literària. Jo he escrit 641 679 759 779 792 607 851 911 962
QUARANTA-DOS MIL
62B 631 633 652 655 660 683 692 752 000 019 020 032 042 045 053 058 061
Equip B: Un encontre, 42 punts. aquesta obra per a. plaure.
6 5 o 1 154 115 10 té acostumats. Han estat perfectaLaietà
MIL
SET
cirdel
serveis
els
tots
atesos
ment
971
965
963
939
905
880
B68
859
7B6
6 4 o 2 162 104 B
i~spanyo!
Equip C: Un encontre, 39 punts.
- ¿A quina mena de públic va. 011 025 027 038 043 054 064 121 135
076 113 134 139 146 163 177 193 252
265 234 294 295 313 337 350 3B5 436
6 3 1 2 177 123 7 cuit, tant pel que es refereix als
Patrle
VINT·I·NOU MIL
adreçada?
377
357
334
32B
303
284
232
201
lBB
1
l'autoritat
de
pels
com
controls,
DEL'ESPORT
SOCIAL
LA PROVA
-A una mena de públic mitjà; de 397 455 475 513 51B 551 674 593 600 031 052 096 105 110 143 164 168 194 43B 441 450 462 464 507 522 524 628
Jntendènc!& 6 3 1 2 15B 130 7
taris.
sani
serveis
CATALA
532 541 596 604 641 658 662 679 701
CICLISTA
exem.
per
415
389
comerciants,
de
367
o
302
batxillers
Barcelona 6 3 1 2 169 159 7
641 679 759 779 792 B07 851 911 062 205 206 251 275 300
El públic, molt nombrós, ba. do6 3 1 2 120 112 7
419 435 455 474 492 541 544 627 640 706 717 777 7B6 B07 80B 813 832 833
l!uro
ple
MIL
VUIT
lluïment a la. prova. Presentava.
-Però, vós que no sou demòcrata, 052 OB2 20B 252 298 301 31B 370 375 643 694 72B 778 799 B17 B24 832 B49 931 933 969 976 9B5
'o. C. Joves 6 1 o 5 8B 209 2 nat
Josep Roca,
QUARANTA-TRES MIL
acataríeu el parer del públlc?
6 O O 6 97 173 O un aspecte animadissim tot el períJuniors
392 417 422 4B2 490 504 616 669 5BB B51 905 907 937 960
metre del circuit on tema. lloc la
041 042 05B 091 115 123 125 126 149
-Si és favorable, perquè coincidirà 597 615 6B2 706 7B2 783 805 809 B4B
fou el guanyador
MIL
TRENTA
SEGONA CATEGORIA
cursa.
153 155 175 1B3 205 207 212 288 292
amb la. meva fe. Si no ho és, pro- B61 910 92B 938 9BB
Primer grup
052 054 088 092 112 153 176 ·21B 230 295 297 334 342 397 439 447 455 486
A les deu en punt, i actuant de
La. cursa de 100 quilòmetres que
NOU MIL
237 253 267 2S4 326 357 402 421 446 501 522 565 573 594 612 651 667 678
L'Hospitalet 5 4 o 1 162 Bl B «startern el campió d'Espanya, Fer- va. celebrar diumenge la veterana testaré escrivint altres comèdies amb
1M.anresa.na.
6 4 O 1 133 99 8 ran Aranda, que arriba dissabte entitat, va quedar reduïda s 90 qui- la ma.telxa finalitat: la de plaure. 095 127 161 IBI 183 221 269 292 304 478 491 499 566 582 621 634 644 640 6B9 793 714 718 719 720 723 727 751
326 40B 469 483 520 553 687 596 700 669 683 696 71B 746 756 782 855 925 784 795 B27 87B 902 904 909 912 921
5 4 o 1 148 103 8 d'Alemanya, prengueren la sortida: lòmetres per haver detenninat el
Juventus
707 711 725 728 760 7B4 834 B45 B56 935 9BO
B5 131 4
5 2 o 3
·,1\.tlètlc
De la classe 250 cc.: Miquel Ma- Consell Directiu efectuar la. sortida
939 94B 972 990 999
B71 919
TRENTA-UN MIL
6 1 O 4 58 12B 2 tes i Emili Tintoré.
Ripollet
99 aproximacions de 300 pessetes
i arribada. d'aquesta en el terme de
MIL
DEU
191
188
186
157
139
075
072
500555990
037
007
C.E.E.
De la. classe 350 cc.: Patek, Ma- st. Andreu.
cadascuna per als números restants
240
134
121
118
103
060
08B
037
000
Segon grup
397
350
443
290
278
227
226
225
219
nuel Marquès, Carles Marquès, Lluís
dels premis: primer,
Dels 36 corredors Inscrits varen
249 330 460 603 611 632 668 793 794 402 41B 432 435 436 446 473 520 635 de la centena
6 5 o o 178 64 10 Marquès i un que amagava el seu prendre la. sortida. 25. Els de cate.Cornellà
segon, tercer 1 quart.
796 B20 B45 BB4 977 980 9B7
5 3 1 1 133 62 7 nom sota. dues X. X.
.'1\.tles
548 556 56B 579 608 609 625 700 726
de 2.500 pessetes
aprox1tnacloos
2
goria. concediren un handicap de
ONZE MIL
5 3 1 1 ll5 110 7
'Calella
727 731 735 763 766 76B 784 788 789 cadascuna per als números anterior
De la c-lasse 500 cc. 1 mé3 altes: tres minats a favor dels princi·
179
166
145
126
113
102
097
072
03B
ronàutica 5 2 O 3 61 85 4 Porthos, Santiago Not, Lluis Iglé- plants.
i posterior al del primer premi
183 195 20B 250 2BO 390 404 409 42B 916 946 967 99B 999
5 1 O 4 44 73 2 sles 1 Francesc Puchades.
cletxes
2 aprox.lmacions de 2.000 pessetes
La classificació rou la següent:
TRENTA-DOS MIL
507 516 517 607 611 663 673
451
443
1. Josep Roca, 2 h. 41 m.
En aquesta classificació no hi flguLa cursa es desenrotUè. amb tota
009 OB9 143 17B 207 214 240 272 288 cadascuna per als números anterior
946
933
928
916
907
868
833
2. Tomàs Pérez, 2 h. 41 m. 4 s.
,ra 13. U. O. E. de Badalona. per ha- normalitat i sense que ocorregués
297 339 37B 388 397 401 409 448 450 i posterior al del segon premi.
DOCE MIL
2 aproximacions de 1.500 pessetes
3. Horaci Flores, 2 h. 41 m. s s.
ver-se retirat del campionat.
cap accident. S'establi la següent
479 49B 613 516 5B6 599 630 642 679
332
305
295
284
261
132
124
075
000
s.
12
m.
41
h.
2
cadascuna. per als números anterior
4. Lluís Bonastre,
CLASSIFICAC/0 GENERAL
TERCERA CATEGORIA
337 342 374 3B3 295 396 408 416 629 726 732 739 744 752 802 B25 880 915 1 posterior al del tercer premi.
m.
42
h.
2
COrminola,
Joan
5.
Martinenc 7 6 O 1 167 95 12 <Deu voltes al circuit representatives
632 663 664 671 710 714 790 B34 B64
TRENTA-TRES MIL
2 aproximacions de 806 pesstes ca.6. Ramon Boada., 2 h. 42 m. 45 s.
de 95 kms. 240 metres)
6 5 o 1 150 Bl 10
Ollmpic
.._
931 994
042 044 050 OB3 108 114 125 146 149 dascuna per als números anterior 1
s.
50
m.
42
h.
2
Serrana,
Angel
7.
I. Lluls Marquès, 1 h. 16 m. 53
6 4 o 2 15B 61 B
'Ateneu
MIL
TRI!i>ZE
17B 1B4 200 209 216 223 237 26B 270 posterior al del quart.
8. Gabriel Ventura, 2 h. 50 m.
7 3 O 4 74 B6 6 segons (74'325 km. p. h.).
Rubi
016 025 026 038 041 072 101 103 112 305 332 345 354 374 3BO 3Bl 417 456
9. Pere Mas, 2 h. 58 m.
Fem avinent als nostres lectors la
2. Santiago Not, 1 h. 17 m. 27 s.
6 2 1 3 120 105 5
Mollet
337
313
303
295
281
257
149
142
117
488 506 51B 519 580 582 621 622 635 conveniència de no inutilitzar ell
10. Pere Escoda, 2 h. 59 m. 50 s.
49 76 4 (73'781 km. p, h.).
4 2 O 2
P. Rlba
527
624
511
504
450
39B
397
390
352
655 701 716 757 778 832 B43 B79 907 bitllets de la Loteria sense consulJoan Sureda, 2 h. 59 m. 51 s.
3. Manuel Marquès, 1 h. 20 m. 11.
6 1 O 5 54 1B5 2
Comtal
565 5BB 670 700 726 731 737 771 B22 92B 971 985
12. P. Fasanella, 2 h. 59 m. 53 s .
tar abans la llista oficiaL
Una bellissima història. d'amor
6 O 1 5 55 139 1 55 s.
.Garc!&
952
947
923
B93
665
m.
20
h.
3
Casino,
Pere
13.
4. Porthos, 1 h. 23 m. 23 s.
AGRUPACIO
CATORZE MIL
durant
retirat
s'han
que
els
Entre
5. F. Puchades, 1 h. 23 m. 25 s.
enaixement9 6 O 3 239 191 12
recorregut per diverses clrcums- A ml no em porta cap preocupació OIO 019 020 040 047 100 IOB 133 176
6. X. X. (9 voltes), 1 h. 21 m. el
9 6 O 3 179 166 12
abadell
tà.ncies lli ha. que anotar a. Castel, mora.lista ni intellectualista.. Sóc ar~ 220 237 284 30B 332 416 432 470 4BB
s.
51
8 5 O 3 1B7 127 10
ontgat
Albert, Ble.si, Iñiesta, Capdevila, Pa- ttsta i el meu art és, com tot art 490 497 551 558 577 606 623 670 67B
7. E. Tlntoré (9 voltes), 1 h. 21 nisello, Oiria., Cantierl, Canti i J?u- veritable, una aspiració a la. bellesa 706 760 829 877 883 B97 922 958 975
Montserrat B 5 O 3 159 158 10
(62'BOB).
s.
53
minuts
Martinenca B 5 O 3 169 158 10
jol, la qual cosa fou una llàstima
9B4
B. Patek (9 voltes), 1 h. 22 m. després d'haver donat tanta. ame- formal
-¿Esteu content de la. interpre9 2 O 7 174 226 4
Allgues
QUINZE MIL
s.
50
cursa.
la
a
2
nitat
221
139
B
O
9 1
Badaloni
tació?
023 Oó3 074 091 191 294 406 411 455
9. Miquel Mates (7 voltes), 1 h.
de
-Molt.
477 478 514 517 522 708 823 B42 B43
23 m. 11 s.
ATLETISME PER A VETERANS
-¿QUin és el paper més sobresor· B70 871 B72 B77 B80 909 940 957
Volta mes ràpida la tercera de
tint de la comèdia?
SETSE MIL
Lluís Marquès, en 7 m. 32 s. a. la.
-Tots. Es com una orquestra, que OM 019 060 IU 149 171 237 242 246
Vicenç Tonijoan guanyà
velocitat de 75'854 kms. per hora.
sl un instrument desa!ina se'n va 259 363 405 497 533 572 596 636 652
CLASSIFICAC/0
tot en orris.
894 701 733 737 753 771 775 790 852
cursa a peu, i Vicenç
PER CATEGORIES
(davant Plaça Macià)
RAMBLA DEL CENTRE,
-Han dit que es tracta d'una 853 B54 B57 931 956
Classe 250 c. c.
minal, la marxa
.
..
farsa
DISSET MIL
DONANT GRANS PREMIS
INTERRUPCIO
SENSE
SEGUEIX
1. Emili Tintoré.
-Això ja ho escatiran els cr1tics.
2. Miquel Mates.
Diumenge tingué lloc al Parc de Jo bo titulo simplement cobra en 060 090 093 111 143 159 199 214 226
MAJORS. En el Sorteig d'avui ha venut els següents premis:
696
591
590
5B7
503
443
414
394
267
la Ciutadella, l'organització que cA~ tres actes».
Classe 350 c. c.
628 633 637 884 722 753 765 766 812
1. !Juts Marquès.
ció Atlètica» va dedicar als vete819 825 836 894 697 900 904 909 926
rans de l'atletisme.
2. Manuel Marquès.
933 945 955 966
Els resultats de la cursa a. peu 1
3. x. x.
al bitllet número 41.581, les seves DUES APROXIMACIONS l VUIDIVUIT MIL
la de marxa, foren els següents:
4. Pa.tek.
020 036 07B OB9 10B 138 146 161 169
Cursa a peu (4.400 metreos)
TANTA BITLLETS DE LA SEVA CENTENA
Cla.sse 500 c. c. i superiors
176 202 207 222 244 275 309 310 31B
1. Vicenç Tonijoan, 16 m. 18 s.
1. Santiago Not.
356 392 393 400 435 494 512 531 556
1-5, independent.
2. Porthos.
2. Manuel Cutlé, Pausas - Edel557 592 615 671 706 732 73B 766 787
3. F. Puchades.
mira.
B52 859 B75 960 972
Dtstribuldors:
3. Enric Ribera, F. O. Barcelona.
DINOU MIL
al bitllet número 9.7101 les seves DUES APROXIMACIONS I NOAL CLUB NATACIO BARCELONA
ROMAGOSA
4. Joan Teyl C. D. EUropa.
055 076 097 173 1B2 243 290 305 324
RANTA BITLLETS DE LA SEVA CENTENA
I c.a, S. C.
5. Josep Ba. des, F. O. Barcelona.
327 359 413 42B 529 643 589 644 700
Europa.
D.
O.
Balaguer,
Antoni
6.
712 730 791 B03 824 835 846 853 90B
València, 295
Els Concursos, femení í
'1. Didac Devesa., Independent.
I 920 936
Barcelona
Europa.
D.
C.
Mart!nez,
J.
B.
infantil
VINT MIL
9. Felicià PJ.bW, F. O. Barcelona.
al bitllet núm. 33.2.86, les seves DUES APROXIMACIONS I VUI013 088 097 108 146 2B2 284 294 306
. Diumenge va tenir lloc, a la pis- 10. Isidre Mestres, U. A. Nurm.l.
TANTA BITLLETS DE LA SEVA CENTENA
336 347 440 454 477 496 619 568 674
ema. del C. N. Barcelona, la segona 11. Daniel Estlvlll U. A. Nurml
679 595 612 627 666 710 743 74B 769
sessió del Concurs femen{ 1 Concurs 12. Vlcenç Royo, P. C. Barcelona.
venut lea 111 sèries del bitllet número 43.636, premiat
ha
més
A
821 879 941 950 954
infantil.
Marxa (8.800 metres)
amb 1.500 pessetes cada una I centenar del SEGON PREMI. Gran
MIL
VINT-I-UN
Els resultats foren els següents:
l. Vicenç Caminal, U. S. Sants.
008 047 056 073 lot 105 108 132 194
assortiment en bitllets per al Sorteig Extraordinari 11 Maig, el preCursa 100 m. lliure (1 ... categoria)
2. René Charlot, independent.
177 213 236 268 303 419 476 690 609
mi major del qual és de l.soo.ooo pessetes.
C. Soriana, A, 1 m. 20 s.; M. Ros
3. Enric Orero, U. s. sants.
617 636 66ó 704 715 730 773 800 813
'
Nadal 1 MMSIWella.
4. Enric Ma!mó, U. A. Nurml
999
947
926
855
817
6, Vlcenç Royo, P. Ç. Barcelona.
Cursa. 100 m. lliure ( 3.• caúgoria)

L'Atlètic ha perdut novament al
seu camp aquesta. vegada, davant el
Jlarcelons, per 5 &. 3. Els catalans
,j ugaren amb un entusiasme extraordinari, la qual cosa els a.ssenyalà.
el cam1 del triomr. El primer temps
è,cabà. amb un tsnteig fa,•orable als
blau-grana.
ElS de l'Atlètic semblava. que anaen a guanyar el partit sense disussió, perquè a. la. pocs. e3tona d'haer començat, Ellce féu una bona
entrada, que rematà Bata a la xar'~a per a aconseguir el primer gol

i

Enric S. Discépolo
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100.000
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60.000
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Administració de Loteries, núm. 35

Maria Illa
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AVUI, ESTRENA

Premi ma¡or de 100.000 ptes.

Terter pi·emi de 30.000 ptes.

Quart premi de 25.000 ptes.

Barcelona -
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LA SITUACIO INTERNACIONAL
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Acabades les.converses de Moscou avui començaran les de Varsòvia

-
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Text dels decrets Els representants anglesos i russos donen una nota conjun.
d. I~' d I ta plena d'optimisme --- Es parla d'un Pacte d'ajuda mútua
,. d I
• •
1
La nostra subscripCIÓ contra In ut conce tnt tn uI entre França, Itàlia, Txecoslovàquia i Rússia --- Alemanya
Tractat de Lobcar.
el Pacte com la violació ' del
de G on z ó Ie z al senyor Gonzd- consideraria
..
.
.
·
·
1
f
H"tl
Relació de donat1us rebuts a les nostres of1cmes
lez Peña ¡als altres no. ~ er comença a posar en prac tca e servei o hga.
peñ a
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
França tramet tropes a la
tor1 i crtda la lleva del 1915
<ondemnats seva frontera amb Alemanya --- El Japó diu que no vol sa.
Els que votaren

PER ALs AMics EMPResoNAts

Ptes.

10'- M. P .... ..,, .........
2'- J . M. P ............ .

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

25'- J. F. R .... ........ .

0'50

M. S ......... .
A. B .••• ••• •.•••••• •
Suma anterior ...... 67.416 80 J. T ............. •··

l'er Catalunya .. . ... ... .. .
ttossend Ber¡adà. .......... ..
Una lleidatà 1 una barcelonina ............ .........
Dos carters .. . . .. .. . .. . .. .
Un esquerd. do Montgay
(se¡ona vegada) . .. . .. ...
u n grup Cie dones I homes
d'esquerra del c. Mart1
Molins ..................
oarles Jeremies . .. .. . .. . .. .
J es\ls i Josep M. Serra, de
Badalona ............. ..
P. Olego Abad .. . .. . .. . . ..
Una admiradora de Companys i Azntl.a . .. .. . .. . ...
A.nge!ina 1 Teresina Riba
Rlé, de Sant Feliu de Llobregat..................
Vn calden esquerrà. .. . . ..
:l4arla Compte, a la memòria de Macià. ....... ..
APO!ònla Tomàs .. . . .. .. . .. .
A. S. O................. ..
J . A ......................

de Terrassa ... .. . .. .
8. T ......................
VIcenta. Roca. a la memòria. d'En COmpte .. . . .. ...
:rrancisca Carrera ... . . . . ..
rceUina Duc, a la memòria d'En Compte ....... ..
a catòlica, (1d. !d.) .... ..
a catalana de Brocà, a la
memòriA. d'En Compte ...
arles Dlego, !d. !d. .. . ...
arme Solanes, 1d. !d. . . . .. .
lvador Barot, a. la memòria dels a vis . . . . .. . ..
~rlqueta José ... ... . ..
Ricard Dencàs .. . . . . , ..
Rosa Bartol! . . . .. . .. . .. . .. .
Antoni Tom&s (primera ve¡ada) ................. .
Antoni Tomàs (segona. vegada.) ................. .
Pau Tomàs ...... , ....... .
lllercé Tomàs .. . . .. ... . .. .. .
Jose.tWa Tomàs . .. ... , .. •..
.14arla Noguer~ .. . .. . . . . ...
Arminyo (sisena setmana).
A la memòria de Ramon Im·
bert ................... ..
Jo:~quim Rauli ((onzena ve¡ada) ................ ..
Fn milla Romeu . .. . .. .. . . ..
Adelina Serinyà (quarta vegada) ................. .
S. Trladó Prats (11 vegada)
!Japttsta Solé . .. .. . . .. .. . . ..
Antoni Torres . .. .. . . .. ...
Un subscriptor, G. u., tercera ve¡ada) ... . .. ... ...
Jaume Ollvé (segona vegada
Angellna Santaularl (segona.
vegada) ............. ..
S. -

28
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..

!:. R ................ .. .

Joan Sutl.er .......... ..
l:go Sum qui sum ... .. .
Josep Maldonado .b.hrt1n
Benet Cuadrat .. . .. . .. . . ..
A. S. i A. E. (quarta vegada)
Una esquerrana d'Estamariu ................... ..
Una admiradora de Companys ... .............. .
HUMANITAT (4.• vegada).
Josep Colet (segona veaada)
Ateneu d'Esquerra de Gironella .................... .
Amorós de Santsalvador .. .
Dos esquerrans d'Olvàn ...
Antoni Compte, a la memòria de J. Compte ........ .
J . F. cBar Xaconet. ... .. .
Un noi català. (tercera vegada) ................ ..
J oan Campbadal .. . .. . .. . . .•
VIcenta Soler . .. .. ........ ..
Cònsol Veron .. . . .. ... ... .. .
Pe peta Brasó .. . . .. , .. ... .. .
Ramona Torrella .. . ••. .. • . ..
Enriqueta Torrella ... ... .. .
S:~lvador Torrella ... ........ .
J oaquim Torrella .. . ... . ..
Valentina Camadell ... . ..
Un catalanista ........... .
Una parella de nacionalistes
d'esquerra, a la memòria
de l'Avi ................. .
La sogra. ................ ..
L'altra sogra .............. .
El sogre ................. .
Els cosins de la parella. .. .
El no.no ae la casa, a la sa-lut de la seva àvia .. . .. .
Ramon AmatUer ... . ....... .
VIcenç Blay . .. .. . .. . .. .
Lluls Ponsa ............. ..
Teodor Flté ............. ..
Lluis Figuerola ... . .. .. . .. .
Angela Rnmirez .. . . .. .. • .. •
Clementina G1l!em ... ... . ..
Joaquima. Cunillera ....... ..
Josefina Huertas .......... ..
Dolors Tort .. . .. . .. . .. . . ..
Anna Quer ........ .
Rafael Andreu .. . . .. . .. .. •
Francesc Vlllegas .. . . .. .. .
Ramon Valies! . .. . .. ... .. .
Liuis Jull a . .. . .. . .. . .. .. .
Jaume Mornl ... ... .. . .. .
Josep Flores . . . ... ... ...
Isidre Malné ... . .. ... . ..
Francesc Altlsent ... . ..
Josep Sànchez . . . ... . ..
Andalel Cot .. . .. . . .. .. .
Un company ......... . ..
Vicenç Serrano .. . . .. .. .
Miquel Crispin ... ......
Manuel Gascón ........ .
Joan Alnrcón .. . ... .. .
Josep Se¡u ra .. . .. . .. .
A la memòria de Macià ...
Mart! Arenas a la memòria
de Macià ............. ..
Uu ¡ruJ) de catalans d"esquerra:

~. ·::. ·::. ·::. ·::. ·::. :·:.
~.
D V . . . . . ..

B. B..........
E B ....... .. .

G.V......... .

A. H ........ ..
M. C .... ........... .

¡~.

r· : :· : :· : :· :~:· :· :· : :

F. T ............. , ..
2'50 J. B. O............ .

1'- M. S . ...... , ....... .

A.M ....... .........

12'30

2'50

1'5'-

1'-

Un ¡rup d'empleats dc Banes (tercera vegada):
x. x ................. ..
Uu nét deis Alwogà.vers
Serra ............... . ..
Glspert ... . .. ... . .. .. .

2'5'1'2'2'2"50
2'1'2'-

M ......• """ •. •..•..••• .

1'50 Barroret .............. .

Marsà. ................. .

Alcura.z .....................

2'- casanovas ................. .
5'- Ripoll .. . ... . .. • .. ... ... .. .
l'~

1'1'-

Mora .................... .
Rumbau ..•.••..•.....••.•
Glmcnú ................ ..
Cornudella ................. .
J Gràcia . .. . .. .. . •.. . .. .. .
Porqueras ................. .
Ar¡emi ...... , ............. .
Garriga ............. ..
Batet ............ ..... .
c:unlns ................... ..

2'-

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

2'-¡

1'-

1'-

10'5'-

1'1'-

0'50
1'-

Almofio ••••• , ,., .~~ ••••••.• ••..:

1' - Mondragón ................. ,

Carulla . . . .. . ... ... ... .. ... .
1'- Grup de Vlnatalres del Pla
1'de Palau (Ciutat):

2'-

1'-

1'-

1'- A. A. S............ , ....,

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

J.

o ......................

1'- P. B ............. , ...... ..
1'- Josep Cabré .. . ... .. . ... ..,

s·2'-

1'-

1'-

1'1'1'-

i·2'-

2'1'2'-

1'2'-

1'2'-

75'-

1'-

1'-

2'-

2'3'2'-

Joan DeJú ................. .
Josep Mestres (Tarra¡ona).
Josep VUanova (!d.) .........
Josep Vllanova Folch (!d.) .
Enric Inaen.se (Avinyonet).
Miquel Busquests. do Fontrubi ................... ..
Esteve Cruatl.es, Arboç .. . . ..
David Albert! de VHairanca.
Joan Ga.lo!ré, Vilafranca .. .
Antoni Pujol, Oastellvl ..... .
Josep Jané, Vendrell .. . .. .
Joaquim Miquel de Pla del
del Penedés .. . .. . .. . . ..
Joan Fio, Piera .. . .. . . .. .. .
Jooop Segarra, Plera . .. ...
Miquel Flo, d'Hostalets de
Pierola ................ ..
Antoni OaU, Oa.$te!l!ulllt ...
Antoni MatM, Sant Andreu
de la :aarca .............. .
Priorat ................... ..
Dlonls Vallés, de Capsanes.
Josep !.furti, Secuita .... ..
Joan Cabré, Bellmunt .... ..
Josep Isart, Hostalets de
Pierola ... ·.............. .
Antonl Esvert, Puigdalba ...
Josep Pujadó, Sant Joan de
Mediona ...... ........ .

1'-

6'-

2'-

2'-

3'-

2'-

2'-
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Ptes.

En

____________*____________

2'2'-

0'50

5'-

0'50

1'1'1'-

0'50
1'-

US AVAtATS PeR lERROUX

A ixí parla la
"Ceda "

Reproduïm del darrer editorial de
0'50 El Debate, diari governamental, òr2'- gan oficiós de la coalició radicalcedista que ha governat f!ns ara,
5'- els següents paràgrafs:
2'50

1'-

1'-

1'-

5'-

1'-

1'1'1'1'1'1'1'1'1'-

1'-

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

0'50

«Se ha. producldo la. crisis. Quedan ademàs indultados de la. pena.
de muerte EL JEFE DE LA REVOLUCióN DE OCTUBRE Y V ARlOS
DE CRIMENES.
COMPA~EROS
Dos hechos que nosotros no hemos
querido; pero dos hechos consumados a. la. hora. presente.
La. atención debe ahora. centrarse en la soluc!ón de la crisis. Y la.
soluc!ón hay que buscaria en las
causas que la han mot!vado. Algunas de estas causas son próximas;
otras, remotas. HA DADO OCASióN
INMEDIATA A LA CRISIS LA INJUSTICIA DEL INDULTO.»

o·5o

Llegiu LA HUMANITAT

0'50

0'25

¿No eren ells els qui demanaven
l'indult de Sanjur;o, el militar que
utilttzà el seu càrrec i les armes que
la República H donava per aixecar
aquestes armes contra la República?
¿No eren ells els qui clamaven
contra Catalun11a quan catalunya,
representada per la Gener aJitat, es
11egava a acatar una sentència del
T1'ibunal de Garanties, essencialment polttica, que no afectava la
vida de cap home t que les desfeia
les essències autonòmiques de la
Constitució republicana?

0'50

:..legiu LA HUMA NI TAT

0'50
0'50

o·so
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0'50

1'1'-

l'-

1'-

0'50
0'50
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0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

0"25

Liquidació fins el dia 31 de març
del 1935
Existència en Caixa. el 24 de març .. . ... ... 5.738'60
2.306'75
I ngr essat durant els dies 25/3 al 30/3 ... . ..
35'R etorn d'l subsidi directe ... ... ... . .. ... ...
740'Idem de 25 subsidis del Comitè Pro Presos
SORTIDES DE CAIXA :
Subsidis a diversos ... ... ... ... ... ... •••
» exiliats ... ... . .. ... ... ... .. .
»
per mitjà Comitè Pro P r esos .. .
»
» Comissió Esparraguera
»
»
Hospitalet ...
1
»
»
»
S Vicenç Horts
1
»
»
1
Sabadell. .. . ...
»
1
1
1
St. Pere Ribas
»
1
1
»
Vllan. i Geltrú
»
1
»
»
Horta St. J oan
1
1
»
»
a. empresonats Presó Model .. .
»
lt
Lleida. ...... .. .
»
»
»
G irona ... ......
»
1
Tarragona... . .. .
1
»
»
P amplona ... ...
»
»
»
Existència. en Caixa. el dia. 31 de març ......

8.820'35

UNA NOTA DE LES RE•
UNIONS DE MOSCOU
Moscou. 1. - Una lq;ada acabades les converses anglG-russes, s"ha
!et públic un comunicat oficial, el
qual declara. que en elles s'ha tractat de tots els problemes que afecten
actualment. Europa, àdhuc l'anomenat Pacte Oriental També es
parlà de la marxa futura de les relacions anglo-soviètiques.
Les negociacions han estat caracteritzades per l'esperit d'amistat l
cordialitat que les presidi
Mr. Eden informà Litv!nof! del
tractat en les converses sostingudes
per sir Simon 1 ell a Berlin.
El comunicat, fdesprés de dir que
es tenen fermes esperances que quedi aclarit l'horitzó europeu, diu que
Stalin, Litvinof! I Eden, cvaren mantenir l'opinió que. donada l'actual
situació internacional, era més necessari que mal prosseguir la labor

Al guardià: civil Aniba.l Roces Zap!co, indulto de la pena. de muerte
que, por el delito de rebelión militar, le ha. sido 1mpueste. por sentencia dictada en Cònsejo de guerra.
ordlnario cclebrado en la plaza de
Oviedo el dia 28 de enero Ultimo y
aprobada por el auditor de Guerre.,
cuya. pena ae con~uta. por la de
treinta. años de r~lusión mayor,
con las accesor1as legalea corre3pondienteS.
Al pa1sano Manuel - Oarc!a López,
indulto de la pena. de muerte que,
per el delito de insulto a tuerza. armada, ca.usando muerte, le ha sido
impuesta. en sentencia de 31 de octubre de 193~ por la Sa.la. de Justicie. militar del Tribunal Supremo,
oonfirmando la dictada por el Consejo de guerre. ordlnario reunido
en Sevilla. el 16 dc mayo de dicho
a.ño, cuya. pena se conmuta. por la.
de treinta. años de reclusión mayor,
con las ..ccesorio.s le¡ales correspon,
dlentes.
Al leg1Ónarlo Al!redo auardia, Indulto de la pena de muerte que, por
el delito de insulto a superior en
acto del serv!clo de arma.s y causando muerte, le ha. s!do 1mpuesta en
juic!o sumarislmo por sentenCia dictada. en Consejo de guerra. celebrado en Ceuta. el dia 30 de enero último y aprobada. por el auditor de
Guerra. de las fuerzas militares de
Marruecos, cuya. pena. se conmuta
por la de recluslón militar perpetua, con las accesorias legales correspondien tes.
Al paisano Antonio Femàndez del
Pozo, indulto de la. pena. de muerte
por el delito de insulto a tuerza. armada, causando muerte. que le ha.
sldo 1mpuesta en juic!o sumarislmo
por sentencia de 24 de enero último
en Consejo de guerra reunldo en
Màlaga y aprobada por el auditor
de Guerra de la segunda. Divis!ón
orgànica., cuya pena. se conmuta. por
la. de treinta. a.fios de recluslón mayor, con las acessoria.s legales correspondientes.
Al paisano José Alonso GQnzàlez,
Indulto de la pena. de muerte que,
por el delito de rebellón mUltar, le
ha sido lmpuesta en sentencia dictada por Consejo de guerra. reunido
en la. plaza de Oviedo el dia. 15 de
enero último y aprobada. por el auditor de Guerra, cuya. pena se conmuta. por la. de treinta años de r eclusión mayor, con la.s accesorias tegales correspondientes.
Al paisana don Teodomlro Menéndez Fernàndez, indulto de la pena.
de muer te que, por el delito de rebelión militar, le ha sido !mpuesta.
por sentencta dictada. en Consejo
de guerra de oficiales generales cele~rado en la. plaza de Oviedo el 9
de febrero últ!mo y aprobada por
el auditor de Guerra, cuya pena se
conmuta. por la de trelnta afios de
r echtsión mayor, con las ace3SOrias
legales correspond!entes.
Al paisano Luis Garcia Alonso.
indulto de la pena de muerte que.
por el delito de rebel!ón m1l!tar, le
· ha s!do !mpuesta por Consejo de
1
De dalt a ~lxa els ministres IMf guerra ordinario r eunida en la plaGovern d imissionari, senyors Alz• 1 za. de Ov!edo el d!a. 7 de febrero úlpún (uCeda») • Anguera de Sojo timo Y aprobada por el auditor de
(«Cedau) • Jlménez Fernàndez («Ce- Guerra, cuya I>ena. se conmuta por
la de treinta años de r eclusión ma'
da»); Cid (agrari) I Dualde (Mel- yor , con las acccsor!as legal es coquladista), que votaren contra la rrespondientes.
A los PQisanos Félix Fernàndez
pr op o s ta d'Indult I dimitiren
Donis Y Ezequiel Casquete Gutiédesprés
rrez, Indulto de la pena. de muerte
que, por el delito de rebellón mili(De cYa», de Madrid)
tar, les ha sido !mpuesta. por sentencia. dictMa. en eonsejo de guerra ordinario celebrada en la. plaza.
de Valladolid el dia 3 de febrcro
último y aprobada por el auditor de
Guerra de la séptima D!visión orgànic-a, cuyas penas se conmutan por
las de tr einta a ños de reclus!ón ma.yor , con las a ccesorias legales correspondientes.»

I

__________*__________

Els Consells de
Guerra d'ahir

365'394'50
1.925'480'140'100'620'-

Consell de guerra, a
Girona

50'-

360'100'70
375'326'85
75'80
126'30
30'-

ber res del que passa a Europa i que no té cap Pacte
amb Alemanya

5.469'15
3.351'20

començada per a organitzar la seguretat collectiva a. Europa, de la ma.
nero. que s'esbossava. en el comunicat
!ranco-britànic del 3 de febrer darrer i de conformitat amb els principis de la Lliga dc Nacions.»
S'afegeix en la nota oficiosa que
l'organització de la seguretat a. Europa I el projectat pacte d'assistència mútua no ha. d'ésser un desig
d'isolament de cap Estat, sinó que
ha d'ésser la base d'una seguretat
equitativa per a tots els països ln·
teressats I que la participació ·•· Polònia I Alemanya ha d'èssu· ncolhda
amb !'>atisfacció, ja que sl això es
produís contribuiria 1 seria. el mitjà
dc trobar la millor solució del problema..
eLes representacions dels Governs
de Moscou 1 Londres, -continua
dient el comunicat-, tenen la satisfacció de constatar que, entre ambdós Governs no existeix actualment
cap conflicte d'interès sobre cap dels

problemes internacionals planteJat&
l que aquest fet és una. base fenna
per al desenvolupament d'una rruc.
tifera collaborac!ó entre els dos pa¡.
sos a favor de la. causa. pacifista».
Continua declarant el comunica¡
que ambdós països tenen confiança
que, reconeixent que la. integritat ¡
prosperitat d'ells és un avantatge,
dirigiran les seves relacions mütuea
amb esperit d'amistat, per tal de
coHaborar lleialment I complir lea
obligacions que contreguin 1 han
contret com a membres que són de
la Societat de Nacions.
«Despr6s d'aquestes consideracions
-continua la nota.-, Mr. Eden, Sta.
lin I L!tv!noff, s'han confirmat, eu
lu seva opinió, que la coHaborac!ó de
Rússia. I Anglaterra, amb espera
amistós, és absolutament necessària
per a l'organització de la pau 1 de
la seguretat.»
{Passa

a la pàgina tl

rrespondientès~

2'-

3'-

s·-

se conced.e a los pai&anos Pa.scual
Guillén Fuster, Fabr1el Art1\o Mlllè.n, Félix J!meno Pons, Re.món
Moles Jiménez, ElisfJO Fernàndez
Obeso Bondia, Franc1l!oo Tello San
N!colès, Einllio Capri Lanusa., Francisco Frau Latorre, I¡nac!o Qut~
bra Moreno y Marlano Le¡1do Gilllego, indulto de la pena de muerte
que, por el delito de rebellón milltar, les ha. aklo 1mpuesta. por sentencia. de la Sa.Ia de Just1cia. milltar en ,. • o;a que talló en instanc!a.
el Con$ o~ ¡uerra ordina.r1o, conSL~a.ra.¡oza. el G de octubre
. •t'do
·~ pena se conmuta. por
~
.è1nta a.ilQ.s de teclús1ón ma•
¡ ..r, oon l!Í.J- a~esorla.s legales co-

5'5'5'2'3'4'-

67.927'85
Suma I se¡uelx ...
la suma de Ja lllsta. publicada
el Pa&l!at dlumenae consignàvem un
1'- total de pe&etes, 67.415'50 enlloc de
2'- 57.U5"80, xiCra que queda rectificada.
2'- amb l'encapçalament de la d'avui.
100'2'-

Alejandro Lerroux Garcia.»
«En u.so de la m1sma. prerrogativa

s·-

8'50

Un grup d'esquerrans:

bol. F .................. .

s................

J.

La. cGaceta.» publica els següents
decrets del Ministeri de la Guerra:
«Usando de la prerogat!va que
me con!iere el articulo 102 de la
Constitución de la. República., de
conformidad con el !niorme del Tribunal Supremo de JusUcia. y a. propuesta. del Consejo de min!stros,
vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. - Se concede al
paísa.no don Ra.món GQnzàlez Pefla
indulto de la. pena de muerte que,
por el delito de rebelión mllitar, le
ha. sido impuesta. por sentencia. dictada en Consejo de guerra. de oficiales generales, celcbrado en la plaza. de Oviedo en 15 de !ebrero ultimo, y aprobada por el auditor de
Guerra, cuya. pena. se conmuta. por
la. de treinta a.ños de reclusión mayor, con las accesor1as lcgales correspondicntes.
Dado en Madrid, a 29 de marzo
de 1935. - Niceto Alcalà Zamora 11
Torres. - El presidente del Consejo
de ministres, mln!.stro de la. Guerra.,

Al Sa ló d'Actes de la J unta de
Revisió 1 Class!flcacló MUltar, s'ha
reunit un Consell de guerr:. iinarl
de plaça per a veure 1 fallar la causa. instruïda. per l'alferes d'artilleria.
senyor Zoilo Jimènez i Grijaloa, contra. el paisà Sixt Serra 1 Roca, pel
suposat delicte de r ebell!ó m ilitar.
De l'apuntament resulta. que el processat, ve1 d'Anglès, juntament amb
altres conveins seus, exercf diversos
actes de C06cc1ó al. DB.5sat dia 5 d'oc-

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

tuore • obliga a tancar a lguns establiments i va. detenir un tren, al
qual obligà retornar a Amer.
La. prova. poster ior al sumari resulta favorable al processat. El fiscal llegi el seu Informe I r etirà l'acusació.
El defensor , tinent senyor '•~ hdo
complint amb el manat al Codi Militar, malgrat l'haver-se rcLir<: • l"acusac!ó, llegí un brlllantlss!m escrit
de defensa demanant !"absolució.
La causa. ha quedat llesta per a
sentència..

--

Mr. Anthony I«Mn, en t1 tren que el porta a VarMvlà; per tal de oe(e bre,r les •v• anunoladea I lmpo,..
tanta oonverHI amb ela homea d' Eitat de Polbnla
<Foto Atlàntic, per avió)'

• GOVERN

GENERAL

Primer. - Es prorrogat per al segon trimestre del 1935 el Pressupost
de la. Generalitat de Catalunya per
al segon semestre del 1934, ftxantse les partides de Despeses 1 Ingressos en el 50 per 100 de les corresponents al Pressupost prorrogat tal
com fou aprovat pel Parlament de
Catalunya., excepció feta. en les que
es produeix alteració en augment o
baixa, les quals són relacionades
detallm:Iament en els adjunts estats

•

El SENYOR PORTELA DIU QUEELS ACTUALS MOMENTS PO·
UTICS SON DELICADISSIMS PER A CATALUNYA I PER A
A-2 1 B
ESPANYA --- IAMBE DIU QUE ElS INCENDIARIS DE TRAM- A-1s'egon.
- Tenint en compte les alludldes alteracions, el Pressup~tl
VIES, JA PARARAN --- El SENYOR PORTELA S'ENFADA xat
per al període de pròrroga queda en un total nivellat en Ingresi Despeses de 30.566,722'67 pesAMB ElS DIARIS QUAN PARLEN DE l'ORDRE PUBUC sos
setes que, quant a pe s s e t ea
26.816,722'67 pessetes, corresponen
lA
DE
PRESSUPOST
DEl
Ingressos ordinaris i les restan...
PRORROGA
•••
UNYA
A CATAL
3.750.000 ptes. a Ingressos extraordi·
naris.
GENERALITAT
Tercer. - Es autontzada. l'emissió
.~

El senyor Porte!a va parlar ahir
amb els periodistes.
Va. donar-los compte que havia.
estat a visitar-lo una comissió de representants d'entitats artístiques,
per tal de demanar una millor lnstallació de !"Escola de Belles Arts,
que està actualment molt mal acondicionada, a. Llotja.. Els comissionats
també demanaren que sigui concedida. a aquesta Escola la !acuitat
d'expendre títols de mestre de dibuix, tal com ja la té la de València. El senyor Portela. afegi que el
primer aspecte de la petició ja és
atesa en el pressupost que ha estat
prorrogat.
Un periodista. preguntà al Governador general sl tenia cap notícia.
de Madrid.
- Les darreres notícies que tinc,
relacionades amb la crisl minister ial, són únicament qae el senyor
Lerroux ha anat a veure el P resident de la. República, I que ha dit
que a la. sortida, a dos quarts de
ducs, aproximadament, d o n a r I a
compte de les gestions.
- Vós no voleu opinar? G overnant...
- Jo governo damunt una rajola.
del paviment, sl bé aquesta. rajola
irradia una mica. d'autoritat a les
veïnes. Els actuals moments són
molt delicats per a Cata.lunya I per
a Espanya, I és d'esperar que les
coses s'encaminin cap a la normalitat. L'expectació és molta. I no es
pot negar que justificada.
- ¿I en matèria d'ordre públic?
- preguntà un r epòrter.
- De l'ordre públic? Quò de !"ordre public? - preguntà el senyor
Portela com si vingués de forn.
- La. crema de trar.: vies... - recalcà el periodista.
- Que n'han <.•emat d'altres?
L'últim que es va cremar fou el del
passat divendres... però ja pararan ...
ja. pararan ...
- Potser serà quan est!gum tots
cremats... - remarcà el periodista.
- Què voleu vosaltres? - contestà vivament el senyor Portela, ·¿que jo doni una recepta nuraculGsa? ¿Que pactem amb els sabotejadors? ¿Que els donem belllgerànc1a,
perquè acabi ara la cosa I que més
tard tortun a fer de les seves? El que
cal fer, i jo us to recomano a vosaltres especialment. ja que cadascú té Ja seva responsabilitat, és que
no doneu aire a aquesta mena d'informacions, que ser veixen de sat!.sfacció als incend iar is, bo 1 rent elogis de la. seva obra I donant -los ànim

d'Obligacions de Tresoreria finS a la
per a. portar-la a terme; exagerant, quantitat de 3.750.000 ptes. per a
cobrir les consignacions del Pressumentot
1
fins
I
fets,
els
falsejant
tint, com ha fet un dels diaris que, post que es prorroga. destinades a
per la seva significació, té el deure despeses extraordinàries. Les car~c
de cooper.a.r a l'obra. d.e l'autoritat. teristiques ¡ les seves emissions, s aEls penodlstes es nuren uns als cordaran oportunament.
Quart _ Els ingressos es conU·
altres, amb cara. ~terro~ant, I esperen c?~sar una. onentac1ó per a sa- nuaran percebent en el proper trtber qum diari és el que ~ fet en- ¡ mestre com ho han estat en el pe!adar el senyor Porteta. Fmalment, riode trimestral que fineix en aquescorre la ~eu, d'una orella a l'altra, ta. data.
Cinquè _ Són mantingudes en
molt baix. «El. Debate>~. «El Debate».
l'actual pròrroga les partides 965 .al
Una informació del d1Ss9:bte.
a 965 f), d'Import total 6.979,532 12
El senyor Porteta contmua.:
- Els sabotatges es fan . per !!- pessetes, que figuren en la. del prltrompetejar-los a tot vent, i, Sl n!ngu mer trimestre d'enguany a. l'objecte
no en parla, els manca allò essen- de poder disposar de la consig~acló
c!al!ssim del fet: la. propaganda. necessària per a cobrir eventualltats
Aquest diari del qual us he parlat, q·¡e puguin presentar -se de l'ampliaa. més, no deia la veritat. Amplia.va ctó d'aquests serveis.
els fets 1 citava. xifres imaginàries., Sisè _ Les categories del persaCal pensar que ací i !ora d'ací hi nal administratiu de les Oficines de
ha una opinió que ens jutja tots. la Generalitat seran les que fiXi el
Quan J_o parlo, pari? conscient C!e nou Estatut de funcionaris 1 ment~
les t?eves paraules, 1 el que no, es aquest no regeixi les del Decret d
POSSible és que amb el pretext dar- 19 de desembre del 1933.
Quan les consignacions ~el pr)
borar la bandera de l'ordre, es t~eballa prec!Sam~nt en contra d a- sent Pressupost no s•avingum aro
quest. Jugar d aquesta manera no la situació dels funcionaris als qu~lS
és ter les coses clares i és per això afecten, seguiran les regles dg..
.
q~e no vull callar. Tots som peno-¡ daptacló següents:
a) Els funcionaris que tlng\lill
distes 1 sabem on es cerca unn. font
una categoria diferent de les cr..1e es
en lloc de cercar-ne una altra:
- ¿El que dmeu ens ho de1xarà fixin en el Pressupost ¡ de les que
reproduir la censura? - preguntà consten en l'Estatut de funcionariS
¡ en el susdit Decret, segu~n ca:
.
un per!O?,;sta
- Nat ' Rlment que st. El que jo brant el mateix sou que en 1actua
dic htJ . ~tic perquè ho sentin a.ci i lltat 1 per tots els altres efectes se:
arrcll et Espanya, 1 espero que seran ran adaptats a la categoria adm!n!S
recollides, les meves paraules amb trat!va lmmed!tament Inferior. ·In
b) Els funcionaris que exerceL~
t1 propòsit que les dic. La censura,
doncs Pl~l'metrà de publlcar-ho si una !unció per a. Ja qual s'hagi con·
les meves paraules són recollides signat en el P ressupost una categor ia superior a. la seva, conservaran
amb fidelitat.
Amb aquestes paraules, el Gover- la categoria. actual mentr e no obtillnador general s'acomiadà dels pe- guln l'ascens reglamentàriam~nt. 110
e) Els funcionaris que tillg~ou
nodlstes.
consignat en el Pressupost un seEl pressupost de la superior a l que d lsfruten ara. ntre
cobrant el sou actual m~•à·
guiran
G r.;~ neral 'ltat P11vr al se· no
obtinguin l'ascens reglam •

I

ria:,eniis augments cte sou o de~~:
tegoria assignats en aquest P~¡ris
post seran concedits r eglamen ESmen't mentre no regeixi el. ~oa nll~
tatut' de Funcionaris, ~ltJ&.nÇ' en
ra plicació de les regles v1gents altl'actualitat per a passar d'una e
35
goria. a. l'altra.
1934.
Barcelona. 31 de març, del 19 ·dl
La part dispositiva del decret,
El Governador General l'
diu:
Catalunya, President dt
Exercint les facultats que m·nceneralltat,
torga la Llei del 2 de gener d'en~•
guan~
p()~·.LJ:ol."•
MANUEL
H e r esolt :

gOll trimestre del 1935

El «ButlkU Oficial» en la seva
edícló d'ahir publica Ún Decret del
Departament de Presidència, prorrogant, per al segon trimestre del 1935,
el Pressupost de la Generalitat de
Catalunya del segon semestre del

