EL TEMPS. - A Catalunya el cel està serè, llevat per l'Alt Em•
pordà, La Selva 1 el Gironès on està cobert. Els vents aón fluixos del
aeotor Nord per la vall de Ribes, conca del Barberà, el Priorat I pla
de Barcelona. De la mateixa Intensitat de direcció S., per l'Alt Em·
pordà 1 t1beres de l' Ebre del NW pel Baix Empordà I del SW. pel
Gironès. El gruix de la ~eu és de '2.60 m. al Port de la Bonalgua;
1.Q5 m. a Envallra; 6J) cm. a Núria i 6 cm a Ransoll.
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República s'hagués salvat 1 s'hagués alliberat d'un lmminent i greu pe"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rlll. En 1a. nostra secció corresponent hem recollit cada dla, durant el
O !!!
curs de la crisi ministerial, els comentaris dels coH.egues. Els noatres
.
,
Catalanes: La hora es grave y glo1 tors han seguit també les consideracions que LA HUMANITAT ha I El contmg_u~ de l escrit de quali- zantes y fasctstas que de Wl tiempo
ec
·
Uit ts t ls
jicació provul!onal del Fiscal de la a esta parte pretendian traiclonar riosa. El esplritu del Presldente Maanat posant - en la Umitadissima mesura de les posslb a ac uo. - , República, en la causa que el Tri- a la República, han conseguido su cià, restaurador de la Generalidad,
als esdeveniments polltics de referència. Cal afegir - 1 ens plau de re- bunal de Garanties segueix contra objetivo y han asaltado el Poder. nos acompafia.
aistrar-la alxi - la. sensació d'alleujament, de respir i d'optimisme que Lluís compan11s i els consellers s~- Los partldos y los hombres que han
Cada uno en su lugar y Cataluña
•
n11ors Mart' Barrera Joan Lluh¡, hecho públicas manifestaciones con- y la República en el corazón de tos'ha
produït igualment en l'am~ient de1 carrer 1 en l'op1n ió ~u'bllca
. ·
Pere Mestres, ventura Gassol,
Joan tra las menguadas libertades de dos
En el nostre editorial d'ahir tractàvem de centrar la Situació po- comorera i Martí Esteve, per la pro- nuestra tierra y los núcleos politlcos
Viva la República y viva la Liberlltica creada, en les seves proporcions justes. «No és hora de posar les clama~ó _de l'Estat . Catalcl dintre que predican constantemente el odio tad.»
campanes al vol, no. Es bora de preparar-se 1 d'organitzar-se ...»
- la ~epubltca Federa~. 'nf:ccesso& 8Ub- y la guerra a Cataluña, constltuyen
dèiem. I afegiem: cEl problema polltic de fons, persisteix». En efecte,, seguents, és el segue ·
. . boy el soporte de la.s actuales lns[f discurs de Gassol
aquesta és la realitat 1 creiem que ba d'ésser la. posició de la democràcia
«El Fiscal General de la Repubh- tltuclones.
Los
hechos
que
se
han
producldo
republicana de catalunya..
ca, como representante del Gobler- dan a todos
Inmediatamente, el Consejero don
ciudadanos la. cla.ra
S'ha parlat d'eleccions pròximes. Hem examinat, en estudiar les no, en virtud de la edxpresa comislón sensación de los
Ventura Gassol pronuncló, en cataque
la
República,
en
· que le fué concedi o. en 1a causa sus fundamentales postulados demo- làn, la slguiente alocuclón:
possibilitats del moment polltic, la seva possible t raj ectòr 1a, que Pod na
que ante ese alto Tribunal se sigue
«Catalanes: Ya babéis oido al Hocanalitzar-se en una convocatòria electoral. Diem que podria, amb to- contra los sres. D. Luis Companys, cràtlcos, se encuentra en gravislmo
norable Presldente de la Generalites les reserves del cas. que la més elemental prudència ha d'impo· D. Martin E;Steve Guau, D. Juan pellgro. Todas las !uera\8 autént1oa.- dad
don Luls Companys. Sus paDe tornada del seu viatge a Ma-. altra banda tots els que müiten ul
sar-nos En el curs dels trenta dies que falten per arribar a la reober- 1 Lluhi Vallesca, D. Martln Barrera,
labras tlenen boy una resonancia artà hem parlat uns moments amb
partit i tenen una personalitat des.
·
•
·
ts
tifi
D
Ventura
Gassol
Rovira
y
D.
Juan
hlstórica
que
nos
recuerda
que
él
tura del Parlament bem d admetre un marge de posslblllta a rec - C~morera Soler, formula, con caràcel nostre amic Carles Pi i SunJier. tacada, estan animats del mateix
es
el
llustre
sucesor
del
insigne
e
desinter~s;
tots subordinem les qüesLes
versions sense fonament dona-.
cacions d'actituds que fins el moment resulten compromesament cate· ter de provisionales, las siguientes
inmortal Francisco Macià y el con- des abans i després del seu viatge, tions personals a l'inter~s co!lectiu.
gòriques per als qui les han adoptades.
I conclusiones:
tinuador de aquella. historia de ges- Jeien necessari, per a evitar des- Quant a mi la darrera apet~n.
Però, passi el que passi, cal situar-se davant d'aquesta possibilitat I Al t~~itarse y. ~esolyerse ~n OC·
tas glorlosas y de sacrlficios ejem- viacions confusionàries i pertorba- cia que tindria en la meva vida,
i de totes les seves conseqüències: eleccions generals. Gll Robies, l'ho- tubre últuno la cnslSt_mmlsetetenalpdreel
plares al servlcio de Catalufia, de dores conèixer el pensament de Pi fóra la de cabdillatge. Ara bé1 l'hoó
Estado
eran,
respec
lVam
n
.
la Repúbltca y de la Libertad.
i Sunyer d'una manera autèntica t ra és difícil i imposa un sentiment
me de la «Ceda» que exigia. entre altres els ministeris ~e Governacl sident~ y consejeros de la Generamés rlgid del de-ttre. En les circumsYo ahora, en nombre del Gobler- responsable.
l de la Guerra (no seria per a afrontar el problema de 1 atur forçós!), lidad de Cataluña, don Luis ComEn pregar-li que ens donés algunes tclncies que ens trobem ningú no
no, os pldo que os dlsperseis por
havia dit: «0 jo, o la. dissolució». I ara, en la última etapa de la crlsl, panys, don Martin Esteve Guau, don
Barcelona y por Cataluña para lle- impressions sobre el motiu i els re- pot plànyer ni regatejar cap esforç.
ha afegit· «D'aqu! a un mes tombaré el Govern el primer dia que es Juan Lluhi Vallescà, don Mart!n Bo.var la buena nueva de la proclama- su.ltats del &eu viatge( ens ha dit: Tot quant jo faci sercl, doncs, única.
rrera don Pero Mestres Calvet, don
-Abans que tot, vu l aprofitar la ment en aquest sentit de prestar
clón del Estado Catalàn de la Repúpresenti a la Cambra».
.
Vent~ra Gassol Rovira y don Juan
blica Federal. Aslstid a la.s fuerzas vostra prevunta per a desmentir un servei als meus ideals i al meu
Es possible. Tal han anat les coses que els dJputats socialistes van comorera Soler que quedaron disdel Gobierno de Cataluña y ayudad- d'una manera rotunda algunes ver- pafs.
haver d'apartar-se dignament de tota col:laboracló parlamentària. Molts gustados porqué a fo:mar parte del
Aclarida aquesta qüestió prèvia,
las para. imponer el orden, que boy sions tantastotu que s'han don.at
diputats són a la presó o a l'exili. Pot Gil Robles, en efecte, de no pro- Gobiemo de la. R~publlca entraron
es màs indispensable que nunca. De- del viatge i de la meva pròxima ac· insistirem prop de Pi i Sun11er sobre
l'objectiu del seu viatge:
tuació
polfttca.
S'ha
dit
que
jo
ass-ut
ta
d
1 elementos pertenec1entes al partido
fended con palabras y con actos las
duir-se rectificacio~ ulteriors - cal no oblidar mal que es rac
~ a nacional denominado «Ceda» contra
-També aquest punt s'ha rellbertades
contra
cualquler
agreslón,
Companyia de Jesus -, derrotar el Govern, promoure una nova criSi 1 los deseos e lndicaciones que los provestit d'una exagerada expectació.
cueste lo que cueste y venga de
El motiu principal no pot ésser més
portar la situació en un punt la sortida obligada del qual sigui la. dis- cesados habian hecho llegar a qulen
donde venga. En este movimiento en
senzill ni més humà; anar a veure
eolucló de les Corts actuals 1 la convocatòria immediata d'eleccions.
tenia plenitud de facultades consdefensa de la República del 14 de
els ami cs empresonats. Feia prop de
I és sobre l'extremada transcendència d'aquell moment que volem tit_u?ionales para dar soluclón a la
Abril, los catalanes han de estar
tres mesos que en una nit d'emoció
siempre al lado de las lzquierdas escridar l'atenció de la democràcia catalana d'esquerra. Eleccions gene- criSIS.
i de tristesa s'acomiadaren de nospañolas. Nuestra Cataluña es lnmoraltres a l'«Uruguay». De no haverrals. ¿Ja ha meditat tothom el que significarien unes eleccions d'aquí a
tal, nuestra Cataluña es y serà invenEls
antecedents
polítics
m'ho impedit treballs urgents que
tres mesos? La «Ceda» i les dretes es preparen ja 1 han posat en movicible, pero es preciso que cada uno
havia d'enllestir, hauria anat abans
ment totes les seves organitzacions electorals. Els seus diaris. publiquen
a abraçar-los. Fer-los unes hares de
de la rebeHió
(Passa a la pàgina 15.•)
constantment, de tres dies a aquesta banda, convocatòries als centres
companyia, és motiu suficient per
al viatge. I en aquest aspecte de
1 interventors dels partits. A tot gas, lnstal:len àmplies oficines electorals. 1 Movidos por tal disgusto y alenl'amistat he tingut la gran alegria
Circulen ràpidament consignes instruccions i ordres. Saben que. en les tados por las noticias de que alde comprovar que es troben molt
1
eleccions que vinguin lú ba en joc no res menys que la Republlca, i gunos jefes de grupos pollilc , nabé de salut t d'ànim. Com quan els
COM PANYS
amb ella., i segons el resultat dels comicis, la llibertat de Catalunya, I cionales habían declarado en senvisiten altres amics, ells han estat
contents
de veure'm i jo de trobarla. llibertat humana 1 la. dJgnltat social. Saben 1 sabem també. 1 cal que das no~s que rompian, a causa de
los-hi.
'
la soluClón dada a Ja crisiS. toda re- meate republica.nas de España Y los
aquesta convicció resti clavada a la consciència de tots, que guanyar o laciones con l.D.s instituciones del Ré- sectores sociales avanzados, sin dis-¿Però -insistí~ amb eUs dereu haver parlat de qüestions políperdre serà decisiu per durant molts anys.
\ gimen, y de que en algunas provin- tinción ni excepción, se han levan' tial!es, de la possible actuació del
En 1a. vida de la Repúbllca. la de les properes eleccions serà la ter- clas de la República se habia de- tado en ar~as contra la a_udaz ten·
r~ ..,. partit?
A"'A d lsl
La
1m ra fou el 14 d'abrU. La segona més prò- I clarado la huelga general como pro- tatlva ~a~c1sta. La Catalw1R liberal
Ahir, al mati, els metges de l'Hoscera j oro........ ec va.
pr e
·
: s clar que n'hem parlat. Du'
testa contra el nuevo Gobierno, los 1 democratlca no puede estar ausent., .. t el periode anteriar al meu viatxtma, és a la. memòria 1 a. l'emoció de tots...
1 procesados, al declararse también en te de la ~rotesta que t~iunfa por pital de Lleida donaren d'alta l'al1
' .. jo havia rebut visites d'afiliats,
cataluña y con el mismo objeto una todo el pa1s ru puede SilenCiar su calde popular d'aquella ciutat senyor
c~e representants de Centres, de miAntoni Vives i Estover, el qual, molt
huelga
general
de
aquel
caràcter
por
I voz de solidaridad con los hermanos
1
litants de diverses comarques, i com
!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! obre ros pertenecientes a los partidos que en .tierras hisp~nas lucban has- millorat de la malaltia que l'havia
és lògic, de les coverses amb uns
. · .
politicos representados en el Gobier- ta morir por la Ltbertad y por el retingut al llit, ingressà a la presó.
!
i altres havia anat formant-me un
Immediatament, l per haver-se
·· ··
no regional, y alentada, apoyada y Derecho.
judici, que més flUe criteri personal
per ara, al front de la Delegació extendida por elementos del Somaacomplert
la
condemna
de
sls
mesos
cataluña
enarbola
su bandera, llavenia a ésser la condensació d'un
EUFORIA
del Treball.
PI I SUNYER
tén, «Escamots» y «Estat Català», ma a todos al cumplimiento del de· 1 un dia que 11 fou imposada en un
d'esperit ambient. Creia inteMalament, molt malament. Els se- no solamente no realizaron las ges- ber y a l~;~o obedicncia deblda al Go- Consel~ de guerra, amb motiu dels mtria la direcció d'Esquerra Repu- estat
ressant jer conèixer als amics de
nyors Batalla 1 Cortina i Giner me- tiones nl adoptaron las medidas con- bierno de la Generalldad. que des- fets d octubre, fou posat en lllber- blicana, s'ha parlat
d'una pug1~a Madrid la Impressió que estimo que
retxen mlllors consideracions. El se- venientes para impedl.r la o resolver- de este momento rompe toda reiapossible entre alguns de nosaltres respon al sentir de la majaria d'Es~
nyor Torrents, tanmateix, és massa la, a pesar de que el Consejero de clón con las lnstituciones falseadas. tat.Acompanyat dels seus familiars l per
a ostentar-la No hi ha res d'ai- querra Republicana. I he tingut tamlegalista I
Gobernaclón de la Generalidad, al
En esta hora solemne, en nombre amics es traslladà al seu &mlcUl xò. El nostre partit és de base ton- bé en això la satisfacció de consta-.
ser requerido en el mismo dia 5 por del pueblo y del Parlamento, el Go- particular, on durant tot el dia d'ahir dament democràtica i tot el que es tar que els companys empresonats
e! ministro de la Gobernaclón del blerno que presido asume todas las rebé inequ!voques mostres d'afecte faci ha de comptar amb l'assenti- comparteixen el criteri ací generalEstado para que se aplicaran en facultades del Poder en Cataluña, ¡ consideració.
ment de la majoria dels afiliats. Per ment sentit f que en les seves direcCataluña las medidas que el GQbler-¡ proclama el Estado Catalàn de la
tives principals tendeix a ter del
La Ceda. ha perdut la batalla. Alno
de
la
República
nostre partit un instrument polític,
adoptaba para República Federal Española, y al
e
xò vol dir que ha estat foragitada
~
sòlid, compacte, disciplinat, que restoda España, especialmente en cuan- establecer y fortificar la relaclón
pongui a les exig~nctes del moment
de tots els ministeris, àdhuc del de
to a la protección de las estaciones con los dirlgentes de la protesta ge•
'l
i als ideals de la democràcia cata-.
Y centros de comunicación, manifes-~ neral contra el fascismo, les invita
Treball, la cual oosa ha complagut
e;,
molt, pel que es veu, el senyor Ba•
lana.
tó que «respondían de todo en Ca- a establecer en Cataluña el Gobiertalla.
-¿I qutna és la tasca immediata
tahtña>> slno que de acuerdo entre si no Provisional de la República que
1
a ter?
El senyor Batalla és un home molt Una versió de 'Heroldo y con otros <a quienes este escrito ballarà en nuestro pueblo catalàn el
-Ja, us he dit que essent Esquerra
entès en les qüestions de treball. ¡
de calificaclón no se refiere) se re- màs generoso impulso de fraternidad
La recent crisi ministerial d'Espan¡¡a té el mdxim abast. Ha Republicana un partit democrcltic,
diuen les seves amistats. Ah, també
de Madrid"
dactó una declaración que a las ocho en el común anhelo de edificar una
és un gran economista.! El senyor 1
pr<?ximamente de la noche del si- República Federal libre y magnlflca. començat un nou període de densitat polftica. I el curs dels tets, no hi escauen decisions de caràcter
Lerroux, assabentat de la vàlua del
Madrid, 5. - El periòdic «Heral- gmente dia, 6 de octubre de 1934, El Gobierno de Catalui1a està en que pot ésser molt ràpid, ens interessa profundament i doblement unipersonal. Cal comptar amb d
sentiment de la massa general d'a-.
seu correligionari barceloní, no l'o- do de Madrid» diu:
y con presencia de todos los conseje- todo momento en contacto con el « nosaltres com a catalans t com a republicans.
filiats i amb el parer dels organisblida mal.
,
ros
firmantes
de
la
misma,
leyó
el
pueblo.
Aspiramos
a
establecer
en
Som
en
un
altre
abril
históric.
A
L
cap
de
quatre
anys
de
Reptímes
del partit, avui incomplets per
Tampoc no l'oblidà després del 6
«Per.oona de toda solvencia en Ja Sr. Companys, desde un balcón del catalunya el reducto indestructible
d'octubre 1 el coHocà a l'Assessoria 1 esfera de la.s derechas manifiesta Palacio de la Generalidad a las gen- de las esencias de la República. In- blica tornen a plantejar-se, en la vida del poble i en L'ànima dels causes prou conegudes. Per les tmpressions
d~l Treball, a les ordres del senyor que la Junta Nacional de Acción tes que en gran número, algunas ar- vito a todos los catalanes a la obe- ciutadans, els mateixos problemes bàsics. Els dos grans ideals d'Au - que tots recollides puc assegurar
i tothom estan convençuts
Jm1énez Arenas. Però heus aci que
_
madas
de
rifles,
habian
acudido
a
diencia
al
Gobiemo
y
a
que
nadie
tonomia
i
República
tornen
a
aparèixer
davant
els
nostres ulls, a que l'anormalitat de les circumstdn.vingué la Ceda ¡ el tregué de la pla- Catòllca se propone indicar al senor la convocatoris que mediante hojas desacate
sus
órdenes,
con
el
entumig aire de la història. O cauran mes avall, o s'elevaran més amunt. cies exigeix l'adopció de quadres dt.ça que li oferl el seu cap politlc,J GU Robles la necesidad de un tem- lmpresas Y avisos por radio se habla slasmo y la disciplina del pueblo.
rectors i procediments de majar sen1 en la catguda o en l'elevació aniran de costat
senyor Lerroux.
poral apartamlento de Ja polltlca y hecho.
zillesa, flexibilitat i ejicdcia. La
Nos sentimos f uer te s e invenL'abril del 1931 va ésser una dobLe conquesta catalana i republiAnguera de Sojo convertí la Con- enviarle al extranjero para que reselleria de Treball en una «Delega'ó
del
Pre·
cibles; mantendremos a raya a quien cana. L 'abril d'enguan¡¡ ha d'ésser una doble reconquesta. No s'ha reestructuració del fJ(1rtit ha de terLa declaracl
seo., pero es preciso que cada uno se
ción del Minlsterio del Trabajo y ponga su quebrantada salud.»
(Passa a la pàgina &.a)
contenga, sujetàndose a la discipli- perdut tot, ni per a Catalunya ni per a la República. Peró tot es poPrevlslón», i, cosa natural, hi lasna y a la consigna de los dirigentes. dria perdre si en aquest mes decisiu els patriotes catalans i els ret allà un cedlsta: el senyor Torrents.
sident
Companys
El Gobierno, desde este momento, publicans espanyols no complissin dignament llur obligació ineluPerò heliS aci que el Minlsteri del
obrarà con energia inexorable para dible.
rreball també ha estat ocupat ara AQUEST NUMERO HA ESTAT
La declaración, leida en catalàn que nadie trate de perturbar nl pueUn cavaller
• per un lerrouxista, i, ah!, l'hora és •
por el Sr. Companys, decia as!:
da comprometer los patrióticos obje·
arribada. EI senyor Batalla, sense
VISAT
PER
LA
CENSURA
«Catalanes: las fuerzas monarqul- tlvos de su actitud.
L'obligació de tots els homes de llibertat, durant la present
esperar cap ordre ni cap indicació,
es presentà a l'editlcl de l'antiga 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! treva parlamentària, és d'assegurar el propi trtomt en el moment
Conselleria 1 comminà el senyor Torde la represa. Hi ha un mes de temps per a resignar-se al domini.
rents -¿què s'ha cregut aquest ceEl corresponsal de «El Debate»,
de les dretes o per a preparar el r ecobrament del poder sota les bandista, ol, senyor Batalla?- per tal
Lluis Angulo, ha publicat una nota
deres del 14 d'abril.
que abandonés el lloo per a ocuparla. qual desment que ell hagués
lo ell. I no anava sol. Un altre seUn mes. Els seus dies 1a corren. Per a un temps tan curt, la en
malparlat d'En Gil Robles. En un
nyor, correligionari seu, l'acompa-1
feina és molt llarga. Havem de ter-la de pressa i bé. Havem de posar d'aquests desmentiments, feia remarnyava. Es tracta del senyor Cortina
sota pressió els nostres cors t les nostres voluntats. Havem de refer car amb l'estil jesuític que li és proi Giner, que també es creu posterles enteses polfttques i les unions espirituals d'aquell abril espl~ndt~ verbial, que no s'hi valia jugar amb
gat, 1 tant l'un com l'altre volen
el pa d'un modest periodista. Es eviff.r honor al partit servint-lo des
dament florit d'esperances.
dent que amb això demanava cled'un lloc destacat.
La florida del 14 d'abril no portà, per díssort, una prou bona mència. Concedim-la-lú sl més no per
A més a més, el senyor Batalla, ¡
fructificació. ¡Quants de truits tarats i fallats no havem vist en a demostrar que els periodistes que
amic dels amics, sap que el senyor
l'arbre de la R epública/ Una esporgada cruel ha mutilat les seves no estem contaminats per l'esperit
Lerroux, bon amic, no el farà quedar malament. Ell, el senyor Batabranques més característiques: el règim autonòmic, el règim social. deslleial que anima el corresponsal
de «El Debate» 1 tenim un concepte
lla, ha de reemplaçar el cedista Torel règim laic. I la destral de les dretes voldria, amb una reforma més elevat de • la moral que practirents i Dalmau. No lú ha dubte.
constitucional ,
• • donar el cop de destral a la soca ma- quem, encara que no sigui la crisDesprés de tot, s'ho mereix.
tiana de la gent de la «Ceda».
tetxa.
Amb relació a la precipitada preAngulo hauria de recordar, però,
l
~ntacló del senyor Batalla, el se•
que un dJa. que es va creure lmmu- •
nyor Torrents féu unes declaracions
Encara s'és a temps de salvar-ho tot i de re/er-ho tot. A lguns nitzat de tota. rèplica, no tenia esals periodistes.
sectors de les dretes, arrossegats per una rdjaga de follia, volen do- crúpol a fer denúncies contra gent
En efecte, el senyor Torrents 1
1 nar tot seguit la batalla en el camp
electoral. El dilema de la cCeda-. empresonada, com obeint el delibeDalmau va manifestar als informadors que s'havia pre:;entat el senyor
é3 ja oficial t públic: o ei poder a les seves mans, o dissolució de rat propòsit d'agreujar llur situació.
Per a explotar els baixos sentiments
Batalla, acompanyet del senyor Corles Corts.
partidistes d'un sector anticatalà, no
tina i Giner, per a prendre possesUn
recurs
constitucional
ha
permès
d'establir
una
treva
parlatingué inconvenient a fer recollir a
Sió de la Delegac1ó del Treball.
mentària d'un mes. A principis de maig, el dilema tornarcl a alçar-se un moment passional, totes les inCom que en aquells moments -afegi- no em trobava al meu descom un cartell de desafiament, i la decisió ja no podrà ésser ajor- fàmies al voltant d'un ret històric
patx, els funcionaris del departanada. Ben imprudents serien els homes d'esquerra que creguessin en I d'uns homes.
ment digueren als esmentat3 senyors
Angul~ que tot el que és ho deu
una avinença entre els par tits dretistes de la coalició trencada. Ni a Catalunya 1 als catalans, no ba
que .avisarien el delegat per a dol'avinença és fàcil després del que ha passat, ni podría det1trar dubtat ni un sol moment en la seva
na!-11 compte de les pretensions dels
visitants. Efectivament, vaig parlar,
dèria partidista a malparlar.. a. cagaire el ritme accelerat dels esdeveniments polttics.
lumniar, a infamar, a reba.ntar, a
per te.lèfon, amb el senyor Batalla
Quan
acabi
l'abril
t
el
maig
comenci,
les
torces
autènticament
desacreditar els homes de catalunya
1 li vrug preguntar sl havia estat noautonomistes
i
republicanes
han
d'estar
completament
refetes
i
en
i
els sentiments de la seva gent.
menat delegat <lel Treball pel Govern, a la qual cosa contestà el seplena mobilització civil. H an de tenir una orientació decidida, un
Es clar que arribarà. un dia que
nyor Batalla que la. seva Visita snprograma concret, una tàctica eficaç, una direcció lúcida i una dis- podrà parlar-se clar. Però no espetenor per a possessionar-se obeïa a
rarem per fer-ho que Angulo esticiplina conscient.
•
una ordre verbal que havia rebut.
gui reclòs o sofreixi persecució, com
L'any 1931 l'adversari s'esvaí com una ombra. Ara està organitzat ell
Davant d'aquesta resposta, el se- Ahir mati foren poeata en llibertat 160 del.> condemnats a sia mesos de preso en la causa anomenlldJI 1
ha vingut fent en aquests úln yor Torrents li indicà que per a dels llr&baSilllrea», ela oon&ella de ¡uerra de la qual, com es recordsrà, es celebraren durant el passat
í és t ort. Potser volia aprofitar-se dels avantatges d'un cop de sor- tims sú; mesos; més cavallers, se
donar 11 pos:;essió calla que la seva
presa.
Peró
ha
vingut
de
les
11
altures
deixarà
una
sempre el dret de defentreva
d'un
mes.
Un
altre
- mee de febrer
dmussló aparegués a la t.Gaceta», La foto recull l'emoció
del moment de la sortida dels alliberats, a la Presó Model, on han complert la
abrU .•• D'alió que dins aquest mes es tarà depèn el recobrament de sar-se públicament.
IWd. com el nomenament del senyor resta de la pena que el1 fou Imposada. Molta famlllan 1 amloa esperaven els alliberats, la sortida dels
Encara que, fet 1 fet, el judlcl de les posicions autonomistes i demócrtlttques que s'havien perdut.
Bat alla.
l'opinió pública ja ha recaigut d'una
..-11 • produl amb escenes de viva emoció
El Sr Torrents continua, d.onca,
A. ROVIRA I VIRGn..I
manera prou clAra i evident.
(Foto Centelles)

I

Interessants declaracions
de Carles Pi i Sunyer
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''Esquerra Republicana de
Catalunya" i el moment polític
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Impressió
En 1:1. sessió privada del Collegi
d'Agents d e Canvi i Borsa d'ahir, es
cotitzar en 868.500 pessetes nominals
entre tots e13 deutes de l'Estat. Donem aquest detall, per tal que el
tector es pugui fer càrrec dels moviments que es noten en els alludlts
deutes de l'Estat. Com a exemple,
donem el detall següent: En la sessió d 'ahir el deute Interior al 4 per
100 va pujar un enter en cadascuna
de les seves sèrics, I el total de pessetes nominals en les sèríes A B e
D E i P, fou de 207.000. Fem aq-uest
breu comentari per tal que el qui ho
vulgui llegir s'hi 1lxl una mica per
a poder-ne treure ulteriors conseqüències.
Els altres deutes seguiren sostinguts, però amb una gran manca de
transaccions, com hom pot veure per
~a quantitat de pessetes nominals
que fem constar al començament
d'aquesta impressió.
Les obligacions Municipals, sola~Dent sostingudes. Les Dtputacions
al quatre i mig per cent, fluixes. Les
J:>rovincinls 1 Tresoreria de la Gene,_¡ttat repetiren canvis.
Les 'obl!gaclous fe rroviàries i in-
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TE~TRE

ESPANYOl
Companyia dol

1J

Ol

~

VICTORIA
llrlca

Avui, dissabte, tarda: URIZAR
I- TEODORO contra GABRIEL
n • GOITIA. Nit: OSA I - ULA·
LARRUSCAIN CIA I contra
lBARLOCEA..

FRONTO NOVETATS
A\'Ul, dissabte, tarda, a les 4 :
AZURMENDI - ABASOLO contra.
FERNANDEZ - URZAY. Nit, a les
ZARRAGA • UNAMUNO
10'1:1:
contra IZAGUIRRE - PASAY. Detalls per cartells.

BRAUS

MONUMENTAL

Damà, tarda, a lea 4'16:
Exit formidable del (< torero»
francès

RICHARD

ORLAND

REPE1'1Cl0 • REPETICIO
GRANDIOSA cNOVILLADAll
Gil TOVAR - PALOMINO DE
ME.JICO - RICHARD ORLAND
6 novells-braus de Sotcmayor, 6
ENTRADA, 1'75.

Com~~anyia

Tru·da, 4 '30: LA REINA MORAEltlt delirant de: SOL DE LIDEn.
TAD • lA REVOLTOSA • Nit, a
les 1015: lA REVOLTOSA • SOl
DE LIBERTAD. • !.Vint, ESTRE·
NA: lA ,ALQUERIDA,

FUTBOL, A LES CORTS
Demà diumen¡;e, a les 4' 15

SEVILLA
contra

CINEMES
FANTASIO

BARCELONA
Entrada. 3 otu., tribuna, 5.
Més et 10 per 100 • Els socis del
Barcelona hauran de Droveir·s•
rlot nbut <1el sc;;on trimestro.

--:::.

_,

A~ ui.

tarda, a les 4 1 olt, ¡¡ les
10: REVISTA FEMINA • LA IN ·
ldOCU·
DUS rRlA BALLEN ERA
mental) - PATHE dOURUAL
Bar·
de
ètit
DIBUIXOS I el gran
bara Stanwyek en l'luterllSI;lnt
tllm:

I
I

T emporada
TEATRE CATAt.A

Avui, tarda i nit, el gran èxit
de dosep Ma. Suarra:

I

44

45

111 60
42 6ú

42 5ú

44

Q5
IUV 1~

1Ut.

I _I

AlFALS

All ala 1.· .......... ........
:
AHala 2.• •.... .. .... .. .....
~ A
Palla d'Urgell ............
\ai 6L
Idem curta ...............
Preus en ptea. els 40 QUlJos

ol

¡l.o
62

1G:,

189

Vtnaroç, negra •••.••••••••

-

Preus en rals e ls 42 Quilos.

ROMEA
TEATRE
Telèfon 22026
Darrers dies d'actuació d'aquesta
Companyia. Tarda 1 nit, butaques
a 2 ptes A les 4. Grandiós programa. 2 obres en aeasló única:

CUANlJO LAS CORTES
DE CADIZ ...
i
EL DIVINO IMPACIENTE
A les 10'15;

•
~60

1 ...
::

Avui dissabte, tarda, a les 6'16.
Primer. Exit aorollóa dl l'antrl·
ca en 120 minuts &elli!C entreactes (nova mO<Ialltat teatral);
MISS • THERY ~ Se¡on. La caricatura en un acte del doctor Roll
I Raventós: LA SALA ES PLENA.
Nit a les 10'15. Exlt IOrollóa de
rol:Íra en tres actes de Carltl Fa·
ses de Climent, amb llluatraclooa
musicals de d. Pahl511: EL JUT·
GE ESTA MALALT - Demà, tarda: EL JUTGE ESTA MALAlT I
MISS • THERY - Nit : LA SALA
ES PLENA I MISS • THERY.

CISNEROS

3) tiO

J

rada:
LA RAMBLA DE LES FLORISTES

Telèfon t 1882
CompanYia VILA • DAVI
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ob
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dJ 60

...~~~~:_-~~~~::~~::=-~~~--------~------------------------1~~
~~0~6à~·!1~~~·~eos~~ta~B~

Tarda. 4'30. Nit, 8'46: REVIS·
TES PATHE i fEMENINA • Bus.
ter Grabe en el dh·ertlt fUm esCAMPEONES OLIMPI·
portiu:
COS , en espanyol • Charles Bo·
yer en el seu triomf: EL GAVI·
LAN - Demà. diumenge, mati·
nal, 10'30 - Despatx de locafi.
tats a taquilla per a la numo•
rada do demà, tarda. a les 8.Dilluns vinent: Doroteha Wiek
cu UN SECUESTRO SENSACIO·
NAL i Gustav Frhoelich en El
FUGITIVO DE CHICAGO.

MARYLAND

Placa Uroulnaona. 5-Tel. 21988
i

Tarda. continua: 8'30, 5'30, 7'30
nit, a les 10:

UNA VISION
DE LAS BALEARES
dc Joan Estelrich • Música: B
Samper

LA PEQUEÑA DORRIT
Anny Ondra • Matthlaa Wiemann
Butaca: 2'20. A les 7'30: 1'66.

METRO POL
Llúria, 11 6 • Telèfon 81222

SECRETO QUE QUEMA

20
~

Alida. Pta. An&el.
Telèfon 14644

de València
Av<tl, tarda, a les 4'30. Entra·
da I butaca. 1 pta. 2 obres, 2.
2 èxits. 2 4 actes. 4. l'rimer:
SECRETS DE CABARET • Se~n:
ELS HEREUS DEl TIO PERE o
A QUE TE MUICUES NO ESPERE
Nit, a les 10. Entrada I butaca,
2 otes. Et colossal triomf del Xo·
fer • autor ENRIO BELTUAN:
L'HOME DE lES TRES CARES
Ovacions continues • Ovacions
delirants • Ovacions sorolloses a
tota la Companyia. Colossal crea.
ci6 de COMETES • Demà, turda,
a les 4. Primer: TAMBE ELS HO·
MENS PlOREN. Segon: L'HOME
DE l ES TRES CARES • Nit. a les
10: L'HOME DE LES TRES CA•
RES - Es desl)ntxa a tots els
Cen;;res de Localitats.

PR I N CI PAl PALACE

t1

IS
CINEMA PAR
11 I 13

de Pemàn, creació de RlCARD
CALVO - Demà, tarda, a les f .
Gran Programa Extraordinari. 2
obres en sessió \mica; CUANDO
LAS CORTES DE CADIZ... I CIS·
NEROS • Nit, a lea 10'15: CJS.
NEROS - Dimecres, reaparlclO de
1& Companyia Titular. ESTRENA
de la comedla en tres actea I un
judici oral: MORENA CLARA, de
Quintero I Cuillén • Protngonlstes: Antònia Herrero I Rafael
Bardem.

per Wilfy Forst I la graciosa comèdia:

CONTIGO A LA
ESTRATOSFERA
per Magda Schneider,

COLISEUM
Avui. tarda. a les 4'15. Nit, u
tes 10:
AIRES DE LA MONTAAA
(Uibutxos¡
REVISTA PARAMOUNT

ESPIGAS DE ORO
per Rich ard Arlon, Chester Mo·
rris I Geneviove Tobin. (Produc·
ció PARAMOUNT) ,
En escena:

Y TA NIA

DISCEPOLO

IUilb la seva orquestra argentina
en una nova I elegant mO<Ialltat
del Tango - Bores d'actuació:
6 tarda t 11'45 olt, (Preus de
custum )
Dtlluns vinent: Stan Laurel I
Oliver Hardy en UNA FIESTA EN
HOllYWOOD.

PUBLI

EXPOSICIO DE
l'ART DEl VESTIR
MUSEU D' INDUMENTARIA
RETROSPECTIVA
EXPOSICIO HISTORICA
FOTOGRAFICA
DE LA CATALUNYA ACTUAL
ENTRADA, l PTA.
PROGRAMA PER A AVUI, DISSABTE, a les 4'30 de la tarda.

SALO DE
CREACIONS
PRIMER ïE DE GRAN
MODA I SETENA
EXHIBICIO
Ball a la pista. Danc1n¡, amb
e:~hliJictons de balls de fantasia 1 •
saló pels campions d 'Espanya
LEONOR and GURRY
SUPERBA PARADA DE MODELS
que llwrao la moda femenina 1
masculloa. El més complet, lmportant I nombrós de tots els rea..
lltzats a Espanya. Prenen part les
prlmerisslmes nrmes creadores de
la moda, entre les quals !tguren
EL DIQUE FLOTAN'I'E, MARIA
ESTERA DE GALERA, JOSEP
FARRE PAQUITA DURAN. FERRl!:R ARTIGAS. FROUTCHMANN,
GALLARD, LA SIBERlA. MARTl
MART!, PAQUITA MAURI DE
MURILLO .MANUEL MORELL,
MODES BADIA, MlMl-JOAQUIMA, CASA MOLIS de MARIA DE
MATARO, RENAULO I COMPANYIA. PERE ROORIGUEZ. JOSEPA SA.NTIRO DE MOYA, SIVILLA, FELIO TORRAS, etc
PREUS: Entrada amb dret a vl·
sitar les dues Exposictons I el
Museu d' Indumentària Retros·
pectiva

~(

TEATRES
Novetats. - Tarda 1 nit: cLos 1nse·
parables•.
Barcelona - Tarda 1 olt: cLos pclllz..

Cò~!:

PR ICE

AVUI, DISSABTE, dia 6 d 'abril
Nit, a 181 10'30:
PRIMER MAGNE PESTIVAL DE
LES ELECCIONS EUMINAT().
RIES PER ALS TITOLS DE
PUBILLA DE CATALUNYA
MISS ESPANYA
MISS EUROPA I
MISS UNIVERS 1835

GRANDIOS FESTIVAL
adacrll. al Concurs Internacional
d e Bellesa, organlt?..at pels dtarls
cEl Oia Grè.rlco•. de Barcelona I
«Ahora•. de Madrid.

- Tarda I nit: cMuebo culdado con Lolu.
ApoHó. - ·raraa. 1 nit: cTü gitano J
yo gitana•
Espanyol. - Tarda: cSecrets de cabaret», cEls hereus del tlo Pere».Nlt: cL home de les tres carea»
Nou. - Tarda: eLa Ooloroeu i eLa
del Boto del Parral». Nit : cLos elaveles• : eLa Camagüeyana1.
Poliorama. - 'Iaraa 1 rut: eLa Ram·
bla de les llorlates» .
cMissPrincipal Palace. - Tarda:
Thery• l ci..a sala és plena•. Nit:
cEl Jutge eetà malaltl.
Romaa. -Tarda: cCuando las Cortes
de Càdlz ...» 1 cEl divino impaciente• Nit: cClsnerOSI.
Viotòria, - Tarda: eLa reina moru.
cSol de llbertad1 i eLa revoltosa» .
N1t: eLa revoltosa• 1 cSol de 11bertadt.

Enlluernador ball de gala

CINEMES

amb Iu orquestru Prlce Jau
1 Coopey Jau

Amèrica. - ci..a hermana San Sulplclot, cPa.so a la juventud» I cEl
d1ctadon.
Aatbtta. - c81n!onlas del corazónt.
cNeU - O W Y N».
Avin&uda. - cSinloolaa del corazónll,
~Al llegar la prlmaverat.
Barcelona. - cEl hljo de Koo¡1, eLa
espia nú.m. 13» i cCampeón Narl-

Solemne proclamació oficial de les belleses representants dels deu districtes de Barcelona
que nan de disputar-68 el tlt.Ol de

Pubilla de Barcelona 1935
Ell aquest festival prenc1ran part
notables dansarlnee, paroUca de
ball 1 les vedettee i artistes principals Que actuen als teatrea c1e
Barcelona.

.

I

MOVIMENT DE CA
En rebre ahir al migdia "U8le
r!ocl!stes, l'auditor els mantre:t: (le.
hnv!a elevat a plenari la. causa QlJ¡
tra. Torlbt Ribas i la. pels fets COn:
r eguts el pas-1t octubre al ~.
de Porrera, 1 que ha.vla. sobr~
la. causa nítmero 346 d'aquest~'UI
per ésser desconeguts els ~utor ~
8
motivaren la instrucció d'aquf'of.~
Acabà dient que s'arx!vav -""'causes número 284, 212, lli ¡e~ .Itt
''"
quest any.
RECURS DE CAsa~
P e r dissentiment en la sentèCro
r ecaiguda en el Consell de G ~lc:&
celebrat darrerament contra el ~
dia de seguretat Mart! Sallahiit. ·
altres tres, que foren condetuna~ l

Al

Al

!!!!

~~a~ ~~~;n~tu~~~ ~e ~~

contra l'esmentada. sentèncta~
tramès la causa al Tribunal Su~ba
Com es recordarà aquests gu · anaven en un cotxe en comp
del capità B!ardea.u que resultà~
a conseqüència d ' una descàrre¡ .. ,
U féu la força de la. Divisió. ' QUe

MOVIMENT DE CAUita
En r ebre ahir a la nit els .Pello.

distes, l'auditor els manifestà qíie
passaven a assenyalament per a Vfa.
ta 1 sentència les causes instruJclee
contra Josep Marta Selles, ~
Jarque, Joan F"àbregas 1 Roc Codó:
Afegl que lla.via aprovat les sentè¡¡.
eles r eca1gudes en eLs darrers ~
sella de guerra contra Josep Ponto.
capa, Josep Polo Augier, Isidor ~
mas, Joan Villorbina 1 altres. Tam.
bé dlgue que sobreseia les cauae.
contra He~minl Moià I Miquel Cet.
tés, _1 la numero 190 d'enguany 1 que
hav1a elevat a plenari la causa CfG.
tra Josep Alstna., processat per 1-..
tracament a. una casa de Banca a
Gironella
Fu:alment, manifestà que s'arxll'&ven Ics causes número 843, 726 1 811
de l'any passat I la número 257 d'..
quest any.
PER A AVUI
Aquest maU, a les deu, a la Sal&
Biblioteca de la. Divisió, tindrà Uoc
el COnsell de guerra d'oficials gen.
rals per a veure 1 fallar la. causa
instruïda pel comandant jutge ~
nyor Manuel Gutlérrez 1 Maturana,
contra el paisà Andreu Roca 1 Ba.
sairia 1 altres, pel suposat delkt.
de rebellló rnllltar. Presidirà el Tribunal el general de brigada, seny~
Sebastià Pozas, I actuà de ponent
l'auditor de brigada senyor Antoni
I.zqulerdo ! Curto, de fiscal el senyor
Querol ! de defensor el tinent senyor
Rafael Mellado 1 Mellado.

aoC::.'·-

cEl rapto» i ci..a espia nilmero 13t
Bohèmia. - cCaravana» I cEl locom.
preudldot I eLa casa de la dlscordiat.

daoBroadway. - cOanzad, locos,
zadt, cVuelo nocturno• 1 cQue hlly
Nellle?t.
Ca.pltol. - cUna avena en la llnea» .
Coll•eum. - cEspigas de orot.
Catalunya. - cVldas rotau.
Cèntrlo Cinema. - cQue hay Nellle?t,

e

·~

•••

A les quatre de la tarda, a. la Sal&
Biblioteca de la Divisió, tindrà lloc
el Consell de guerra. d'oficials generals per a veure i fallar la caUS&
Instruïda pel tinent cor onel jutge
Instructor senyor Artur Gonzàlez l
Fraile, contra el pa.lsà Jaume Llopart I Valls 1 vult més, pel &Uposat
delicte de rebellió militar. Presidirl
el Tribunal el general senyor Se!Jas.
t ià Pozas, ! actuà de ponent l'au.
ditor de brigada senyor l.zqulerdo !
de defensors els lletrats senyors AD·
toni Terradelles, Romuald Garcia I
Montaner 1 el capità senyor Carlet
Batet. ! :Vehl.

*

Un aclariment
En relació a la noticia que donà·
rem dijous pa&sat a la secció dl
L'Ordre Públic, titulada «Extremistes
de la F. A. I. detinguts», bem rebut
una atenta lletra signada per Florenci Entr!algo en la qual fa con&tar que Eustaqui Entrialgo, un deLI
aHudits per l'esmentada Informació,
no fou detingut a la Plaça d'Espa·
nya; sinó que la seva detenció s'efectuà. a la fàbrica anomenada «Celo»,
de Sant Adrià. Tampoc, segons diu
l'esmentat comunicant, Eustaqui En·
trialgo no pertany a la F. A. L ni
en el moment de la seva detenció
no ll fou ocupada documentació de
cap mena que el pogués comprometre.
Ho fem constar aixi.

UNA PESSETA
Te de gran moda. Entrada com·
binada al recinte de les Exposi·
cions i al Saló de Creacions.
L'impost del
TRES PESSETES.
timbre a càrrec del públic
NOTA: Per tal de tenir dret a
entrru avul al Saló de Creacions,
és indispensable adquirir el tiquet corresponent per al te.
RESTAURANT
Esplèndid servei de Reetaurnnt a
càrrec de la Cao;a Llibre. Coberts
a 7'50 1 10 pessetes, vi comprès
LA GRAN FONT LLUMINOSA
serè perfumada amb creacions de
LA FLORIDA
Demà diumenge: VUITENA EXHlBICIO al Saló de Creacions l
GRAN FESTA POPULAR, SAR-DANES, etc. al recinte de l'Expoalcló. Entrada popular:. UNA
PESSETA
Formidable PARADA DE MANIQUINS VIVENTS, presentant Ja
moda femenina, la moda Infantil
1 vestits de bany

8ess10 continua. Seient UNA PE::l
SETA. NOTICIARIS· DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

GRAN

de guerra

VIVEN'I'S

ESPECTACLES PER
A AVUI
CINEMA

VARIETATS

Sota l'estat

!'

CONSELLS DE GUERRA

Doml. sessió MATINAL • Dl·
lluns: El REY DE REVES.

Avui a les 4 de la tarda 1 olt,
a lea io:

4.4

6. ,

I :..r..\.Ot!h'IINOSES
l'aves AndBIUSla ....... ..
1dem Extremadura ... ..
I dem Mallorca .......... ..
Favons Andalusia .... ..
ldem Extremadura ... ..
Veces Andalusia ....... ..
Idem estrangeres ..... ..
E.'nl pals .................... .
1dem estrangera ........ .
Guuea ...................... .
Pèsols estrangera ...... ..
ldem 1>818 ....... ......... ..
Llentilles Andalusia .. .
ldem Salamanca .~ .... .

Elvtss.a
.................... ..
Mallorca-····················
Matatera, negra .........
R.oJa .~ .......... ........... ..

Preus en ptes. els 100 quJlos.

~ ~~~

>'reus en ptes. els 60 Quilos

sa
611

RE
TEAT
Gran

NOSTRE TEATRE

TEATRE CATALA

"~ ~~

Nwu.
Núm. 4 •••••••••••••••••••••

GARROFES
uastello, nej'l'a _ ...... ..

)•.· ·
·~

I I

a ..................... 1

PAlLA

e;:;
"""

............... .. .

êauocu'.. ::::::::::;:::::::::::

61
84

66

::::::::::::::::::
.............., .. .

Marroc .....................
M~xlcana ...................

1SO

ó5

CIGRONS
Andalusia ................. .
:

121.

¡jo¡

l¡

DESPULLES
Segones .. .. .... .. •...... .. ..
Terceres ....... .... .. ...... ..
~Uarte.i ,. .,.,,. "'"""""

OltLJs MORESC I CIVADES
Clvaoa Extremadura ...
1<1em MI\OC!la .......... ..
Moresc Plata, dlspou., ..
!dem pals ..... ........... ..
Ordl¡ Ur¡ell ............. ..
Esca ola. Andalusia .. ..

Enremndura (corrent).
(crulxer) .
Ldem
Maocua .................... .
Navarra ................... ..
Peucdés .., ................ ..

ARROSSOS
l:lomiJa ................... ..
ldem Onlaspar ... ...... ..
BeU-lloo o. ..... ,........ ..
Floret ...................... ..
Urauja ..................... ..
Selecta ..................... .
l'rencat .................. ..
Farlua d'arròs ........... .

PREUS

10
Mtmute prl.ma ............ 1111
18
1' tL
Segonet .......... ...........
1~ w
1~
Segó .........................
t'reus en rals la QUIU'te... ae 'Iu !Jtrea

PrelUI en ptes els 100 4Ull06.

81-

11.11 eo
102liS / 5

ol.
A

C8atcila .................... .

~1-

t2 75

tO

CS5
11
liS

Araao .• •••••.••••• .•... ......

~3"
.4 -

110 2 J

/IJ

BLATS

9j /5

gJ :tt'

06

64

Reg10 • • ••• •••••••••••••,... ..

969J-

w8 50
106 ()'.
llA 8~

PELLIZCOS

TEATRE POLIORAMA
oficial de

!Jg-

<113-

80-

/8 '"

111-

LOS

FlORISTES
DECadalES
d.la, l'obra. de la tempo.

Valora que ea cot1Uen oom etectes
oúbllca
Banc Hlp .

AYUI., 6 d'abril, a lea 10 de la nit.
Festival Gennanor Catalana
Primer: aLA LlOTJA», de Millàs
Raurell, per l'elenc dramàtic
de l'Ateneu.
Segon: Nan in, e:rcéntr1c.
Tercer: J osep Villalba, bartt.On.
Quan: Joan Batllorl, tenor.
Ctnqu~: Peoita Reverter. canço.
netlsta.
Slaé: lluls Fabregat, bartton.
Seté: Ma. Teresa Planas, tiple.
Vultè: La Rondalla».
LA LIRA BARCELONESA
Uocs de venda: Coll I Vehl, 45,
botl6a • Muntanya, 43, botiga Oaté Famlllar, Cerdeoya, 2C9 •
Telèfon 55921.

lA RAMBlA

òS-

Calx.a d'Em.ia. 6 •¡• ... , fiO 85
llldrogrànca Ebre 6 •f, ~4 tlll

La Camagüeyana

GRAN

1548-

•2-

Junte& d 'Obru PubliQues
:Port l:larcelona 1908 ...
1 Barcelona, diverses
1 do CadlJ: .......... ..
de OIJOn Muael .. .
t
1 de SC\'llla s . D... .

Nit, a les 10: LOS CLAVELES
1 el gran èxit:

Aviat, estrena de LA VIUDITA
SE QUIERE CASAR, de Capella
I Lucio.

93-

/4

DOLOROSA

Avul, dissabte, tarda, a les
S'l5, l'èxit de Navarro I Torrado:

Antlc uu Diputulona
Barcelona, 11 muluns ...
5 mtl1one .•.
1

Cran Comoanyla llr~ça de
LlUIS CALVO

Acciona lndustrlala

1uv-

VI

rEATRE NOU

Comoanyia de comedlea
MO RA·ESPANTALEON·BA R ROS O

,.,_

11<1 /:J
tiSI I:J

1u<! lú
11.2 ~~~
11..4 2J
>8 bU

L'èxit da la temporada
La l)utaca méa onra 4 otea.
El UJVO de UIVV::l. Cuorrita:
el maglc de la guitarra, Borrull:
Peoitn Sevilla I Manolo Bulerlas
interpretaran ela can tars de
l'obra.

TEATRE BARCElONA

... _

04outJ ¡5

:02-

TU GITANO
Y Y O GITANA

POM PEIA

Companyia de PEPETA FORNES

Frontó Principal Pala ce

nMatú, U I ZO • Telèfon 54788

f

l/5 /:J

1-.1104 /~
115-

Avui. tarda, a les 5 I nit, a les
10'15 - DemA ,diumenge, DAR-RER DIA, a lea 3'110, 6 I nit, 10'16:

OemA, tarda, a les 4. Butaques
de orimera, 3 otes. Programa extraordinari: LA SENYORA MA·
RIETA 1 L'ENDEMA DE PODES.
Nit a les 10. Butao u" de ori·
mera. 3 Dtes.: LA DAMA DE LES
CAMELlES.

Ateneu Obrer Martinenc

Com. d 'Obres Ced. 6 •¡,
Eoerg. Iod. Aragoo 6 'I•
Esp carburs Met. 6 •¡,
CoOBtTUCCIOUS .Mec. 6 'I•
Colorants 1 Esploa. 6 •¡,
61 eo Fin. I .l''ld. Aruw..Oarl . IlO19 50 Fom. d'OIJrca 4 112 •¡, i~
Fom. d'Obres 5 •¡• ...... MS Fom . d'OIJre.s 6 I• lU;¿J fil 6U
Fom. d OIJrea 6 •¡. lli~ W8 tO
Fom. d'Obres l:looa 6 •¡. 118 Fow. d'Oun• cea. 6 •¡, 11/ fO
Magat<tems cEl Siglot. 1111Hotel Rltz 7 •¡, .........
Hullera 2.spanyota 19ll4 68l:iullera Espanyola l9:l6 1..4 2..
Hullera &pauyola llla'.t 1o0Madrlú-Pant 6 'I• ...... 112Mlloutaclurcs de Suro C/ /5
103 Maqu. l'erre.:.. Mar. 6 •¡, 81 eo
Me~ropoUtana <le Cons
tUMio. l:'ota.;sa Surin 7 •¡, 1111 /t
Productes P1reUI 11128 .. l l i ber,, 1::1. A. 6 •t• ......... 40'l'eleiOIHca 5 l/~ •¡• .. . ~ 8 'l'eoena MOderna 7 •t...
uwo Cotonera 6 •f, ... 40UntO Salinera d'Es. 6 'I• 1VlValèo. Mlllores Urbanes 8J-

l t 25

•

Siempre en mi corazón
Obll&aclona lnduUrlala

SJ bl.
W2 oXi

Los inseparables

revista en dos actca, dlvldlta en
\'lnt quadroa, original de lean•
drt Blanco I Alfons Lapena, amb
música del mestre Luna.
Un del5 més sorollo!!OS triomfs
de Ja supcr-vedette
CELlA CAMEZ

COliSEU

71-

ILI 2J

A\'ul, dlssl\bte, tarda l nit, el
¡ran èxit:

Telèfona 15948 • 12125
Selecta Comoanyla de Comèdltt
MONTIAN • ROSES
Dtrcctor: Emili Thullt.er

pel baritoo dosep Ma. Alullar.

g¡¡ 1:i
~5 5V
8!-

Cran Companyia
vistes de CELlA CAMEZ

Mucho cuidado con lola

La del soto del Parral

12tu 76

TEATRE NOVETATS
d'operetea I Re·

per Perlita Creco, Murlllo I tota
la Companyia Gran presentació.
Demà,
60 bulle~~ts en e"Cena tarda I nit: MUCHO CUIDADO
CON LOlA.

pel tenor doan RIIJa 1

,_

riansntlàottca 4 .,. ...
Trau.sn~Jàot. 6 'I• 11!20
'.L'raU&\tl&nt. 6 •¡. lli~
Trans 6 l/~ ·¡, 611P.l9:.!ó
Trans. 6 l/2 ' /• CDll.lU:Jó
TraosaUànt. 5 •¡. 111:.!6
Transatlànt. 5 •¡, 19~
Bona Traosmedlt. 6 •¡.
u. Naval Lle\·ant 6 •¡.

98-

aJ w
~
h.2-

PALAU DE LA

COMIC
REVISTA

Tardat 6'15. Nit, 10'15. El grand.lós ext~:

LA

5026

óe-

TEATRE

Avui tarda, a lea 4'a0:

~2:>

Ataua 1 Canala
Cas I Electricitat

Gtneralltat
a're.s GeneraUtat 6 'I• J1C1 Lv I 1t1 LO

Badalona a •¡• ............ ,
J3e,rcclooa.. semestre ...
11106 A ..... .
J
11106 B ..... .
J
11100 e .... ..
1
1U07 O ..... .
»
1910 D ..... .
1
11Hll B ampl.
1

1

~)

5:i

11107, 8 •¡, .,,
cBobndlllu ..
•
l4 ou
1918 5 •1• ...
I
-4\IU
lg:lo 6 'I• ... 1~ ~
I
F. C. da CaLalunya 5 'I• 61 7.)
6 .,. /!1 /)
•
•
• Central d 'Arago •¡, 14 5ú
/8 15
7cHO P. c. oest Espanya 3 •t. 4216Q
/4 w F. C. Cremallera 6 •t... .
09•3 / ~ F. C. becundarla ........ .
Gran Metro 1112!.1 6 '/•.. . 1>4Qj /5
Grau Metro 111:.1;) 6 •;... . t41111 9(; M.:dloa a Salamanca. .. 4Ub0
MeLropollta Traoa. 6 'I• ~3 / 5
1/101 ~ Orense A 8 O U 8 P .. .
Oreuae O I a prior.. .. f02b
F. O. !:iarr1a 6 •¡• ...... e4Tàn¡er a Fez 6 •t• ...... h3-

118 7s

E ....... ..
p ....... ..

a 5 112 •t• ...
1 6 •¡, ........ .
J b 'I• ....... ..
I
F'raoça 1864 .. .
I
França 1878 .. .
1
Directes ....... ..
1
Reua a Roaa.. ..
1
Còrdova a ·t.. ..
•
Badajo¿ 6 •t... .
1
Aodalusoa 1.~ variable_
1.• li •¡ • ......
•
2.• nrlable_
1
•

1U1 /0
Q/ / )

0 ........ .

E f l /2 'I• .. .
F' 6 •¡• .........
O . 6 'I• .........

»

80
8v
1(,1 Ba
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Lliures
Francs
Dòlara
Ltru
Marcs

TEATRES

TEATRE APOL-LO

Tramvtea
Ant.

Avui

Ant.
7J l\;

Borsa oficial
Cbade, 422, 427;
Alacant, 38'85;
Chade, 84'00, paritat; Chade, 85'00,
paritat; F1l!pines, 355, paper; Explosius, 108'00; R!f, 57'50; Sevmana d'Electricitat, 79'00; Marroc, 5 per 100,
88'00, paritat.

Borsl del matí
Nord, 52'50, 62'55, 62'40; Alacant,
38'80, 38'55, 38'60; Ford, 206, 208, 207;
Plates, 17"16, 18, 17'85; Felgueres,
37'00; Explosius, 107, l!r.'65; R!f,
57'50, 57'76; Aigües, 171'75; Montserrat, 78'00; Transversal, 19'00; TramFUiplnes, 354, 352;
vies P., 46'50;
Chade, 415, 427, 422.

De ut ea de l'Estat TANCA
Interior 4 'fo A , ...... ..

19'25, 19'50, 19'25; Plates, 18'00, 18'50;
Ford, 208, 207'50, 208; R!f, 57'75,
58'00, 57'65; Explosius, 108, 107'50;
Hulleres, 46'75;
Montserrat, 78'50;
F!Upines, 352, 362,
Petrolets, 5'20;
356; Chade, 423, 421, 430, 427.
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dustrials, solament repetiren els
canvis anteriors.
Al sector de 1l de mes es va veure
més sosteniment que en sessions a nteriors. Aquest fou degut a la forta
puja de les accions Chade 1 Filipines, les quals varen influir, en la seva tendència, a la puja de les acclons Industrials i al sosteniment de
les accions ferrovll\ries.
Ens cal fer remarcar que al rotllo
d'accions internacionals, creiem que
en feren tm gra massa puix que hem
de tenir present que les accions Filipines varen arribar a cotitzar-se a
uns vint enters p er damunt de la paritat de París.

DISSABTE, 8 D'ABRIL

cPor Que trabajara 1 cEl adversarto
inv131ble».
Comte11a , - «Melodia. del arrabah I
cReuolóUI .
Comtal. - cLas ¡ronteras del amon
cEl crucero amnrtllolt 1 cmpnotlza·
dOSI.
Diana. - •De Creute marehent, cEl
ca&eróu de las sombras» 1 cResurreoclou•.
Dtorama - cElla era una dama», eLa
travlcsa moUncra» 1 cJustlcla para
el Judlo».
Entenca - clgoomlnia», cDesl1cea» 1
cl!:t cr!men del VaOltlès».
«Al llegar la Primaveral
Esplai. clO dlas miUooarla»
cCrtsts mundlab, ciA
Exoelslor. Oiosa de la eetva1 1 cPrloclpe moderno».
cSiemprc en mJ COI'I'
Fan ta~o to WOt .
Fèmma. - cEl encanto de una noche».
Foc Hou. - eLa hermana San Sulpl
cló» 1 ddolo de las mUje¡·es•.
frè&oh. - eLa cena de los acusadOIIt
.
I «MUSica y muJeres1.
Goya. - cEl blJo de Koo¡t 1 cEl ú1
\tmo vals de Cboplo•.
lntím. - •Llis cuatro bermanltaSt
«Mascarada» 1 eLa Cenlctenta».
cEl ult imo vals de Ollopln»,
lr~s. cABI !Ulla la muJer» i eLa novia de
la auertet
Kursaal. - cMus1ca y mujeres•. cne-tlle de prtma,era».
cEl m1sterioso Sr. JO,
Laietana •Lo:. sellores del Maxim 's» 1 cHuyen·
do do la Q uenla».
Ma¡èltto - «La Uolorosu I cAl Ue¡ar la primavera».
Marina - cMJ vida entera» ,tOOblt
sacrlltclo~ 1 c3oal1Je de Prlmaverat
Mar11tand - eLa pequeoa uornu.
MetropoJ. - «Cont1go a Ja estratcl'
tera• i «Secreto Que Quema».
Miria. - eLa& frooteras del amor».
c!!;l crucero amartllo• 1 cEl buéspe<l núm. 13».
Mt$tra l - cJ:<.apt.u1, cEl lliJO d
cAmaotea tu¡¡:ltlvos».
Koug»
Monumental. - cGedeóo, Tram¡>aed1
Oia•, cEntre la espada y la par '
1 eLa b1en amada».
Mundtal - cSorreu e bljo• 1 cEl club
de media noche1 .
Nima. - cSiotomas ael corazón» I
..,
«Salvad a las mujerest.
Paris. - cCampcones ollmplcos• 1 '"'
gavllànl.
Pedró. · cCaravaoa•. cEl lncompren·
g¡
didO» I cUnldos veoceremos».
Pathe Pal ace. - cCrlsts mundlal»d, ' 11
beso de la muerte» 1 cCamlno e
!ellcidad».
Prmctpal. - cEl rapto• i eLa espia
tuanum. 13».
Pu bh Cinema. - Reportat¡ea d'ac
Utat.
Rambles. - «La tsla del tesoro•. cBe808 de àrabe ».
cGedeón, Trampa Y Cl18 ''
Ronl.
eLa Jocura del dollan 1 eLa ben
rtf
amadu .
Select C.:mema - cUn perro QUe t
ILI
61.
las
a
colat 1 cCena
Smart. - cTO<Ia una muJer • 1
ltaa'
portera de Ja fàbrica».
Ta.lia. - &Las cuatro bermao
oobll
cEl crucero Emdenll.
Triomf. - cM! vida entera», « ra•·
sacrtrlclo1 i cOesClle de prtmav~11111,
Tetuan. - eLa dama ae Jas came
1 «Amantes Cugltlvos».
eLa leglón blanca ».
Tllloh
uroumaona. - cEl r e!uglot. b tea•
Volca. - eLa portera de la íà r
del
ú'ederlca..
Verdi - «Fra Olavolo», cA la lli!IJ)all•
candclabro• i cDaozad, IOCOS.

Xir.~•..:...

eLa Clama de las camellall
cEl Club de media oochet .

8

la humanitat

LDISS ABTE, 8 D' ABRIL DEL 1935
fl

lcl humanitat

...

EDITORIAL

LLIBERTAT

s.

A.

3

•

o

-

I•

,=-· -

11<

1

Impremta:
T A L L E R S, N U M.
TtiHon 14446

4 11

PREUS DE SUBSCRIPCIOI
2'60 o tes.
• aroelona. un n ••'
7'50 11
lr:ora. un trimestre
America Llat1na 1 Portu&al
9- 11
un tr•mestre
Altres pallOl un trlmeatre 18- D

«EL NUEVO GOBIERNO
cCaduca al mes de la fecha».»
<De cEl Debatelt.)

la setmana de 40 hores
El 4 de juny pròxim s'obriran els
treballs de la Conferència Internacional del Treball a Ginebra i tindrà una especial importància car es
discutirà la reglamentació de les cinc
primeres indústries proposades per
aplicar la setmana de les 40 hores.
Aquestes indústries són:
a) Treballs públics dels quals sigui empresa. qualsevol Estat o subvencionats.
b) Indústria del !errro l acer.
c) Rar.J. de la. Construcció.
d) Ram del Vidre.
e) Mines de carbó.
Quant als treballs públics, ja està
en vigència la setmana de les 40 bores en més o menys pr.oporcló en dlversos països: Alemanya, Austràlia,
Bèlgica, Canadà, Estats Units, Itàlia, Luxemburg i Txecoslovàquia.
A França 1 Dinamarca estan estudiant la manera d'aplicar les 40
hores setmanals.
Les obres dependents d'una collectlvltat, són les m~ fàcils en l'aplicació de la setmana de les 4.0 hores.
La reducció de la jornada de treball en les c.bres públiques, és quelcom important, pel nombre considerable dtlbrers que ocupen.
La jornada legal en el ram de
la construcció està fixada per sota
de 48 hores setmanals al Canadà,
Espanya, Estats Units, Anglaterra 1
a la U. R. S. S.
La indústria de la metaHúrgia.
també ocupa a molts treballadors:
Alemanya, Estats Units, França, An·
glaterra i la U. R. S. S. ocupen
més de mllió 1 mig de persones. En
aquests països, excepte Rússia, l'atur forçós en la metaHúrgia, és important.
Sembla que no hi ba dificultats

per aplicar una jornada. inferior a
48 bores per setmana en la lndús·
tria metaliúrgica. A més a més,
aq'Uesta indústria mostra arreu del
món una activitat interessant, que,
intensificant els treballs públics podrà. ésser eixugat l'atur forçós en
aquesta rama del !erro.
En relació al Ram del Vidre, l'atur forçós ja és més important per
mor de la mecanització. Les màquines automàtiques l semi-automàtiques, restringeixen força la mà d 'obra. També cal fer constar que la
crisi econòmica contribueiX a. augmentar l'atur forçós.
Els Estats Units han aplicat des
de fa temps, la setmana de 4.0 hores en la indústria del vidre.
També Anglaterra i Nor.Jega des
de fa alguns anys introdurren la setmana de 42 hores en les fàbriq·..¡es
d'ampolles. Tant els patrons com els
obrers d 'aquests dos països, es mostren satisfets d'aquest règim de treball.
A Ità.lla i Txecoslovàquia, darrerament també han introduït les 42
hores setmanals en el Ram del Vidre.
Resten les mines de carbó, que
són d'una gran importància en l'economia. d'Europa.. Els minaires ocupats en 21 països, assoleixen la xifra de cinc milions l mig. Naturalment que les mines de carbó donen
un percentatge massa important d'obrers parats. Des de temps enrera,
el treball al fons de les mines és
de 7 hores diàries, però ara, la propera Conferència Internacional del
Treball assenyalarà la necessitat urgent d'implantar la setmana. de tO
hores a totes les mines de carbó
del món.

Front Unic de Treba- AGITACIO SOCIAL,
A FRANÇA
lladors Mercantils

«REMEDIOS HEROICOS
-La Ceda se ha retlrado de Ja
Comlslón ges~ora.
El F. U. T. M. ha. publicat un ma.• -Ya, han hecho lo que aquel que nifest fent història de les milloporque le engaftaba su mujer ae r es aconseguides amb motiu de la
acostaba aln oenar.»
vaga del mes de novembre del 1933
<De eLa Libertad».)
i de les vag-.Jes parcials que hagueren de declarar en les cases els patrons de les quals es negaven a
complir el laude del conseller del
Treball Marti Barrera.
També esmenta que el senyor Anguera de Soja, des del Ministeri
del Treball dictà una ordre declarant en suspens els efectes del laude de Mart! Barrera, favorable als
treballadors mercantils.
El manifest acaba alxi:
((LeS nostres perspectives per a
l'esdevenidor són formidables. Heu
vist el nostre passat. Un passat d'in·
tenses lluites, que han culminat,
però, amb altres tantes victòries dels
«OTRO TELEGRAMA
treballadors mercantils.
-Envien urgentemente clnco va·
Avui, que la situació de les coses
gonea tlla.D
ha canviat una mica, que ens velem
<De «El Liberal».)
impossibilitats de fer el que haviem vingut fent fins ara, potser ls
l'hora més apropiada per començar ja a preparar-nos interiorment
- i això cal sobretot que ho facin
les entitats- perquè les noves bases que s'hauran de presentar al novembre trobin ja un ambient de passió entre la massa mercantil.
Cal, doncs, que des d'ara, les entitats adherides al F. U. T. M. comencen a estudiar quines han d'ésser les bases principals en què ha
de recolzar-se el nostre pròxim Codi
de treball, donant-U la màxima amplitud.
Es necessari crear entorn d'aquestes bases un moviment general
simpatia. I per aconseguir-ho, res
((-¿Qué le parece a usted, amigo de
millor que t ts els treballadors del
Espafiita?
ram hi intervinguin. Com?
· -Que no se lràn... Acullrdese us- nostre
q'Ue després de llegir aquesta crited de la dlmislón de los gestores Cal
da, als llocs de treball -abans que
agrarlos ... »
del futbol o d'esquís- els empleats
(De «La v OZ».)
parlin de quines garanties estan man
cats i passar els seus acords a la
llur entitat. Això té dues avantatges molt importants. Primer. Tots
els treballadors intervenen en la gestació de les bases, tots hi han portat un xic del seu esforç i deixen
I
de mirar-se-les com a una cosa que
no els pertany. Serien una mica el
fruit del treball coHectiu de tots els
treballadors mercantils, i t ots, en
sentir-les cosa pròpia, les defensarien amb molta més convicció, i,
Segon. Això serviria per anar acostumant a 14 nostra «generosa» patronal a fer-se amb la idea que no
li quedarà altra solució q'Ue acceptar allò que els seus empleats d'una
manera justa demanin. Caldria també fer grans assemblees i nútings,
que si no sòn possibles de moment,
«MUAECOS
creiem que no sempre tot seguirà
«Un tropezón, cualqulera
da en la vida ...»
igual.»
<De cEl Sol».)
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ELS SENSE TREBALL
Ha estat assaltat l'Ajuntament de
Houpllnes (Lille> pels obrers en atur
forçós. De bon maU, els sense feina
trameteren a l'alcalde una comissió,
per tal d'exposar-li llurs reivindicacions. L'alcalde es negà a rebre'ls.
En vista d'aquesta actitud de l'alcalde, a la tarda, els sense feina assaltaren l'Ajuntament.
Sortiren de Lille nombrosos destacaments de gendarmes, per tal de foragitar els assaltants.
ELS ESTUDIANTS CON·
TRA ELS ESTRANGERS

Els estudiants de la Facultat de
Medicina i els de la. Universitat de
Dret formulen enèrgiques protestes
contra la intromlssió dels estrangers
a les Universitats franceses. Els estudia.nts volen la supressió de la llei
que autoritza els estrangers a establir-se a França, després de portar
deu anys de residència al p~is.
EL GOVERN PROHIBEIX
MANIFESTACIONS
LES
CONTRA EL SERVEI DE
DOS ANYS

Els partits Socialísta i COmunista,
ensems q'Ue les organitzacions obreres franceses, que s'han manifestat
contra la llei dels dos anys de servei
militar, tenien en yrojecte la celemanifestacions
bració de mftings
públiques. La Prefectura de Policia,
obeint ordres del ministre de l'Interior, ña. prohibit totes aquestes manifestacions.
Les organitzacions obreres no admeten aquesta prohibició l es proposen de celebrar-les malgrat l'ordre
del Govern. Aixi ho han manifestat
al cap de Policia de Parfs.

Sindicat Mercantil de
Barcelona
El prop-passat dia 27, a les 10
de la nit, es celebrà l'Assemblea general ordinària. Després d'aprovat
l 'informe de la Junta Directiva i l'estat de comptes es va nomenar la Junta Directtva que ha de regir el Sindicat fins l'any vinent.
Foren elegits els companys següents: President, Francesc Asprer;
vice-president, Josep Mart!; secrevice-secretari,
tari, Carles Vilella;
Josep Castells; tresorer, Josep Gateu; comptador, Eusebi Fàbregas i
bibliotecari, Joan Artera.
L'Assemblea va aprovar l'orientació a seguir pel Sindicat, proposada
per la Junta DirecLiva tot just elegida.
L'òrgan del Sindicat <(Treball» que
havia estat suspès des d'octubre de
l'any passat, ba reaparegut a partir
del primer d'abril. Tots els associats
poden passar a recollir-lo de 7 a 9
del vespre a l'estatge del Sindicat,
Portaferrissa, 19, pral.

CONFERENCIA

CLU~

Salvador de Madariaga dis·
sertà sobre l'esperit europeu
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La Conferència Internacional del Treball La revolta asturiana Els que no saben La «<ealtad» de la La voracitat de les·
els carbons
dretes
perdre
Ce da
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Ahir, a l'Hotel Ritz, l'eminent dl· del diàleg de la sang, es desenvoluplomàtic 1 exceHent escriptor Salva- pa la memòria, que és alhora una
dor de Madariaga ocupà la tribuna de les fonts de la inteHigènc1a. Exde COnferència Club, des d'on parlà pllcà també detalladament el reprede l'interessant tema «L'esperit europeU>>.
com a totes les conferències que I
organitza aquesta dislingida institució, l'auditori que hi o.ssisti fou ex- ¡
traordlna.ri, entre el qual destaca-~
ven les personalitats més eminents
del nostre món 1nteHectual.
Salvador de Madariaga -home
que personifica l'europeisme - començà la seva dissertació examinant
les diverses posictons geogràfiques
que Integren el globus 1 fent ressaltar a la vegada les caracterlstiques
que ofereix el continent europeu en
el seu aspecte orogràfic.
El conferenciant féu a continuació
cEL SUPERGENIO FRACASADO» un detingut estudi de les races que
ht ha representades a Europa 1 di(De «La Tierra».)
gué que la seva. influència deriva
L'antropologia
de l'autosuggestió.
-digué- ba aportat al continent
europeu lc¡¡ tres grans memòries històriques 1 pre-històriques que ens
menen a la formació de!1n1tiva de
l'esperit europeu. Europa. podem dir
que s'ha format pels grans moviments rocials registrat.<; amb tanta
freqüènda..
La cara.oteristica. e8Sencial d'Europa ês la 1ntel:llgèncla.. L'orador fa
aci una deW..llada exposició dels dlversos factors que Intervenen en la
imaginació, 1 compara la metamorfOSi d'un vegetal a.mb el procés psiquic de la Vida humana, que aón
«LA DE LA DI S CORDI A
els elements que intervenen més e.e.EL AORARIO AL CEDISTA
tlvameot en la formació de la 1ntelclluen o, ya tenem oa ma nu nal. :.l)
llgència.. Es aquella part de la vtd.a
<De cEl DUuvlo».>.
&UVADOR DE MAòA~IAOA
h umana -digué- on, per ef~ll

La Publicitat publica el següed.
comentari, que no jard cap grà·
cia a la gent de dreta:
eLa respuesta no es diCic!l. Y la.
eLa reacció violenta de la Ceda ~
respuesta està en Ja excluslón de los vant
la solució donada a la crisi de•_
bombres de Acclón Popular que no nuncla
les esperances que 011 Roble.s
pueden ser considerades por nad!e 1 la. seva
tenien en l'orenslva.
como una gara.ntia para 1.a Re¡¡úbllca. que havien¡cnt
Iniciat atr!nxeruta darreY a. qulen le cuplese la. menor duda, ra. unes senténcies
de mort. La. !ogole bastaria contem¡¡lar la actitud en sltat petulant ha perdut
l'actiu agt.
que se ha colocado la Ceda al no con- tador de dreta. cEl Debate»,
més caucedérsele cunnto I)C(11a. El telegrama te, o mês ben informat segurnment,
lanzado antes de conocerse la soluclón lnter¡¡osà aquell célebre article, per
d.e la. crtsla ya era bnsta.nte lndlcat!vo. veure s! frenava. els perillosos im¡¡ul.
La ret!rada de los gestores ced!stas de 60S dei cabd1ll parlamentari de la seva
los munlclp!os, lo era. todav1a màs. Pe- tropa. La temptativa es frustrà; la
ro lo que poue deCinlt!vamente las
I la vanitat trlom!aren
cartas boca arriba, lo que no deja Iu- inconscléncla
Ja prudència i la somE'guerls. El
gar a poslbles dudas, son esas decla- de
ha estat una de!!eta que ha
dcsen!lnc
raclones o mani!lesto de Gil Roblea desesperat el salvador d'ocasió. ¿Com
en el que rom¡¡c abiertamente con la s'ha produït la ru¡¡tura? Primerament,
màs alta representaclón del rég!men cal no pcrdre de vista la topada amb
y anuncia la host111dad contra este elS agrariS. La Ceda ¡¡arla sense letiGoblemo y contra al¡o que està por cències d'un veto contra ella, ¡¡eró no
encima de este mlsmo Goblerno.
que a la soH.Icltud dei ca¡¡ agrari
Se ha contlrmado, ¡¡ues, clara y ter- d!u
respongué exigint sis carteres, entro
mlnantemente que teniamos ra.zón elles
les de Governació 1 Guerra. Com
cuando ponlamos en duda la buena que els
radicats no transigien a tenir1 afegeiX:
fe y la lea!tad de los hombres de Ac- ne menys
que el partit que en tingués
cHay un mes de tregua. Creemos clón Popular. Se ha probado que la més, resultava que l'encarre¡at de for•
que <lebe ser aprovechado en la obra Repúbl!ca no ¡¡odia cons!derarse se- mar Govern, tot eixamplant-ne la base
de paci!lcar los eapiri,ua. Durantc ca- eura en sua manos. Y se ha v!sto parlamentària, de ret quedava exclòs
sl afio y me<11o se puso tOdo el conato como qu!enes a¡¡arentaban dar mues- de Ja combinació. La indellcadesa de
en halagar a las derechll8. La teoria tras dc adl1estón al rég!men mientras la Ceda ortg!nQ una reacció ben nade la Repilbllca de ancha base sJr- que le creyeron presa !àcU, se revuel· tural en els aeraris, que ha¡ueren de
vló de ara donde !ueron sacri!lcactaa ven a!rados contra él cuando advlerten renunciar a formar Govern. La invitamuohas ortoaoxias republlcauas que que aus mnntobras no dan el resul- ció del senyor Lerroux rou corresposnadte habia negado ni desconoc1do tado apetccldo.
ta amb les mateixes e:deènctes, el reHemos vuelto, vtrtual.mente, a la sultat
aún
de les quals ja sabem quin na
Ei' resultado no tué, bien lo vemos, misma sttuac1ón del 4 de octubre de estat.
halagüeflo. La casi esterUJdad <le ese 1934. La República, tras la etapa la-Ara bé: la erts! fou provocada ¡¡er
cruento sacri!lcio suree acusadora hoy mentable de la Influencia derechista, la Ceda 1 eiS seus coalitzats de dreta,
ante los oJos de muchos que ya em- vuclve a manos de los republicanos. per oposició a l'espertt de clemència
Y uno, en lo màs intimo, ba dc pre- que animava els radicals. Les dretes
plezan a ver con clarldad.
Nosotros hemos venido pld!endo la guntarse amargamente sl ¡¡ara esta s'hi declararen incompatibles; aques.
creaclón de un gran part!do de dere- comprobaClón, para este resultado, va- ta actitud era clara, 1 hauria. estat
chas porque cse parttdo es necesario lla la. pena dejar que se derramase lògic que. concedits ets indults, ha,.al ré¡¡lmen. Pero ent!éndaso blen: de tanta sangre y tantas làgrl.mas, cortar guessln donat per definitiva la in·
derochas que profesen un republica- eu Clor tantas lluatones y destrozar ln- com¡¡attbllltat. No obstant, la rup.
nisme decidido y cordial, a prueba de tereses de tanta magnitud. Pera qui- tura no ha vingut per això, sinó
recelos. El realista que, al convenccr- ZI\ no sea todnvia la hora. de exami- perquè no ha estat satls!eta la seva
se de que la Monarquia ya es Imposi- nar lo sucedtdo en estos meses. S1no, voracitat ue ¡¡oder. Sl les seves preble en Espada, vlene a la nueva lega- únicamentc, de mirar hac!a adelante tensions hagueS81n estat ateses, la.
Udad para serviria, aceptando de ella y meditar robre los rumbos que màs tncompatlb!!!tat hauria deixat d'existodo lo Cundamental y sin abrlear se- le couvlenen a la Re¡¡úbllca espadola. tir; s'haurien avingut amb els ingundas intenc!ones, debe ser acogldo
dults; encara que l'haver-los concedit
con los brazos ablertos. Pero nosotros
per a ells sJgni!lqués el fracàs de la
recordamos unas palabras pronunciaseva polit!cn. i l'èxit de la revolució
das hace 1)0008 dias por el Sr. Gil Rod'octubre Aquest re¡ratel¡r demostra
bies en un mltln en La COru.fl.a. FucAixó és el que aconsella El Li- que la lnexorab!lltat de l.a Ceda i deiS
ron 1181: cYo no he ace.tado la Repúafins era una ~mple maniobra
seus
beral.
bl!ca para salvar la !orma de ¡oblcrde partit, no responia a cap princ!pl
no, que es lo accidental, s!no para salferm; les vides deiS condemnats, per
subde
estado
el
està
vista
Ja
a
&Y
var otras cosas que son permanentes.'l verstón y de rebeldla en que se han a ells eren simples obJectes de canvt,
Muy b!en. Para. el Sr. Gil Robles, la colocado
elementos desd.e el mc- amb els qual.s es podia especular senRepública como lnstltuclón es una mento .enesos
que se les ha negado el Po- so escrúpolS ~ Sl els Celen matar, hau.
nccldental!dad de poca !mportancla. der que para
elloa exclustvamente pe- rten quedat els amos de la. situació;
Està en su derecho creyéndolo. Pera dino.
sJ se'ls eaca¡¡aven vius dc les mans,
nos concederà que los republ!canos
Pr!mero, un veto general contra tO- mercadejanen amb aque!les vides.
estamos en el nuestro conslderando do lo republicano, secuestrando con
Ara. hi han perdut bOllS 1 esquelle.~~t
que la !orma de goblerno es substan- ese veto prerrogativas const!tucionales 1 declaren una hostilitat implacable al
cial y recelando de los pol1t!coe acc!- eJerclda.s con la màs exquis!ta escru- Govern. Calla un eplsodl d'aquestes
dental!stas que se acercan a nuestraa pulosldad, para apagar la guerra c!vll proporcions perquè la gent de bona
!11!18 exJglendo !mperlosamente la en- que late en Es¡¡afla; para. pacificar los te ve!es8l.OJ què re¡¡resentaven aquestrega del régimen.
¡¡ara restablecer la concor- tes Corees dintre la República que 1~
¿Para qué quería. el Sr. Gil Robles espiritus;
dis entre los erupos ¡¡arJamentarlos; havia acoll!des amb una deferència
la cartera de Guerra? No lo sabemos. para salvar la Re¡¡úbl!ca centràndola. ilnmereacuda. Ara que s'han vist desPero si nos acordamos de una campaNada de eso se ha ¡¡odldo hacer, por- cobertes perdeu el control; per a. ella
fm de la Ceda y sua litines contra los que al Sr. OU Robles no le ha ¡¡arec!- el seu partit està ¡¡er damunt de 1.a
nombramientos para altos cargos mi· do bien. No lo pudieron hacer el se- Repúbllca I tots sabem quina mena
litarea hechos por el Sr. Lerroux re- dor Lerroux ni el Sr. Martfnez de Ve- d 'interessos politlca són els que es J)Oo
c!entcmente. Esos nombramientos ha..
El al!ado se quitó la màscara larttzen al volt del seu partit format
blan reca.ido ¡¡arclaimente en genera- Jasco.
de allado para dejar al descub!erto d'alluv!ó monàrquic 1 reaccionari. La
les de un re¡¡ubllcanismo conocldo y su
seva actitud present Justltica l'alarrostro de enemlgo encarnlzado.
probado. Y una de las re!vindicaciones
Después del veto, los telegrames del ma que sis mesos enrera 1.a seva a&que las extremas derechas deseaban martes y del mlércoles alentando la cens16 al Govern produl en molta
lograr inmedlatamente era su revoca- subverslón entre los suyos. Y movlll- sectors do l'opinió pública. Aquests
c!ón total ¿Contaban para ello con el
homes transigien amb la Republ!ca
de organlzaclones.
Sr. 011 RObles, que, según tod.os sa- zaclón
as! cómo eusta vivir dentro de sempre que la República s'aju¡¡ís als
ben. pretendia ser en el Oob!erno la ¿Es
Popular1 según el edito- seus deslenls; i no és pas això allò
Acc!ón
ley
Martinez de Velasco m..lnl.stro de l.a rial que a:ve1 publico cEl Debate»? que pot satlsCer els re¡¡ubl!cans, quo
Guerra? Es poelble.»
Dentro de la. iey, sl; pero cuando esa no han ha¡ut de transigir en res per
ley es la. del embudo, ¡¡orque entonces a ésser-ho
cLOS HOMB~ES QUE NADIE
Les Constituents !oren dissoltes pertoman para ellos la pa.rte ancha. y deDEBE OLVIDAR
Jan para los demàs la estrecha. Den- qué els que encara. no eren republitro de la ley. cuando se les conceden cans i els monàrquics deien que no
Rafael Alzpún Santafé. Mlembro de
1ndultoe ., amnlst!as para sua li!!nes, representaven la voluntat del ¡¡als,
la &eda, diputado de la Ceda, ml·
los monàrqulcoe sublevados el 10 de ¿Qui gosaria 808tenlr que lA represello'
nlstro de la Ceda. Hombre de de·
agosto; pero ruera de Ja ley, fuera ta l'actual Parlament?»
rechas, hombro crcristiano» a la ma·
del orden, fuera de Ja Just1c!a, cuannera que nuestros clerlcalts entlenLa L!bertad, en aquest sentit, do los indultos benenclan a los que
ellos qulsleron anlqu!lar.
den el catolicismo. Se opuso a los
escriu:
¡Vamos a ver si es poslb!e llamarles
lndultos. Yotó en contra de los in•
cDicen que se ha resuelto la crisis. a mandamlentot
dultos. Querla màs sangre. Querla Qu!zàs
comenhaberse
de
¡¡areclera.
lo
el Poder ¡¡ubl!co tenga auPara.
màs cabeus. Querla que los velnte zado ¡¡or ctonde se acabó. Abora, tra.s torldad,que
es absolutamente preciso que
hombres que fueron lndultados el tantas ldas y ven!das, chàchar!IS, mer- la Jey sen. Igual para todos, para los
La Veu de Catalunya parla d~J
vlernes, hubieran caldo ya a estas canceos. etc.. solamente se ve claro de arriba y para. los de aba.jo.
Entlénauae b!en, que no pedlmos reles po!síbles conseqüències qwi
horas bajo las baJas de los peloto· que van o. estar cerradas las Cortes
BUSen
las
garantia&
haberlas,
las
De
-eon
mea
extremas.
un
pres!ones
con·
lo
als catalans pot tenir el canno
per
nes de ejecuclón. Como
penso-, para en el mJsmo !nstante condenarinmos contra las derechas,
vi de Govern.
siguló, abandonó el Goblerno. El que
concluya. el mes... ¿otra crisis? como las hemos condenado contra las
pueblo debe recordarlo. Recordarlo ¿Disoluclón del Impopular, calamtto- izquierdas Lo que pedtmo$ es lo mtsLa primera cosa que es pregunten
siempre. Sobre todo en la fecha, so Parlamento de Novlembre? ¿Junta mo que e)los ¡¡!dleron tan relterada- ara tots els catalanistes, després de la
acaso cercana, en GUe se aoerque a de los 165 votos de radlcales, agrarlos, mente: c¡Autorldad, autorldadl» Y no solució de In erts!, és sl ets esdevenimaurlstas, Lliga, melquladistas e in- 1.a demandnmos tan a grandes dosis ments polítics que es desenvolupen
pedirle SII'S votos.»
dependientes contra los 163 de la C6" como elias la apetecian; no pedimos a Madrid repercutiran a casa nosU.
(De «La Tierra».)
da y los monàrqulcos puros?
eJecuc!onea, ni siquiera condenas de en un sentit favorable o advers a la
de les essênctes autonòHe ahi algo en que desearlamos f!- muerte; nos Umitamos a esperar que restauració
miques. som a un régl.m transitori,
jaran la vista los hombres cuya des- el nuevo Oobterno baga honor a las sobre
hem amagat ¡¡as 1a
qual
el
unión crónica parece res!st!r a las circunstanclas en que ha venido dan- nostra opínló. no
tlns i tot d!ntr&
¡¡ruebas mAs duras, a todos los avisos do la sensactón de que se ha emanci- d'aquest rêglm Però,
transitori, que conserde las peores reaUdades. Porque ver- ¡¡ado de las extremas derechas.
de les instituexterna
l'estructura
va
¿Se han retlrado las comJslones eesdaderamente seria inaudito imperdoautonòmiques, poden exlst!r en
nable que llegara otra crtsls o la dl· toras que tenlan por pueblos y ciu- cions
dues ten.
República
la
de
governs
soluclón de la Càma.ra y aún tuvlése- dades? ¡Pues contéstese a. ese reto els
la d'anar a una liquidació
mos que seguir preguntando. ¿Cómo restableciendo laa Alfuntamientoa sus- déncles:
l'Estatut o la de posslbWta.r-ne el
es que se prodlgan tan buenas ¡¡ala- pendidos por la pres!ón parlamentaria de
restabliment.
bras respecto a la unión, y la unión de la Cedal
l'interée, doncs, que pugui InspiA
una
en
actas
sus
revalidar
¿Quleren
L'Associació de Socors Mutus continúa inconsegulble?
lucha electoral? Para. luego es rar-nos com a ciutadans de la Repú.
Tan absurdo, tan perjudicial es nueva
bllca Qualsevol canvi de Oovern 4
«L'Auxili Obrern, celebrarà reunió
A
pasados.
dias
decíamos
se¡Un
tarde,
a ratos, vlendo cómo el es- nadie conviene màs que a la Repúbli- Madrid, cal areg!r ara la preocupació ,
general ordinària demà, diumenge, ello, que
eeneroso de las masas zozobra ca que no se a¡¡lace demaslado la con- ¡¡el que ¡¡u¡ul representar 1 slgntfl- I
n les deu del maU, al seu estatge plrttu
en un mar de dllaclones 1nexpl!cables,
car en pro o en contra de la causa
social, Sant Antoni Abat, 15 (cerve- nosotros llegamos a preterir que se vocatorla
En junio puede y debe haber elec. essencial de Catalunya, Era un ¡¡leO¡
aduJese una causa impedldora de la ciones geuenl.les.
Ja fallat a favor de la. nostra terra per
seria Sant Antoni).
unión.
Hay que de:;pejar pronto los hori- tots els partits espanyols, de dreta o
Sl: ruera pre!erlble. Conoclendo los zontes. Y para ello no hay meJor pro- d'esquerra.»
~~------~*:----------- mottvos
que lm¡¡!den efectuar lo que cedlml.ento que dar la batalla a los
desde Novlembre demanda el blen de enemtgo>~ del rég!men...
sentant d'Espanya al Consell de la la Repú.bllca; sablendo ¡¡or qué no se
Estamos ante una sublevaclón que
Societat de les Nacions, que el cor- hace lo que debe hacerse lncluso ¡¡or ha venldo encuadrt.ndose sordamente
de al amparo de la. tm¡¡unldad que reclarent d'esperit progressiu que lrifor· pledad a tant!stmo republ!cano
ma l'Europa és fruit, en gran part, provlnc!as. que estàn como antes de maren a cuenta del apoyo parlamenvlendo
¡¡cor;
no
si
régimen,
el
adven!r
que prestaban. En pocos dias se
de l'origen de les races que integren por qué la crisis dc abrU nos ba en- tarlo
puede desarmar todo lo que armaron
El Diluvio escriu, amb aqu.es~ -.
el nostre continent.
contracto exactamente igual que la do en 1934 y 1935.»
...
tema:
D'ac! s'esdevé - afegl el senyor oct;ubre, y ¡¡or qué va a cogernos Igual
cVa.n las lzqulerda.s republlcanas a !
Madariaga- que essent Europa, da- lo que suceda en mayo, cabria dlscut!r
entrar en una !aae de ¡ran actlvldad ~
vant de tot, tnt~Higent, es manifesta !órmulas de avenenc1a. Pero ¡si nadie1
medlanto actos públlcos de pro¡¡agan- '
que haya. estorbos ¡¡ara la unlón
pel cultiu de la voluntat, que és la dice
da que se llevart.n a cabo en d!feren• "'
i Sl en ninguna. parte se apuntau los
característica i la base fonamental motlvos de que transcurran los dias,
Heus ací com la veu El Sol:
tea puntos de Espatm.
Lo celebramos. Ya era. hora. de eate
de la intcH.igència conscient 1 per- las semanas, los meses, y la unión no
eLa. soluc!ón de la. crlBis, tan bleu renac!m!ento de energtas, que supoadelanta un solo pa.so!»
severant.
como nosotroa lo saben sus protaco- ne la vuelta al palenque de la lucha,
Una altra caracterlstice. europea
nistas, no es soluc!ón al problema ~ a la reconquista. de lo que nunca,
llt!co que tlene planteado Espa.!la. Es- como hemos dicho !ntinldad de veces,
són e 1s moviments d'exploració.
te ea màs bondo, màs grave y sJgue deb!ó perderae.
Prova d'això són els descobriments
ple. No es soluclón, y aunqu.e pueen
¿Programas de colncldenc!as para
realitzats. Per exemple: ¿Per què
da lle¡ar a aerlo, el camino elegido no los erupoe o parttdoa que las 1nteo
ha estat Europa la que descobri el
nos parece ei màll cómOdo. Ahora gran? Està en el anhelo de tod.oa,'
continent americà per comptes d'Ablen: ¿babla opctón? ¿Podia eleglrse sostenido con f!rmeza !nquebrantable : ,
otro? Antes de la cr!s!s, sl; al quinto la lntnngibllldad de la Constttuclón •
sia. malgrat l'antiguitat d'aquesta
dia de io. crisis, qulzl\ no. En pollt!ca
La
a
article
un
publica
Gaziel
Lo que no pueden las izquterdns, S<)
darrera?
se jUega únicamente con las car- pena. de que se malogre el nn perse-'
no
retallem:
qual
del
Vanguardia,
Aquests neguits d'expansió ens vétas prop!as. slno que hay que atem- guldo, es re!ncld!r en la atomizaclón
nen a confirmar l'esperit eminenteLa. tragedia ¡¡olltlca del Sr. Ler- pcrarse a las cartas del contrario y a de las fuerzns para. la Jucha. La coa,.
ment progressiu d'Europa.
roux es que, slendo un republlcano au modo de jugarlas. No basta querer l!clón con obJetlvo electoral ea tan !nParla del Dret i diu que Europa do toda Ja vida, a última hora, cuan- haccr las cosas; se neces1ta que los dl.8¡¡cnsablc como la unldnd dc provlno tnespcradamente 1a Repúbli- otros las dcJen hacer. Nosotros -nues- pósltos para el sostenimlcnto de los
també s'apunta un altre punt en do
ca, se encontró, por mOdo lnesperado
lectores lo recorduràn- amb!clo- postulades constltuctonales.
aquest aspecte. El Dret és una ins- tamblén, con que otro -¡¡ara él un tros
nàbamos otro rumbo màs normal,
Hay, pues, que prepararse para una
titució típicament europeu. S'ocupa Incomprensible advenedlw, el scn.or màs lento sin duda. y mucho menoa al!anza electoral. Fuera de ella no dede les organitzaciom coHectives, que Azatla-, le arrebataba de las manos, espectacular. Nos ¡¡arecla lo mà.s pru- be quedar ninguna. !uel'za lzqu1erobeeixen també a l'acusat impuls paro. ¡¡onerlo en ¡¡ràctlca, el programa dente desde un punto de vista nacio- dista y auténtlca, por pequefia que
que el vleJo caudlllo habia nal que la Ceda sl¡u!era participando fuere
de la inteliigència europea, que posa radical
pred!cado y prometido lnú.t!lmente y sutrlendo las consecuenclas de una
Se lmpone màs. Jttz¡ramos de enorme
la raó al servei de la voluntat.
durante au mov!da y dllatada exlsten- pollt!ca quo se habla realizado por trascendenc!a que de tal allanza. !orObservem un altre aspecte en què c!a. Y toda la actuaclón del Sr. Le- ella pr!ncl¡¡almente, vlsto que conve- meu parte los social!stas.
Europa ens ofereix la seva rellevant rroux, desde que v!no la Repúbl!ca, nia. a todos, y en primer lugar a
Los moment.os son prec!oeoa para
personalitat. Els europeus han acon- con su gradunl a¡¡artamlento de las las !zqulerdas, que se retrasara algún este inteuto. Lo:! mlsmos soclalistas
Clgurahaber
de
-des¡¡ués
lzqulerdas
COrtes,
las
de
dlsoluclón
la
tlcmpo
han reconocldo asi en el mo.nlfieslo
seguit formar un olímpic d'éssers do tOda su vida entre elias, y de ha- única salld•\ que, a nuestro Julcio, la.
que reclentemcntc bau lanzado a
imaginaris, les caracterfst!ques psi- ber contr!buido últ!mamente a votar situa.clón ttene. Pero todo esto, claro to
la ¡¡ubllc1dad.
cològiques dels quals són a basta- tod.as sua reCormas-; con su Impost- està, sobre la basc de que la Ceda no
Sc avecinan !uatsntes de honda zoment conegudes i glossades, com són ble y aparente dcercam!ento a ias de- Intentara. rebasar la linea, ya e.xCéSI- zobra para la República. Por todas
rechas y el hacer como que queria vamente dura, de la politlca segulda partes la acechan pel!gros, cuya 'STilel Faust, don Quixot, Hamlet. ..
a la Re¡¡úbllca, y ese tnt t ·- hasta aqui. Planteada la cris!s por un vedad tocamos a diarlo. Las lzqulerEl senyor Madariaga s'estén exten- atraerlas
minable y embarullado estira y atiodeseo de Justlcla sanguina- das rcpubUcanas y los soc!:Ulstas essament glossant la personalitat d'a- ja con ellas, que nos ha conduc!do lnsensato
ria, el panorama cambló por com¡¡leto tàn en el deber de un!rse ante ellos
quests éssers, moguts per la ima- a la s!tuadón actual, en el fondo no y acabó de trasformarse con la ame- y Jormar el cundro.
Izqulerdas y sociallst&.s, en aquella.
ginació.
son màs, nada màs, que deeesperndos naza de un Goblerno de predomlulo
las Con.stltuyentes, naciEuropa -digué- és un continent esruerzoo -muy humanos, muy com. cedista. Para evitar este pel!gro, cu:;'t\ coal!clón <1eelecclones
y so.;tenlda en
sea
en las
da.
siquiera
gozar,
¡¡ara
prens!bles!mcaso
el
que
en
furta
la.
do.
mcd!dL\
on l'home ha cercat amb molta no- tuga:anente, en pleno ocaso, sea como ha encend!do a su jefe, cualquler sa- el Gob!crno,
im¡¡rlmlcron ni rég!men
blesa de realitzar una gran obra sea, con ayuda de qulen sen y ¡¡a- cr!llcio es lJUeno y cualqu!er soluclóll su es¡¡irl tu del 14 de abril, lo plas·
humana. No obstant -afirmà. Ma- sando por lo quo sea, de la poslc!ón respctable. La Ccda lo ha. querldo. marou en lcycs y tro.zaron el rumba
dariaga- l'Europa ha. fet molt de prcs!denc!al que natw·almente lo ha.- Desdo su trlunto electoral ha practi- a continuar, n1mbo que lueeo tué
mal al món. Creu que en gran part bria correspondido como je!e lnd!scu- cndo una. ¡¡olltlca sinuosa, agre.siva, obstacuHzndo ¡¡or las lucllas bandcdel radlcalismo republlcano, sl rcncorosa, antipàtica y estérll. Sus rlzas màs que por el úxit.o de las deaixò obeeix al fet que Europa. es- t!blc
no se la hub!cse arrebatado con sus ncercntnicntos a b Re¡¡úbllca han ido rechas.
tà mancada. -malgrat ~ser tan ri- obras el setlor Azaña.
La c¡cperluncta, blen dolorosa y conse¡:uldos de exl¡ocnclas remuneradoras.
una profunda rec..
ca en tnteHigència.- del fullatge
Nnturaimente: grac!as a su ncl!tud La nación no tlene nada que agrade- cluyentc. aconeeJa
de R!stcma y de métOdos. Y
tllicac!ón
!uer,,
cae
que
lo
dc
nnda
porque
ccrle,
complementari. Dissortadament, l'eu- equivoca el Sr. Lerroux ha conseguldo
scgun ev1deneia la realldad de
ropeu hem de dir que és poc es_pi- una relativa sat!sfacción personal, sa- de la órblta de su ¡¡artldo le interesa cllo,
ni mucho. Alu està su obra. Lo la. vida publico., lnteresa ta.nt.o n las
ritual. Un dels factors que ens vé- tl.sfaclendo al mJsmo t!empo, y con ¡,¡oco
relatlvldad, a. parte de sus apuntàbamos ayer. Su programa han !.Zqwcrdas republicana& como a. los
nen a confirmar aquesta concepció idént!ca
lstas
am!goa "i correll¡ponartos de toda Ja t!do amenaz:~S y vagas ¡¡romesas. Al - social
Una coaliciOn de ruerzas, que lla de
és que Europa ba estat sempre una VIda, que tamb!én esperaban la Repú- gunas de las prlmeras dcsgracladamenteuer allora una permanenc!a de larga
importadora de religions.
blica como el sant.o advenl.m.lento, co- te se han cumpl!do. Las scaundas vot- duraclón,
no es ¡¡roblema que se im,·eremos a oirln:; como estrlb!llo de
En conjunt - afegi - podem dir mo el manà promet!do. Pero eso es propaganda
electoral, porque . e:;tàn provise de la nocbc a la matlana. Ha.
hojarasca. El rruto c!erto es quo
que la tasos de l'europeu ba influït la
con t!empo I ha. de
per¡;ueñarse
de
con tod.o e!lo el vlejo tronco dei Par- lnéc!ltas. Su actitud en la cr1sts Y
dectdldament en el progrés 1 en la t1do Radical ha quedado hecho ast1- después de ella abOua t.odo lo c!lcho. c~..mentar&C bObre uun extensa Y proctvllitzadó de la humanitat· també !las. Sua ramas màs ¡¡oderosas se desPerdlda la esperauza de apoderarsc !unda labor de ¡¡ropa¡randa para que
ella se Incorpore el ¡¡ueblo con sus
a aport~r-ht u - gajaron o estàn desgajàndose. Y es lentamente de la República en nom- amayor011
1 ha contribuït, però,
entuSiasmes
de una rucrza. de oplnión que,
bre
deb1111ar¡¡odrà
savia
a.ntlgua
la
que
I na colla de malures.
ver yà, pues, esta cue&Qul&léramoa
podrà incluso dejar de fluir, pcro aceptando que exlsUera en novlembre
El senyor Madariaga fou molt a- se
nunca un ¡¡eral dejarà de dar ¡¡eros, del alio antepasadO, ya no es ni aom- t!ón sobre el taPete, con el caràcter
plaudit en acabar la seva brillant ni el vteJo partldo de los rndlcales bra de lo que fué, la Ceda se ruelve de urgencla que Justttlcadamente le
atrlbmmos.»
J d.l.llsertñ!ó.
e. sus posiciones.»
deJarà de ser radical.»

A la revolta asturiana, després
de les pèrdues de vides 1 lo. tam
que amb motiu de les represàlies
per part dels patrons pateixen els
minaires, cal afegir la paralització
de les mines per mor de la manca
de comandes. Sembla com si tots
plegats s'haguessin entès per a. dificultar la pacificació d'Astúries. Les
importacions i exportacions, i aquest
és el cas, han minvat enormement a
Astúries. I com a conseqüència, molts
minaires resten sense feina. Després
del trasbals, després de les víctimes,
després dels empresonaments, la misèria. per manca de treball.
EI promedl de la importació mensual el 1933 fou de 60.357 tones de
carbó. En els nou primers mesos del
1934, foren 68.900. D e sp rés d~ls
fets la importació ha augmentat de
sobte a 141.918, i sembla que en els
mesos de gener 1 febrer d'enguany
ban augmentat encara més considerablement.
Quant a l'exportació, als ports asturianS ha. minvat també. L'any passat s'embarcaren 498.882 tones i va
baixar a 436.484 a les darreries de
l'any per a arribar a una infimo. exportació, tal com de 62.398 tones
darrerament.
L'exportació minva i augmenta la
importació.
Astúries mereix un xic més d'atenció. Entenem, ho repetirem constantment, que s'ba de fer menys politi~a.
de traveta, s'ha. de tenir sempre més
atenció a l'economia del pals.
No s'oblidi que la mlsèria. fomenta
la desesperació 1 de la. desesperació
es va directament a la revolta.

Són les dretes, segon& La Voz:
cNo ha habldo nota del Sr Gil Roblea. Ha .b.abldo unas declaractones
del Sr. OU Robles. Es lo mtsmo. Al¡ulen calificaba ayer esas declaraclones de nota del 6 de octubre retrasada. Se reprochaba a las izqulerdas
en novlembre, después de las elecc1ones eenerales, que no aupleran perder. He aqui, lectores, que la Ceda y
su.s tlascaltecas incurren en el mismo
detecto eravis!mo. Tampoco saben perder. El telegrama circular y las aludldas declaraciones de su llder, las
dl.ml.s1ones de los gestores cedistas, el
lenguaje de su Prensa. prov!Dcii\Jla
-la de Madrid. salvo una excepclón,
observa (¿es orden de don AnKel Herrera? l un silencio prudentlslmo-, el
tono de las adhes!onea que llegan de
diversos puntes de Espada al Centro
de Acclón Popular matrltense, revelan
que la decepclón su!rlda ha 1nd!sclpllnado los nervlos y desatado las lcugu:ls, qu~ hubiera s!do mejor permanecleran mudas ...

La Tierra comenta ai:cl la «leal-

tad» de la Ceda al règtm,:

Cal plantar cara

Cal que la unió
avanci

Les possibles
conseqüències

----------:*:----------
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Activitats
de les esquerres

La solució de la crisi

La tragèdia
del senyor Lerroux

·'

la humanitat
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·LES LLETRES • INFORMAC IO DE
LLEGINT ..•
«Ml COMPADRE»

per Fel"nando Gonzàlez. Edl·
torlal Juventud. Barcelona.
s ptes.
¡Fenlando donzàlez és un escrlpS;Òt. óolomblà, personallssim. -Lésseves obres tenen la virtut de la
8lngularitat. Val a dir que, llastimosament, no és una virtut que abundi. Són molts els escriptors joves,
st•amblcló limitada mesquina, que
fan el que han vist fer, que ;egueixen el carni seguit abans per altres
escriptors. N'hi ha d'altres - 1 d'o.quests no en manquen a Catalunya - que empren una tàctiC& pitJor: la del plagi en lloc de la influència més o menys declarada.
Amb quatre revistes franceses es
fan un vernis de cultura i, adoptant una «pose» d'intolerable 1 grotesca pedanteria s'erigeixen en cen~rs de tot i rebénten a tort 1 a dret
tot el que no pertany a la seva capelleta infecta. En el fons inspiren
tnés llàstima que indignació. La se'ye. «pose», la. seva bl11s, la seva. atro.blliaritat els seua mateixos plagis
bo són més que impotència.
Mane&ts d'un autèntic tempero.JP,ent d'escriptor; mancats d'una
íl'\ltèntica vida interior; debatent-se
~ un medi material molt llm1tat,
no poden fer altra cosa. No han
t1atje.t, no han viscut. I 81 bé és
('ert que en un recó de poble pot
roduir-se un gran poeta, com M1sral, com Francis Ja.mmes, com
ue en ells no hi ha l'escriptor, la
~eva obra mesquina, raquítica, éa
una obra renexa, de retalls.
Fernando Gonzàlez no pertany a
t~-Questa. categoria de pseudo-escriptors. Ultra el seu temperament, F:erbando Gonzàlez és home de sòlida
cultura, d'extenses i escollides lectures. I home que ha. viatjat molt.
El seu llibre «El hermafrodita dormido» són un~ impressions d'Itàlia
en les quals se ns dóna el méa acabat, el més just retrat de Mu.ssollnl.
«Mi compadre» és una biografia.,
Q sigui, un retrat. El retrat d'un
~tre dictador: Juan Vicente Gótnez, que fa ~s de trenta anys que
governa. Venezuela. Es possible que
t\lguns venezolans trobin que en fa
1m gra massa, però és indubtableque això sigui un elogi de les
sense
1-lctadures, sinó tot el contrarique un home que s'aguanta trenta
~ys en el govern d'un pais no és
un home vulgar. Serà bo 0 dolent,
Juat o injust, però no vulgar. 81 ho
tos no interessaria un escriptor de
la. e&tegoria de Ferna.ndo Gonzàlez.
El Juan Vicente Gómez de FerQando Gonzàlez és, verament, un
tipus digne d'estudi. L'escriptor l'ha
~tudiat 1 l'ha. sabut veure: amb
wts els seua defectea 1 totes lea seVe& virtuts. Que de virtuts àdhuc els
~ctadors en tenen, encara que 81in les més de les vegadea, per no
r sempre, produïdes d'una manera
conscient.
Ultra la visió, hi ha l'estil : un eatu nerviós, esquinça-t, una mica ln·
~urrecte, personal1ss1m, que fa a.pa,s.
ll!onant la lectura d'aquest lllbre de
l'ernando Gonzàlez.

~

«AMOR

BANDERES»

noveHa per Joan Duoh
Agulló.
L'adveniment de la República, el
14 d 'abril del 1931, no ha tingut
gairebé r~ en la literatura catalana. Els nostres esoriptors, la majoria dels nostres escriptors, viuen
en un món massa mesqui, massa
raquític - l'Ateneu, la capelleta -,
completament distanciats de~ poble,
perquè arri bé~ fins a ells 1enorme
força, lirlca d aquell capvespre magnific. Tan sols Lluis Capdevila l'ha
recollit en una obra de teatre, «Catorze d'abril, claror d'alba», 1 Joan
Duch 1 Agulló amb «Amor 1 banderes». En «Amor 1 banderes», el 14
d'abril serveix d'inici, de punt de
partida per a la novella.
De Joan Duch celebràrem sense
regatejar-li els elogis - cosa excepclonal perquè en el nostre món literarl, que més que món és safareig, es regategen sovint: per antipatia, per enveja - l'aparició d 'una
gran novella: «Homes 1 màquines».
En aquella novella Joan Duch ens
donava la interpretació, persona.Ussima, d'un món que els nostres escriptors, o pseudCH!SCriptors, de l'última fornada han menyspreat visiblement: el nostre món obrer.
Ara Joan Duch, amb «Amor 1
banderes», segueix el mateix cami.
I ens fa viure amb la gran massa
obrera d'una ciutat induatrlal de
Catalunya - Grisalla en la novella:
nom asprement simbòlic - totes les
angúnies, tots els entusiasmes, totes les misèries, tota la. grandesa
d'un poble que desperta.
Joan Duch sembla desentendre's
de lee seves criatures de ficció una
vegada ela ha donat vida 1 campegen al llarg de la novella.. Les veu
d'una manera objectiva - talment
com s1 adquirissin vida pròpia 1 no
renexa - en lloc de veure-les com
altres noveillstes, d'una manera
subjectiva. Angel Guimerà. em deia
una. vegada que ell creava els personatges de les seves obres i que,
una vegada creats es trobava que
feien el que volien' 1 no el que volla l'autor. Ena fa l'efecte que a
Joan Duch deu passa.r-11 una cosa
semblant.
cAmor 1 banderes» potser no ens
plau tant, fragmentàriament, com
«Homes 1 màquines».
ens pl"'"'é
-..Però és, de totes maneres, una novella escrita 1 vista en un to noble,
humà, generós. I, sobretot, singular.

~

«SIETE TABERNAS
DE MARSELLA»

per E. Phllllpa Oppenhelm.
Editorial Molino. Barcelona.
0'90 ptes.
Phlllips Oppenheim no és un novelllsta vulgar; no és un fulletonlata tronat per a pública inferiors.
!a.ecordem que Editorial Cervantes
tn la seva collecc1ó «Loa prlnclpeà
de la literatura», el posava al costat de Reymont, de Hamsun, de
Sherwood Anderson.
S'ha especialitzat, és cert, en el
Sènere policíac. Però tots ela gène~ literaris poden ésser dignes d'es·
tima. C. A. Jordana, critlc literari
d.'una innegable solvència., deia
temps enrera que no e&lia menysSlrear la novella policíaca.
HI ha quelcom més, en E. Ph. Op..
enheim, que l'inventor d'una !aua més o menys interessant: hi ha.
escriptor ben estimable 1, per tant,
gne cie respecte.
«Siete tabernas de Marsella» és
una novella reeixida, d'un interès
inàldm per a qua.U¡evulga mena de
lectors; una novella la lectura de
la qual no pot deixar-se un cop cotnença,da.
I aquest és, sempre, el millor elo.Ji que hom pot fer d'un llibre.

~

RADIO
*

UNIO RADIO, 8. A,

Emissto Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DISSABTE
7'15: Primera edició de eLa Paraula», dlar' radiat de Ràdio Bar~lona. - Discos.
8: Senyals honu-ia de la CateIJlçó de ¡l.mnàa radiat a
al. rreo de la Federac1ó de Oimnàaca.
8'20: Segona edlcló de eLa Pa,.aula», diari radiat de Ràdio Barcelona. - Discos.
9: Senyals horària.
11: Senyala horaris. - Servei meteorOlògic de la. Universitat de Barêelona.
MIGDIA
12: Senyals .horaris. - Beccló f&Música selecta en dilif:~ina. -

~

EMISSIO DE SOBRETAULA
13: Senyals borarta. - Programa
de discos variats.
13'55: Secció cinematogràfica.
14: eLa Paraula», emissió de lea
dues de la. tarda. Informació de
:Barcelona. - Actualitats teatrals i
musicals.
14'30: cButlleti Oficial de la Generalitat de Catalunya», sumari del
número publicat avuL - cEl fet
~el dia», per Joan Alavedra. - Continuació de les actualitats. - BorBa del Treball de E A J 1.
16: eLa Paraula», emissió de les
tres de la tarda directament des
de Madrid. Ministeris. Res-.un de la
«Gaceta». - Sessió Radiobenèftca.
- Discos escollits.
TARDA
16: «La Paraula», emissió de ies
quatre de ia. tarda. Informació general. - Programa de discos.
18: Senyals horaris. - Programa
del Radloient. - Discos a petició èe
senyors subscriptors de RADIO
BARCELONA.
18'16: «El quart d'hora d'especialitats». - Concerència a càrrec de
l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya.
- . Suplement de eLa Paraula»,
dedicat a la Secció Infantil de
RADIO BARCELONA. - Rondalles, contes consells útils, etc.
18'30: Retransmissió des del teatre Espanyol, de Madrid, del segon
concert de la sèrie organitzada per
l'Orquestra Filharmònica de Madrid, amb la cooperació d'Unió Ràdio. - Director, Bartolomé Pérez
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PRECAUCIONS A FRANÇA

~~ ~overn ttanl!¡ mo~ilitta lU~~ lome¡ a la frontera nor~e¡t en ¡ervei ~e ~~ilànlii

~;;~~;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o
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LA CONFERENCIA O'STRESSA El Consell Suprem de Defen.
Al Paraguai
La independència de Agitació preelectoral,
1sa Nacional acorda la reten.
~RE~~~MANYA No Ht ció en files dels soldats que
ES TEM QUE ESCLATI UN
a Cuba
Filipines
compleixen aquest mes
Berlin, 6. - El «Deutsch AUgeL'Havana., 5. - Es pot dir que MOVIMENT
meine Zeltung1 es mostra pesslmlsREVOLUCIONARI
5. - Aquesta tarda s'ba
Parla,
ta respecte els resultats de la ConHom confia que el Govern actualment existeix a Cuba un gran
de transició podrà establirse el gener del 1936

Washington, 5. - Les cancelleries
europees, a.ixi com les del Japó l
Xina, segueixen de prop el desenvolupament de la independència de les
mes Filipines a. Washington, l fan
pronòstics de les repercussions que
podria portar.
La proposta. d'independència. de
l'arxipièlag f111p1 (la. República. Fl11plna.), segons sembla., no afecta solament els Estats Units, sinó altres
nacions que tenen interessos d'una
i altra classe al Paclflc occidental.
El President Roosevelt ha aprovat
la. proposta de la Constitució filipina per al Govern de transició,
constitució que ha estat redactada
en la Convenció constitucional de
Manila, que ara serà sotmesa al
plebiscit del poble fllipi El governador Franlt Murphy ha dit que,
segons creu ell el nou Govern de
transició podrà establir-se el gener
del 1936. Aleshores, si tot succeeix
com hom preveu en l'Acta d'Independència de Tydings Molufle, la
nova República flllplna serà organitzada el 4 de juliol del 1946.
En el programa actual hom té en
compte la neutralitat de les Filipines. En l'acta es preveu que el President dels Estats Units «entri en
negociacions amb les potències estrangeres per tal de ne¡ocla.r un
Tractat sobre la perpètua neutralitat de les Filipines quan la independència d'aquestes illes sigui establerta.•
Les nacions més interessades en
el proposat Tractat de neutralitat
són: Japó, Anglaterra, Xina, Rússia, França,, Holanda, Itàlia, Alemanya 1 Espanya.
El comissari resident Pere Oueva«HAS TA EL ULTIMO
ra., en un discurs pronunciat recent;..
ment a la Cambra de Representants,
HOMBRE»
digué que era partidari de l'establlnoveHa dl zane Grey. Edl• ment d'un protectorat nordamericà
torlal Juventud.. Barcelona. sobre les Fllipines en comptes de la
declaració de la seva. neutralitat.
1 pta.
Zane Grey és el Mayne Reld de A Manila es considerava aquesta opi.
la. nostra època. En les seves novel- l nló com exclusiva i personal de
les h1 ha paisatges d'epopeia, caça- Ouevara.
dors, pells roges, cercadors d'or,! Les potències navals del món esaventurers, amors, traïcions, com-' tan interessades en la solució que
bats, galopades fantàstiques, trets a.' es doni a la qüestió de les bases
desdir No és tan artista com James' navals de l'arxiplèla.g. No s'ha deciOliver Curwood, però és tan popu.l dit res d'una manera deftnltlva en
lar com ell. I el que perd en 1nten- l'Acta de la Independència, en la
sltat artística, guanya. en dinamis- qual únicament es donen poders al
President dels Est ats Units per tal
me, en vitalitat.
Naturalment, un dels factors d'a- que negociï amb les Filipines indequest gènere novell1st1c és la tnge- pendents «no més tard de dos anys
nuitat, ja que sense ingenuïtat _ després de.l reconeixement _de la Inper a. fer-vos una Idea plàstica del dependència de les illes filipines per
que diem recordeu els films ameri- tal que procedeixi a l'arranjament
cans de l'Oest - no hi ha res a de totes les qüestions relatives a
fer. Després, l'habilitat. La noveHa l res.erves navals i esta<;ions de prod'aventures com el fulletó és a la vellllent i fins que s arribi a dit
literatura. é1 que els escac's als al- acord la qüestió haurà de romandre
en el seu «statull actual.» .
tres joca.
Les bases m111tars controlades pels
.
cHasta el último hombre» té to- Estats Units d'acord amb l'Acta de
tes les caracteristiques d'aquest gè- la Independència cessaran tmmedianere que tants lectors té arreu del tament després del reconeixement de
món. Tantls, que Zane Grey és ml- la independència de les Illes Fil!pines.
lionari.

entusiasme 1 desig de celebrar eleccions comparable al que existia. a
Espanya quan el general Berenguer
prometé obrir les urnes perquè el
cos electoral expressés la seva opinió en els 1930-31.
Quasi des del moment en què ocupà el Poder el president Carl~
Mendieta, ha estat parlant de celebrar eleccions aquest any. Sl els desigs tantes vegadea expressats es
convertiran o no en una realitat, ts
una cosa que caldrà veure-la.
Perquè encara que tots els cubans
desitgen fermament que es celebrin
les eleccions, els grups d'oposició
voldrien que s'ajornessin, sl més no,
fins que el coronel Batista de1x1 el
lloc que a.Vul ocupa.
Perquè ¿per a què servirien les
elecclona en tant que Batista ocupi el lloc predominant que aVUi té?
Ela oposicionistes argumenten d'a·
questa manera.:
Si es celebren eleccions veritablement. imparcials 1 el coronel Batista continua dominant el pais des
de Campo Colombla, ¿per a què es
volen celebrar noves eleccions? I,
per altra banda, 81 les eleccions es
porten a terme sota la intervenció
directa del coronel Batista, ¿quines
possibilitats d'èxit s'ofereixen als
partits d'oposició en les urne.c;?
Per tant, tal com estan plantejades les coses actualment a. Cuba, per
als partits d'oposició és molt mlllor
que no es celebrin les eleccions, a
desgrat del profund desig que té la
població d'expressar la seva oplnió
a les urnes.

Buenos Aires, 6. - Informacions
que han escapat a la censura permeten saber que la. situació interna
del Paraguai s'agreuja per moments
1 ea tem que esclati un moviment
revolucionari, promogut pel lfder liberal Josep P. Gugiari per una part
1 pels «Vermells» per una altra.
S'acusa Ayala d'haver traïclonat
el Partit Llberal, que actuat d'acord
amb els partidaris del general Scherear, 1 hom afegeix que les seves vacllia.clons han contribuït al fet que
el Paraguai no guanyi la. guerra. El
partit «Vermell», per altra banda,
es mostra 1ntra.nslgent 1 enarbora la
bandera de les reivindicacions proletàries; denuncia els e.c;candalosos
negocis del liberalisme amb la guerra 1 s 'abstingué de concórrer a les
darrers eleccions per falta de garanties 1 per haver-11 estat prohibida tota. propaganda politica.
Hom creu saber també que per
pressió de Rlart s'ha. ajornat l'empresonament de diversos dirigents
cvermells» 1 dels partidaris de Gug,iarl. L'a.narqula militar es mo:¡tra
més amenaçadora. Irrazàbal guanya.
prestigi per la fracessada ofensiva
d'Estlgarriba sobre Villa. Montes 1
pel coneixement de l'esfereïdor nombre de baixes que ha tingut l'exèrcit paraguaià durant eliJ darrers mesos, especialment entre els oficials.
Els partidaris d'Iirrazàbal sostenen
que amb els elements militars amb
què compta el general Estigarribia.,
aquell coronel hauria aconseguit la
victt'rla definitiva. sobre els bolivians 1 no simples combats de discutida significació militar.

ferència tripartlta que es celebrarà
a Stressa el dia 11 del mes que som,
pel fet que les visites de Eden a dlverses capitals europees no han rendit el que d'elles s'esperava.

MUSSOLINI TE UN PLA
D'ACCI O
Roma, 5. - El senyor Mussolini
ha. sortit avui de Roma. en el seu
aeroplà particular i s'ha dirigit a
la seva. viHa de Forll Es creu que el
seu viatge a ForU obeeix al desig
d 'estudiar amb tranquiHitat tot el
referent a la propera Conferència
de Btressa i ela plans que ha de sotmetre a estudi dels senyor\ Laval i
sir stmon. S'afirma la creença. que
el Duce té un pla d'acció per a. tractar d'assegurar la. pau d'Europa. La
principal dificultat, des del punt de
vista italià, és la fórmula. que
cal cercar per tal de resoldre el problema creat per Alemanya referent
als seus drets sobre armament 1
al mateix temps impedir qualsevol
acte d'Alemanya en perjudici de la
independència. d'Austrla.
AUSTRIA VOL DEMANAR
LES
DE
L'ANUL.LACIO
CLAUSULES DEL TRAC•
TAT DE SAINT GERMAIN
Viena, 5. - Hom sap que el Govern austriac es proposa trametre
un enviat especial a la Conferència.
de Stressa amb objecte de demanar
l'anuliacló de les clàusules mllltara
del Tractat de Saint Oermaln.

EL PRIMER CONGRES DE LA U. N. D. A. INAUGURAT AHIR

De!:

unit el Consell Suprem de la
sa. Nacional, per tal de tractar de
la retenció en files dels soldats que
complelxon l'any de servei el dia 11
d'abrU. Presidi la reunió el senyor
Flandln, 1 hi assistiren els seny011
Laval i Maurin.
S'acordà la retenció en files deia
aliudits soldats. No quedà decidit sl
ha vien de romandre en files fins el
juliol o fins el desembre. Hom creu
que seran llicenciats el Juliol.
MOBILITZACIO DE TRO·
PES FRANCESES A LA
FRONTERA
Paris, 6. - Aquesta matinada s'ba
iniciat a diversos punts de FranÇ&
la marxa de més de 30.000 soldat¡
francesos. totalment equipats amb
el material de illerra més mOdern,
ela qaals es dirigeixen vers les fort¡.
flcacions que hi ha al llarg de tota
la frontera del Nordest de França.
Aquestes forces inclouen els cossea
d'exèrcits segon, sisè 1 setè. Totea
aquestes tropes són integrades per
soldats professionals.
OFICIALMENT ES CON·
FIRMA LA MOBILITZA·
CIO
Paris, 6. - Aquest mati el Ministeri de la Guerra ha facultat un cGmunicat oficial, el qual confirma la
nostra 1nformacló anterior relac!Gna.da. amb el desplaça-ment de tro.
pes franceses a 1?. zona fronterenca
del Nord.
En el comunicat d~ referència es
diu que1 d'acord amb el que va anunciar a .ta Cambra el senyor Flandln
en la sessió del 2 de març darrer,
cel Govern ha pres mesures encaminades a assegurar la Vigilància de
lea fronteres».
El comunicat posa de manifest que
solament ea tracta del desplaçament
de tropes al Nordest de França.
TRES COSSOS D' EXERCIT
A TOT EL LLARG DE LA
FRONTERA ALEMANYA
Paris, 5. - L'exèrcit francès hA
rebut ordrea d'avança,r vers l'Est,
amb el !1 d'ocupar l'espai entre lea
fortificacions al llarg de la frontera
Alemanya. Els cossos d 'exèrcit 6, 'l I
20, de guarnició en una Un1a. d'una
320 quilòmetres, han rebut ordres de
les defenses de
pre~~tar ajut a
França,

*

Els grans «affaires»

1

UN ESCANOOl FINANCER
SUPERIOR Al STAYISKH

l

I

o.

La situació a Grècia
¡LI~JBBES!

EL GENERAL KONDYLIS
SUBSTITUEIX TSALDARIS
AMB CARACTER PROVI·
AUTOGRAFS, DIBUIXOS.
SIONAL
AQU AREI.rLES
Atenes, 5. - El president del Con1 el més important assortiment
sell, senyor Tsaldaris, ha emmalalde O R A V A T S de Barcelona
tit sobtadament.
S'ha encarregat temporalment dels
Exposició I venda 1 preus In·
afers de la presidència el ministre
versemblant. a
de la. guerra general Kondylls, 1 dels
METROPOLITANA
afers estrangers el senyor Mavromlchalls, que fins ara. era. ministre senLlibreria vella I Nova
se cartera.
canuda, 31 (baixos Sala MOZIU'tl
S 'anuncia, per altra banda, que
el ministre dimissionari d'Afers Estrangers, senyor Maxlmos, representarà Grècia en la pròxima. sessió exCasas. - :Primera part: «Serenata traordinària del Consell de la Soen Re ma.jon, Mozart. - Segona cietat de Nacions.
part: «Simfonia en Re menor», CèMES COMPLICATS EN EL
sar Franck. - Tercera part: «LeDARRER MOVIMENT RE•
vantinas» (Suite), Estrene, Moreno
VOLUCIONARI
Oans. - Durant els intermedis:
Atenes, 5. - Hom anuncia que els
«La Paraula». - Cotitzacions de monedes, mercaderies, valors 1 cotons. magistrats que instrueixen dillgèn- Resum de Premsa. - Noticiari elet; per a aclarir els fets relatius a
comentat, per J. Navarro Costabe- la gestació del darrer moviment revoluc1onari, han comprovat l'exislla.
Serv 1 tència de la complicitat de tots els
:n: Senyals N~~ ls
Meteorològic de la ~niv~itat dee caps dels partits d'oposició que integraven 1 anomenada Coalició NaBarcelona
21'05: Ñotlcla.rl des de la redacció clonal. Entre els prindpals comprode eLa Publicitat». - Programa de 1 mesos h1 ha els senyors Gonatas,
ballables, per l'orquestra cEls Cen- Sotul.ls, Pa.nastasios, Cafandarls, Milonas 1 Sotianopulos.
taures•
També h1 apareixen directament
22: éLa Pa.-ulat, emissió de les
deu del vespre. Directament des de complicats els dirigents de la tituMadrid. Resum de les informacions lada Lliga de Defensa Republicana.
Degut a. aquesta comprovació, tots
radiades durant el dia.
22'15: Recital per la cantatriu els complicats hauran de comparèiConcepcló Callao de Sànchez Parra: xer davant els tribunals de guerra.
«Lollta» (cançó), BUZZi Peccla.; «DlCONSELLS DE GUERRA A
norah (ària), Meyerbeer; «RomanATENES
ce», Turlna; «Sansón 1 DalUa»
Atenes, 5. - Avui han començat
(ària), Saint-Saeil$.
22'45: Orquestra de RADIO BAR- els Consells de guerra. contra vlnt-1Programa Albènlz: set revolucionaris acusats d'haver
CELONA. «Oriental», cOranadat, «Serenata ea- pres part en l'assalt 1 ocupació de
l'Ace.dèm!a llitar d'Atenes, 1 un a.lpanyol&», «Puerta de Tierra».
tre contra vint-i-tres xenizallstes que
23'15: Programa de discos.
2-i: eLa Paraula», eiillSSió de les ocuparen l'Arsenal de Salanús.
Entre els acuaats h1 ha un afillat
informaDarreres
dotze de la. nit.
de Venizelos.
ci0Il8.

Sota la Pt"elldènola de M. Oaatón D oumargue fou maugurat
la Unió Naolonal par a la
O. Doumergue pronunolant el dlscu ra d'obertura. D'esquerra
ministre dl Guerra, M. Doumer gua, el general Denaln,

La gestió diplomàtica
d'Anglaterra
Londres, 6. - L'avió en què ahir
volava el senyor Eden de Praga. a
Londres, trobà un temps molt dolent
en el seu recorregut. En trobar-se
l'aparell sobre Kassal, va haver de
travessar una tempesta d'abundant
neu, que reduïa al minim la vislbllitat i colpejava fortament ,'a¡>arell.
El pilot de l'avió, considerat com
molt hàbil, va poder efectuar un
magnlflc aterratge a Colònia. El senyor Eden es trobava, a més, bastan'
malalt, com a conseqüència dels diferents 1 precipitats viatges efectuats
els darrers dies i del pèssim viatge
efectuat des de Pra¡a, per la qual
causa ha estat necessari cridar un
metge.
Encar que els pronòstics del temps
entre Colònia i Anglaterra eren dolents, el senyor Eden volia. continuar
el seu viatge, per tal d'arribar a
la tarda a Londres; però el metge
que el visità manifestà que,
encara que la indisposició del
ministre anglès no era de caràcter
greu, 11 convenia descansar tota la
nlt a Colònia, la qual cosa conslderave. essencial per a.l seu restabllment.
L'estat de Eden, aquest mati, era
completament normal.
El ministre anglès, durant els darrers dies, ha. !et un recorregut de
més de 3.500 milles; a més, tot el seu
temps ha estat molt ocupat amb les
conferències que ha celebrat amb
diverses personalitats.
EL DIMARTS, EL GOVERN
FARA UNA DECLARACIO
OFICIAL A LA CAMBRA
DELS COMUNS
Londres, 5. - Els departaments

EAJ- 39 RADIO BADALONA
Avui, divendres.- A les 12: Obertura; senyals horaris; música en discos. A les 2: Música selecta. A les
2,30: Fi de l'emissió. A les 7: Obertura; senyals horaris; música
fònica. A les 8: Cotitzacions. A les
9: Noticies locals. A les 9'16: Audició de valsos de diversos estils. A
les 10'15: Noticies de Premsa des de
Madrid. A les 10'30: «Jazz». A les
10'45: Fi de l'emissió.

CALÇAT de primera qualitat, a preus baratíssims
slm-1
Hotel de Ventas · Pelai, 8
MOBLES antics i moderns Sempre ocasions
Hotel de Ventas - Pelai, 8
*:-----RADIO S immillorables, al comptat i a terminis
OBITUARI
Aparells, des de 100 pessetes

Joan Marquès i Cornellà
Ahir, a la. tarda, traspassà el que
fou en vida Joan Marquès Cornellà
ferm militant catalanista i soci d~
l'Ateneu Republicà de Gràcia.
La seva mort ha estat sentida per
tots els que el coneixien 1 el seu
buid serà dificil d'emplenar. Rebi la
farnllia i els socis de l'esmentat Ate•
neu el nostre condol.
L'hora de l'enterrament ba estat
quatre
de
fixada per a. dos quarts
de la tarda i sortirà de la casa. mortuòria, Maurici Serrahlma, 10, primer, primera.

Hotel de Ventas • Pelai, 8
SUBHASTA diària, tot al millor dient, cada tarda

Hotel de Ventas
PELAI, 8

TELE For~ 14370

oonsna

dl
ahir a l'I na tltut BerthÍiot 81 pnmer
Defensa Aè ria
a dreta• M. Laurent Eynao, el general Maurin,
ministre de ra defensa aèria 1 M. Deslré Ferry
(Express - Foto.)

corresponents del Govern britànic
es dediquen avui a estudiar amb molta cura els detalls de la situació
europea, 1 especialment pel que es
refereix als punts de vista dels Governs de Berlin, Moscou, Varsòvia
i Praga que han estat declarades
en les converses que han sostingut
aquests darrers dies amb els senyors
Simon 1 !::den.
Els senyors Slmon i Eden asslstlran al Consell que el Gabinet anglès
celebrarà el vinent dilluns, en el curs
del qual ambdós ministres presentaran informes de les visites realltzades, les quals seran estudiades pel
Govern.
En la. sessió que el dimarts vinent
celebrarà la Cambra dels Comuns,
el Govern farà una declaració onclal sobre els resultats aconseguitS
en les visites dels ministres anglesos
a diverses capitals europees. Parlarà, en nom del Govern el ministre
de l'Exterior senyor s!Ji,.on. El seu
discurs és esperat amb enorme in·
terès, al qual dóna major relleu el
fet que el dimecres els senyors Simon 1 Eden sortiran de Londres amb
direcció a Itàlia per tal d'assistir a
la Conferència tripartit& de Stressa
que tindrà lloc el dia 11, la qual datà
fou fixada a la. reunió que celebraren a Paris els senyors Suvltch Laval i Stmon, abans d 'anar aquest
darrer amb Eden a BerUn
Els ministres anglesos, una vegada
acabada la Conferència de Stressa
es dirigiran a Ginebra per tal d'assis:
I tir al Consell extraordinari de la
Lliga de Nacions, la qual, a petició
de França,, es reunirà el proper dia
15 per a tractar del rearmament
d'Alemanya.

A Romania volen reformar la
Constitució
Bucarest, 5. - Se¡rons informaclons dignes de fe es prepara a Rumanla ~a àmplia reforma de la
çonst1tUc1ó, encaminada a. reforçar
1Autoritat de l'Estat.
El mes entrant el govern convo' tarà el cos legislatiu per tal de ferme~pdrovar una reforma en els tere 1 a 9ua1 quedarà sensiblement
redmt el numero de senadors la mel
~; ~~ls quals seran nomenats peÏ
nou senat posseirà el dret
·
qbue Ja té el rel, de dissoldre la carn
ra dels Diputats.
La nova Constitució ermetrà
la polftica exterior de PRumania q~e
vegi absolutament lliure de la in~
fluència 1 del control dels partits
Hom assegura. que l'inspirador d'a:
questa darrera disposició ha estat
T1tulesco que l'exigeix per a continuar en el Ministeri d 'Afers Estrangers.

Ha mort el cardenal Locatelli
Roma, 6. - El cardenal Locatelli,
la mort del qual ha esdevingut avui,
contava 79 anys d'edat i havia ocu-

de Sa Sante·
de Nunc1
pat ei
&----------~---------------:J , dat
1 a Madrid.
BrusseBes
a càrrec

L'actitud d' Austria

Paris, 6. - S'ha descobert un es.
càndol financer de més importància
que el denominat cStaviskb. Es tracta de la insolvència de la Gran Empresa Cooperativa França Mutualista, el dèficit de la qual s'eleva a méa
de 700 milions de francs.
El Comitè d 'Assegurances de la
Cambra. de Diputats ha publicat une.
llista molt llarga de persones a lea
quals hom considera r esponsables
d'aquesta fallide.. Entre aquestes persones figuren vint-1-nou membres del
Consell d'Administració, acusats d'abusar de la confiança, dels mutualistes i de contravenir greument la lle~
bo i confeccionant falsos balanços.
Els càrrecs més greas van dlrlgita
contra dos ex-presidents I dos vicepresidents del Consell.
Un ex-director del departament
d'Assegurances socials acusat de 1&nitat, per haver comportat, per espai de diversos anys, una. situació
que s 'hauria pogut alleujar el 1930,
de la qual no va informar el Govern.

VOL DOBLAR ELS AC•
TUALS EFECTIUS DE L'E·
XERCIT FEDERAL
Viena, 5.- Als cercles autoritzats,
1 en relació a. les pretensions austriaques de rearmament, hom declara que Austria reclamarà per al futur un exèrcit de 60.000 homes, o sia.,
el doble dels actuals efectlas de l'exèrcit federal. També es proposa
- una vegada obtingut el permls de
Ginebra o de les potències signants
del tractat de pau per al restabliment del servei militar obllgatorl.,
allistar en les files de l'exèrcit tots
els membres de la «Helmwehren» 1
PAGAMENTS PER A AVUI
d 'altres organitzacions de caire militar, amb la qual cosa els efectius
Admlnlstrador Presó de Dones, ~
de l'exèrcit austrlac en època nor- pessetes; Admlnlstrador Presó CellU·
mal s'elevarien a uns 100.000 homes. lar, 2.548'10; Carles Aguado, 16.381'69;
I EN AQUEST SENTIT ES Manuel Adell, 3.003'9-i; AdminlstraDIRU~IRA A LA SOCIE· dor Correus, 11.710'7t; Josep A. Bu&quet, 366; Joseu Calderó, 123'38; CoTAT DE NACIONS
Viena. 5. - S'ha celebrat un nou mandància O. C., 1.168'24; Damlà
Consell de Ministres, presidit pel Codech, 'l.919':¡g; Joaquim Cortada.
canceller federal doctor Schuschnigg 30't4; Celestl Cbinchilla, 6.798'63;
S'ha. decit fer les gestions necessà~ Eduard Diez, 123'38¡ Ramon Maria
ries per tal que Austria p\lgui recu- Dou, 12.344'90; Emlli Garcia, 2.391'69;
perar la igualtat de drets en la Francesc GonzAiez, 6.647'26 ; Franqüestió dels armaments.
cesc Gómez, 6.398'43; Joaquim GulAls cercles ben informats, s'afir2.649'99; Fills de J. Gi.ralt,
ma que el Govern ja ha dirigit una sado,
nota a la Societat de Nacions sollicl- 64'48; V1cenç Hernàndez, 411'25i
tant l'oportú ¡)ermis per al restabli- Benet Herrera, 370'11; Indefons Her·
ment del serve¡ militar obligatori. rero, 493'61; Enginyer s. Agronòmic,
Hom diu que en l'esmentada nota el 185'06¡ Inspector Veterinari Port
Govern austrlac esxpressa el seu de- Barcelona, 74'03; Josep Jo!re, 5.000i
sig de seguir mantenint l'organitza- Sementals de L'Hospitalet, 296'10i
ció denominada «Heimwehren» i al- Francesc Kumbuel, 7.020'07; Macari
Lelta, 82'26; Francesc Lara del Rotres organitzacions semblants.
sal, 246'76; Amadeu Llopart, 11.621'75;
ENTRE TANT, EL PRIN· Miquel LlopiS, 12.000; Joaquim Mat·
CEP STARHEMBERG DIU tinez, 1.367'11; Fèlix c . Manzana.res.
QUE RESTAURAR LA MO· 592'20; Pere Mercader, 2.826'79; JoNARQUIA ES COSA - Sl sep Tala.veron, 2.844'64; Joan Ur·
VOLEN - DE 24 HORES zàlz,
4.453.36; Enric Viala, 8.862·64;
Insbr..tck, 5. - El Princep Van
de Mora Requejo, 246'76; !J·
Starhemberg ha manifestat en un Josep
Mur, 15.119'60; Ernest Orenzan•,
discurs que està segur que l'esdeve- fred
nidos d 'Austria estaria molt millor 6.069'07; Emlli Garcia, 74'04; Aurellt.
servit si s·arribés a restaurar la mo- Parejo, 74.296'19; Julià Pastor, 123·38;
narquia dels Habsburgs. Digué: «Es- Beneth Perez, 6.210'71; Josep Real.
tem en posició de restaurar la mo- 12.008'50; Manuel Rodriguez, 370'13i
0
narquia dels Habsburgs en un ter- Gerard Rovira, 430'13; Llorenç Tel •
1.315'68
min1 no major de 24 hores ·
_
afegl: «La Petita Entesa s'hi ópf:;.ò
ria en altres 24 hores.» '
.
•

------*
DELEGACIO
D'HISENDA

. bIe
Un ·me en d"I for mIda
San Juan de Puerto Rico, 6.-S'ha.
declarat un formidable incendi que,
avivat per un vent molt fort, s'ha
propa~at amb gran rapidesa. i ha
fet inutlls tots els treballs dels bombers i d~ les tropes de la guarnició
per a a1llar el sinis~re.
Han quedat destrUlts 52 edificis.
Els cen tenars de families que han
que~at sense .aixopluc han estat arollits provm onalment en edificis
pubhcs 1 eu pavellons de fusta que
han estat constrUlts ràpidament als
afores de la CIUtat.
. Han . mort carbonitzats alguns anCians 1 mfants.
Com Que l'incendi s ha produït alhora en diversos punts de la zona,
les autontats sosp1ten que sigui obra d'una mà cnminal. i han estat
practicades bastants detencions d'elements de l'oJl(lsició

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

-

Una de les armes que
amb preferència utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar·la,
cal que els lectors ~e
LA HUMANITAT donm
preferència, en ter les
seves compres, als esta·
oliments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

la hwnanitdt

DISSABTE, 8 D' ABRIL DEL t935
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LA POSICIO DE LA C. E. D. A. I EL MOMENT POLITIC

•
les
entrevistes
a
celebrades pel senyor .Alba
Es concedeix importància política

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

l s declaradons
e
de Pi i Sunyer

El SENYOR MARTINEZ BARRIO
PARLA DEL MOMENT POLITIC
ACTUAL I DE LA POSSIBLE
DISSOLUGIO DE LES CORTS

mals, i que ell era optimista per a
trobar una solució abans de la reoMadrid, 5. - Aquesta tard'a el se- bertura de les Corts.
nyor on Rabies ha estat al domiEL QUE OIU EL PRESI•
cili del president de la Cambra seDENT DE LA CAMBRA
nyor Alba amb el qual ha conferendon Salvador Gómez Muñoz; el cabo ciat durant una hora i mitja. EnAcabades aquestes entrevistes, el
de la Guardla Civil don 'Félix Gar- cara que els informadors no han
cfa Alonso y los guardias segundos aconseguit obtenir cap referència de senyor Alba rebé els informadors.
don Alejandro Lorca Gonzàlez, don la conversa, és de suposar que està als quals féu les següents manlfesIldefonso Rodríguez Prleto, don Hl- relacionada amb els episodis polltics taclons:
-El dia d'avui ha. estat per a ml
lario Miguel Santamaria y don José d'aquests dies.
de molt treball, per les nombrosea
Aguadón López.
LA VISITA D'UNS DIPU• conferències que he celebrat. Amb
Asimismo, se causaran por los reTATS SOCIALISTES
el senyor Jiménez de Asúa he parla'
feridos hechos perjuiclos al Estada
Madrid, 5. - A darrera. hora de la d'un escrit que presentà a la mes&
representados por el tmportante de
las pensiones que haya dada o tenga tarda han visitat el senyor Alba al de la Cambra relacionat amb el su·
que dar a los heridos o a las famllia Congrés els diputats socialistes se- pllcatori de Largo Caballero, I jo
de los muertos de las fuerzas leale'S nyors Negrin, Lamoneda t Jiménez u he dit que sobre allò té que deciy por la lnutillzación y pérdlda de de Asua. Després de l'entrevista els dir la Comissió de suplicatoris, que
material de guerra: Se produjeron dos primers conversaren amb el3 pe.. té ja al seu poder el re!erlt escrit.
i els donaren compte de la
Un periodista 11 preguntà al ha,..
desperfectes en los edif1clos de la riodistes
amb el president de la Cam- vten parlat de la tornada al Parla.Oeneralidad y del Ayuntamiento, en conversa
bra,
que
havia
versat
s·obre
l'escrit
el del Centro de Dependientes del que el senyor Jlménez de Asua re- ment de la minoria socialista, a la
Comercio y de la Industrie. y en el dactà relatiu a la situació del senyor qual cosa contestà que estaV;l pendent d'una reunió que hau u a. de
de la Comandancia de Somatenes; Largo Caballero.
y ademàs la Consejeria. de GobernaPreguntat el senyor Lamoneda si la decidir sobre el particular.
Amb relació a la representació de
clón se incautó de las ·armas que se minoria socia.list& designaria reprerelaclonan al folio 420 pertenecienteS sentants en la comissió parlamentà-- la minoria socialista. a la Com.1.ssl6
a comerciantes armeros.
ria que ha d'entendre en l'acta acu.. dels :u, digué el senyor Alba que
satòria contra els senyors Azaña 1 també l'esmentada minoria, abana
Casares Quiroga, digué que depenia que reprenguin les Corts les sessions,
Les supo~icions del fis- d'una
propera reunió en la. qual es decidirà sl accepta o no ela lloca
prendrien acords definitius sobre que 11 estan reservats.
l'esmentat
extrem. Manifestà que
Els periodistes preguntaren al s&cal
com que a~uesta. és una Comissió nyor Alba si podia dir sl l'entreque encara no ha d'ac- vista que havia sostJ.ngut amb eta
Aunque del carga de Presidente Parlamentàna
donarà temps per tal que es senyors Martlnez de Velasco t Ch&-de la Generalldad que ejercia el tuar,
resolgui en deflnitiva sobre el parti· paprleta tenl& alguna relació amb
señor Companys al realizarse los be- cular.
la que havia celebrat a. la tarda amb
chos que quedau resaltados, se desCONFERENCIA AMB MAR• el Sr. Gil Robles, 1 respongué el Preprende el hecho de haber sido él
TINEZ DE VELASCO
sident de la Cambra que era. natural
qulen leyó la proclama de que queA les set de la tarda arribà al que havent-se arribat a una situació
da hecho mérito y del de haber re- Congrés
el senyor Mart1nez de Ve·
querida al general de la Cuarta Di- lasco. Els periodistes l'interrogaren política. com aquesta 1 partint d'una
visión para que se pusiese a sua sobre l'actitud del grup que repre- base parlamentària, ell, com a Preórdenes con las fuerzas que manda- senta després de la solució de la sident de la Cambra, volia informa.r
de la posició de cada un
ba, parece inferirse que aquel pr~ crist. 1 el cap agrari es mostrà op- el Govern
grups.
cesado realizó activldades directivas timista sobre el moment actual, 1 dels
Jo els convido perquè exposin la
o de jefe de otros elementos suma- digué, que precisament acudia a una seva.
actitud 1 que diguin a aquesta
rlales, ae desprende que otra u otras crida que el senyor Alba. havia fet senyors
tots hem de mirar pela
peraonas distintas de los procesados a tots els caps dels grups parlamen- interessosqued'Espanya
de la Repú~
presentes en esta. causa ejecutaron taris, per tal d'arribar a una har- blica. Jo, en aquest 1cas,
deixo do
actos tan caracteri$ticos de dirección monia abans de reemprendre les ses- banda els interessos de partit.
La
y jefatura que seria aventurada so- sions de Corts.
entre els senyors Alba meva m.lssió és, doncs, la d'un inti.alar como verdadero y suprema jefe 1 L'entrevista
Martinez de Velasco es perllongà formador 1 no em correspon la ini·
de la actuación rebelde al que d&- fins
minuts aba.ns de les vult, i quan elativa. Ara, e. dos quarts de nou.
sempeñaba el carga de Presidente acabà,
el cap agrari, es lim1tà dir em proposa anar al domlcill del S&de la Generalidad.
que era necessari que els grups po- nyor Lerroux per a donar-U compte
lfttcs entressin en els camins nor- de les meves converses.

la lau.~a mntra el ~~vern ~e la ~eneralitat ~e [atalnnJa
(Ve de la t.• pàgina)

L'assalt a l'edifici

UNA CONVERSA D'HORA I
MITJA AMB GIL ROBLES

esté alerta para seguir en cada mo.
Qcupadas las casas y azoteas remento la voz y las órdenes del Go.
cayentes a la Plaza de la Repúbllca
blerno
de
la
Generalidad.
Catalanes:
d'acord
amb el pensament de ta
88
Madrid 5. - El senyor Martínez Viva Catalw1a, viva la República Fe- y tomadas las medidas para la. sema;oria però una vegada en marxa,
gurldad de las fuerzas del Ejérclto,
el deurB de tots, pel bé de C~talu Barrio ha fet les manifestacions S&- deral»
para al amanecer romper el fuego
n a i dels nostus ideals, ha d ésser güents o. un periodista:
con tcxla. violencia. y asaltar los edi«-¿Què us ha semblat la solució
de seguir les directrius traça_des
L'actuació de Batet ficios
oficiales que el general habia
amb el màxim destntert& i estncta de la crisi?
ordenada tomar, al romper el dia
-La solució? Una entre les esdisciplina.
.
Tanto la alocución del Sr. Com- se adelantaron las piezas, dlsparando
-¿Creieu possible la tmmedtata casses que lògice.ment podien produir-se. Aquesta solució haurà cau- panys como la del Sr. Gassol, fue- los abuses y varias granadas rompeactuacf6 polftica?
-No podria dubtar-ho. LeB coses sat satisfacció o despit, segons el ron lefdas ante un mlcrófono insta- doras a unos trelnta metros.
s•encammen en un sentit que deixa punt de mira en què cadascú es lado en el balcón por «Unión Radio
veure que la sortida de I'anonnali- trobi; sorpresa, però, no.
Barcelona», de cuyo servicio se ha-Companys es fa res·
tat actual no pot ésser altra que tn1a
-Vida 1 etlcàcia d'aquest Govern? bia. incauta.do el dia anterior el G~
solució politica. Si ht ha d'haver,
-La seva e!icàcia pot ésser base bierno regional, haciendo llevar W1
7W':' tant, Pn un demà proba~Z~ment perquè s'allargui la seva vida; és a equipo amplificador a la Generalldad
ponsable de la rebeHió
pròxim una consulta a Z'opmtóJ és dir, si e.ctua eficaçment, tindrà cer- y otro a la Consejerfa de Gobernaindispensable, perqut al seu dia pu~ tes probabilitats que aquesta vida clón.
A los diez o quince minutos de este
gui manifestar-se, la possibilitat d'o- adquireixi ·una més gran robustesa
Momentos antes de la lectura púrientar-la í endegar..la. Crec que fóra i durada. ¿Però serà eficaç en l'o- blica por el Sr. Companys de la de- tntenso fuego de artilleria y siendo
sets aproximadamente de la maun error mantenir tancats els cen- bra essencial que 11 pertoca? Deixo claraclón transcrita, el general de las
ñana, el Sr. Companys llamó por
tres d'Esquerra, que poden contri- ls
interrogació enlaire, per tal com la cuarta. División. Sr. Batet, habia teléfono al general de la Cuarta Dibuir a canalitzar l'opinió en un s~~
tit democràt-ic, com ho fóra el de d1j~ encara no tinc elements de judici comenzado por el teletlpo de la De- vtsión, pidlendo la suspensión del
legación del Estada en Cataluña una tuego, rindiéndose Y bacléndose resçultar la manifestació rj.e les idees per a contestar-la.
-¿Subsistirà el Govern que acaba conferencia con el Excma. Sr. Pre-- ponsable de toda lo ocurrido. El ge¡ dels judicis de cadascu. En darrer
de
formar-se
amb
les COrts oberte3? sidente del Consejo de Ministros en neral tndicó que la rendición era
term.e és el poble el que ha de jut-Tot és possible, llevat que actuï que éste comunicó a aquél el &cuer- sin condiciones, que por radio diera.
;ar i decidir. Si hom vol sortir _sensense
rumb
I
propòsit
delinlt. Allò do del Gobierno de la República de conoclmiento de su entrega a toda
fe estralls irreparables de la s~tUf!-
ét6 actual a una opinió confuswna- que rebutgen resoltament les forces declarar el Estado de Guerra en el pals y que izara la bandera blanca
Ha. contrcÍdictòria, incontrolada, que polítiques, per damunt de llurs con- todo el pa.is, y cuando se ocupaban y ordenase a los suyos siguieran igual
mÓlt sovint resu.lt4 dels estat! d' a.- veniències de partit, és la passivitat de determinar si tal declaraclón ha- conducta. Aceptadas sus condiciones,
?Jormalttat política t de sile7U?". J~r i l'esterilitat. El càrrec més gros que bia de hacerse inmediatamente o el general ordenó al comandante
çós és preferible una opinió d1ngzda podria fer-se a aquest Govern el dia pasadas aJguna.s horas en Cataluña, Femàndez Unzue que entrase en la
fi. Ún! obtectius pUblicament n~o 5 de maig seria d'haver deixat sen- el general supo que el Sr. Companys Generalidad y en el Ayuntamiento,
lats i democràticament compartit! se solució els cliversos problemes que estaba. hablando al pueblo desde el
a. loo rebeldes y recogiese
per la majoria del poble.
pot i h&. de liquidar en el transcurs balcón del Palacio de la Generall- detuviese
armamento. As1 lo hizo el seftor
-¿Esteu gaire esperançat per a del mes d'abril.
dad, y conocid03 los térmlnos subs- el
l'esdevenidor?
-¿Quines raons, a judici vostre, tanclales de la declaraclón del Pre- Fernàndez Unzue, entrando en el edl·
-Jo mai no he deixat de tenir fe justlflquen una dlssolucló de Corts? sidente del Gobierno regional, ter· !lclo del Ayuntanúento, prlmero, y
en el nostre poble, i estic convençut
-La demostració, cada dia més minó la collierencia entre el Gabier- después en el de la Generalidad, en
que els seus fonaments ideològics clara, que aquestes ni saben n1 po- no de la República y el general de los que ya se habfa tzado bandera.
insubornables són la profunda ~ den realitzar una obra legislativa ú- la Cuarta División, por marchar éste blanca, ocupàndolos con las tropas
talanitat i el Uberaltsme progresstu
leales, deteniendo, entre otros, a los
amarat de contingut social. Tinc, til. Cal formar 1 aprovar un pres- a tomar las dlsposlclones necesarias señores Companys, Esteve, Lluhi Va·
(lones, absoluta confiança en l'esde- supost; segueix sense discutir-se la para la proclamación del Estado de llescà, Barrera, Mestres, Gassol y
venidor. Si haguél cfubtat foren Llei electoral, 1 no ha e3tat estudia- Guerra.
Llegada el general Batet a la e~ Comorera, y comunicando por la
prou Zel impressions recollides de da. oop disposició legislativa que s'a·
radio al pals la rendlclón del Qo.
tantes procedències per a deixar-me cari, per a resoldre'! o per a atenuar- mandancia MUltar, llamó al Auditor biemo de la Generalidad.
J)Bure que el$ sentiments jonamen- lo tan sols, amb el problema de l's.- y al tomarse las pri.meras medidas
En otros sitios de Barcelona y en
lals del nostre poble es mantenen tur obrer. Tot& la vtda d'aquestes para declarar el Estado de Guerra,
intactes. En eJ voler profund no ht corts s'ha desenvolupat sota el sig- recibió aquél, por teléfono, requeri- otras localldades de Catalull&, !U&lza cap mena de desorientació. Cert ne negatiu de destruir tot el que m.lento de la Generalidad para que ron también agredidas las fuerzas del
con todas las fuerz.as se pusiera a Ejérclto después de le!das por los
que l'hora é& diffcil, que en el3 mo- havien realitzat 1~ COnstituents.
El delicte
-¿De quina manera. 1 amb qul. sus órdenes por haber proclamada el señores Companys y Gassol las aloment! com els d'ara, són méa fà,~ls les reacciom incontrolables. Pe- nes garanties hauria d'anar-se a u- Estada Catalàn de la Repliblle& Fe- cuctones de que antes se h1zo menn
rò és precisament quan hi ha difi- na consulta electoral?
deral Españ.ola. Contestó el general clón.
Los actos que, según se refiere en
El combate sostenldo por los M~
cultats que les persones deixen de
-La. futura. consulta electoral cal requerida que lo lamentaba como
comptar t és obligada la major ab- fer-la sobre la base d'acabar amb català~ como espa.ñol y como hom- zas de Escuadra. que guarnecian el ltt. concluslón anterior, realizaron los
negació t fidelitat als principis. Cal els estats d'excepció, reintegrar en bre, pero que necesltaba un plazo edificlo de la Generalldad y las !uer- procesados señores Companys, Est;e..
sOtmetre a una finalitat conjunta llurs funcions els Ajuntaments des- para reflexionar. Le anunció el se- zas que estaban en el Ayuntamlento, ve, Lluhi, Barrera, Mestres, Gassol
els impulsos temperamentals t els tituYts governativa:nent 1 garantir ñor Companys que enviaria una e~ con las tuerzas leales, asl como las y Comorera, constituyen un delito
Madrid,. a. - Relacionada amb la federal, com a representant d'un
judicis espontanis. St l'hora és greu el dret de tothom de manera que la munl.cación dàndole cuenta del acta demà.s agrestones que contra éste de rebelión militar comprendido en visita que han fet aquest mati al nombrós nucli proletari, al qual &per a Catalunya{ i per la Repúbli- voluntat general pugui manifestar· que habia reallzado y requiriéndole hicteron personas armadas, de las el articulo 237 del Código de Justi- President del Consell una comissió questa Llei e.tecta directament.
ca, hem de ten r la ferma decisió se sense mtsti!ice.cions n1 coacdons. para que se pustera a sus órdenes, que algunas eran agentes al serviclo ela Mllltar, clrcunstancia cuarta.
de la C. N. T., amb els advocats seTercer. Que l'autoritat respecti
i¡ue una i altTa puguin superar-la. Altra cosa serviria sols per a emm
comunicaclón que, en e!ecto, recib16 de la Generalldad, fueron consecuennyors Barrlobero 1 Pavon, ha estat l'existència dels Comitès pro pre-La darrera crist míntsterial aclareix metzinar més encara la. relació dels el
Son responsables criminalmente publicada. una nota en la qual es sos, donada la mlss1ó digna 1 <M
Sr. Batet a los pocos mtnutos. cla del levantamlento hostU contra
amb una nova llum, Jes línies generals d'tm procés polític, que ha. vol- partits 1 per a augmentar amb nous CUando el emlsario que llevó esta el Gobiemo de la República, reali· del expresado delito en concepte de diu que en l'esmentada visita fo- tot respecte que aquests tenen, al
motius
de
preocupa.cló
els
maldecaps
comunicación del Presidente de la zado por acuerdo del de la Generali- autores, confonne al número segundo ren lliurades al cap del Govern les qual fi l'organltzacló estA disposada
gut presentar-se en forma parcial i
Generalidad al Sr. Batet llegó a la dad al proclamar el Estada Catalàn del articulo 238 del Código de Jus- següents conc.J.usions:
a donar situació legal als dits Comi·
.jragmentdria i que és precis consi- del pals.
-¿Què
us
ha
semblat
el
darrer
Comandancia
Militar para hacer al de la República Federal Espa.ñola; ticia Militar en relación con el nút.Primer. Obertura inuned.iata de tès com a component.s de l'organitderar en la seva totalitat. El que cal
manifest
socialista?
tots
els
sindicats,
puix
que
última
és
desig
entrega
zacló confederal.
del
oficio,
ya
estaba
mero
primero
del
articulo
64 del
declarar que asumia «todas» las faés saber tTeure del& jets els alliço-No comparteixo moltes de les se~ declarada el Estada de Guerra y fi- cultades del poder en Catalufie. Y C6digo Penal común, los procesados d'aquesta organització sortir de la
naments que comporten. Els homes
Quart. Aixecament de l'estat de
d'EsqueTTa R epublicana, que senten ves manifestacions; però, pel seu to jado el bando en la puerta principal. hacer indlcactones a otros elemeotos mencionados.
clandestinitat en què es troba 1 po- guerra 1 d'excepció a tot Espanya I
der
normalitzar
la
vtda
de
tots
els
Sin novedad, se hizo la publlcación para que constituyesen en Cataluft&
més que mat la seva condició de ca- general, el considero com un acte
IV
seus organismes.
que siguin penne:;es les activitats
tal ans i els seus ideal! de sempre, polltic de singular relleu, molt fa- del banda declarando el Estada de un goblerno provisional de la RepúNo son de apreciar circunstanclas
~gon. Que no es procedeixi a rea.- que constl tucionalment han d'autoConscients de la responsabilitat del vorable a la consolidació i estabili- G\lerra frente a la Comandancia Mi- blica.
modificativas de la responsabllidad
lltza.r una nova Llei d'~ciacions rltzar-se.
moment, -vo~en que Stg¡d l'instru- tat de la República, Sl els fets fu- litar y en Ata.razanas, pero .al pasar
Tal consecueneia no solamente fué criminal.
1 d'Impremta, sense que s'escolti a.Sisè. Alliberament lmmediat de
ment democràtic dê ra voluntat ca- turs del partit sòclallsta -1 no h1 por la Rambla de Santa Mónica., lu prevista. mà$ que como probable, C(;
ha cap motiu raclonel per a dub- tuerzas . militares encargadas de ha- mo neeesarla. par los procesados,
talana
Les conclusions provi· bans la veu de l'Organització con- tots els presos .soc4als.J
tar-ho- s'ajusten a les idees gene- cer la publi~ión fueron violenta· sina qpe el Sr. -companys dió órderals d'aquest manifest, la Republl· mente tiroteadas, sufriendo algunas ne8 para defender el edlllclo de la
ca 1 Espanya en sortiran .enfortldes. bajas. Continuaran hacia la Pica Generalldad contra toda el que la
sionals
El nou mfnistre de Governació
-¿Quin judici us mereix l'etapa del Teatro y al llegar a ella otra atacase. todos ellos consintleron que
fuerte
agresión
las
obligó
a
detenerse
de govern que va des de l'octubre
las tuerms que guan1eclan dicho edtV
con nuevas bajas, y ante el peligro ficio sostuvtesen combate con las del
fins a l'abril?
Debe imponerse a cada uno de los
que
significaba
continuar
la
publi·
EJérclto, que px:etendlan ocuparlo procesados la pena de treinta afios
-Millor que una resposta directa
serà atenir-me al judici tannat pels cación, se ordenó al ayudante de y el consejero de Oobernaclón (pro- de reclusión mayor, accesorias y
plaza
que
no
fijase
màs
bandos
y
se
cesado en rebeldfa.), que apenas lef- octava parte de las costas hasta el
propis partits que integren la majoria. En tots els tons 1 de totes les replegara hacia el Paseo de Colón da Ja decloración por el Sr. Com- auto de aperturo del julclo oral y
para
proteger
la.s
plezas
de
artilleHan arribat a Barcelona els pri- maneres, algunes molt agres, han
panys se trasladó a la Consejeria por séptimas partes las postertores
mers infants que Astúries tramet a dit que durant aquests sis mesos el ria que se babían situada a la en- de Gobernación, pronunc16 desde la a dlcho auto.
Catalunya, infants que han Viscut ritme de la governació s'acusava trada del mtsmo.
emisora de «Radio Barcelona», allf
Teniendo en cuenta. la taxativa de
Vinc act amb molta voluntat; amb
Madrid, 5. - Aquest mati ha arridies de tragèdia, que han Vist des- ben distint del que demanava 1 meinstalada, las slguientes alocuctones: las facultades de acusación que al bat
a Madrid el nou ministre de la el desig de fer alguna cosa en les
feta la. seva llar i als quals, tempo- reixia la necessitat nacional. No; no
Les forces contra la
Goblerno conliere el articulo 80 de Governació,
hores
del capvespre, 1 sl aconseguel·
senyor Portela Valladaralment, els n'ofrena una altra Ca- fan falta critiques dels adversaris.
==..:.:.c..:..:..:.......:.=c:..:=--:::
Les aHocucions de la la ley del Tribunal de Garantlas, res.
xo de realitzar el pensament 1 els
talunya. Són molts els obrers que Amb la dels antics amics 1 clients
Generall'tat
no parece que sea de apllcación el
Després de visitar el cap del Go- prooòsits del senyor Vaquera, això
han respost a la generosa crida. I n'hi ha prou.
precepto del articulo 108 de la ley vern, al migdia s'ha personat al Mi- serà per a mi una gran satlsfacció.
abans d'ahir acudiren al Baixador
de Governació
-¿Interpreta Gil Robles el veride Enjuiclamlento Criminal. Por ello, nisteri de la Governació, on ha ce- Compto amb el fet que tots els pre..
(iel Passeig de Gràcia. Hi acudiren table sentit de les forces drettstes
asf como }Xlr no existir en la causa lebrà una conferència amb el mi- sents i els elements que depenen
En virtud de disposiciones del getambé quinze taxistes que es pres- de la Repúbllce.?
neral de la Cuarta División, el e~
datos bastantes para liquidar el im- nistre sortint, el qual l'ha posat al d'aquest Ministeri, estan d'acord
Primera:
«Hora
grave
para
nostaren, gratuïtament, a acompanyar
mandante don José Fernàndez Unde las indemnlzacio~es, no se corrent de l'estat dels afers del De- amb aquests sentiments meus, i que
-Aquesta Església té els seus doc- zue recibió de su coronel, a las nue- otros. En estos momentos en ple de porte
els infants als seus nous domicilis.
entabla conjuntamente con la ac- partament.
també la Premsa tindrà l'atenció do
ve y media de la noche, orden de guerra por Cataluña, cada uno con clón
A més d'alguns directius de l'Ate- tors, i jo no figuro entre ells.
penal
civil correspondiente en
A un quart de dues, el senyor Por- recollir aquestes impressions a.mb
(I no h1 ha hagut manera que que organizase una pequeña colum- las armas que tenga para formar que se hallan
neu Polyteohnicum, el COmitè que
aquell
afecte que cal tenir amb qui
tela
Valladares
ha
pres
interesados
possessió
el
Estapresideix la senyora Montserrat Pa- el senyor artínez Barrio ens ampliés na de artilleria con la que habia en los puestos previamente señala- do, Jas famllias de los muertos y oficial de la cartera.
parla sincerament i posa en les se-dos,
obedeclendo
extrlctamente
las
llejà rebé els infants- un dels quals aquest desconcertant laconisme)
de ir lo antes posible a la Plaza de
A la cerimònia hl han assistit els ves paraules la seva ànima 1 la seva
heridos a consecuencia de los suceha acollit el nostre company Lluís
-¿Quines forces hauri en c.1ntc· la República para tomar el Ayun- voces de mando que prevengan del sos; la Generalidad y el Ayunta- alts funcionaris del departament, voluntat. A tots els dono les gràcies
Capdevila- atenent-los degudament. grar el futur Govern 1 quins hau- tamiento y la Generalldad, recorrien· Estada Catalàn. Catalufla hoy inau- mtento, por los daños ocasionados
l'inspector general de la guàrdia ci- anticipadament.
Els infants, que viatjaven en com- rien d'ésser el3 punts cabdals del do, si fuese preciso, a la màxima. vio- gura una nueva era. El triunfo de en s us edificios; los dueños de los vil, el director general de Seguretat
aquellos
ldeales
nuestros
de
la
revoanyla de dues senyores del Comitè seu programa?
lencla, y advirtléndole que al llegar
Madrid, 5. - Després de la presa.
edificios del Centro de Dependien- i alguns diputats.
de dos ferroviaris que s'oferiren
El senyor Vaquera ha pronunciat de possessió, el senyor Porteta Va-Crec en la necessitat d'un 0o- a dicha Plaza se encontraria con luclón es preciso mantenerlos con
y de la Comandancia de Somaperquè el viatge no resultés tan car- vern integrat per forces afins, amb una compañia de infanteria y fuer- plena disciplina. La màs pequefia tes
lladares,
m1111stre de la Governació,
y los armeros en cuyos estable- unEldlscur&
tegós, foren distribuïts la mateixa un programa mtnlm 1 comú de rea· zas de la guardta civll que se pon- extralimitaclón en el senttdo del or- teues
senyor Porteta Valladares ha ha parlat una estona amb els pecimientos
se
realizaron
incautaclollit entre les !amflles que els espe- litzactons legislatives 1 governe.tlves. drían a sus órdenes para coadyu- den serà castigada en la forma màs
respost dedicant també les seves pri- riocUstes, als quals ha promès que
de armas, debiendo, por consl· meres
re.ven.
paraules a saludar les altes la censura s'anirà suavitzant a mesevera. Que toda el mundo ocupe nes
Govem de pacificaCió; Govern de var a la operación.
guiente,
reservarse
de
modo
expreso
COm sempre que s·ha tractat d'ac- restauració dels valors morals 1 maEl Sr. Fernàndez Unzue, a las diez su lugar. LOs que no se slentan con la mencionada acción civil a dichos jerarquies de l'Estat. Després afe- sura qJ.e les circumstàncies ho aconsellln.
~es semblants, Catalunya ha sabut terials del pafs; Govern que pugui Y media de la noche, llegó con su coraje pam defender a Catalufia que
geix:
lnteresados.•
Vinc a possessionar-me d'aquest deUn periodista li ha preguntat sl
acomplir el seu deure.
parlar sempre al món en nom d'una columna a la Plaza de la República se queden en casa, pero absoluta.partament amb una voluntat: la que autoritzaria la celebració dels actes
Espanya coincident en el propòsit por la calle de Jaime I. Le salló al mente ninguna fomente el desorden
no
hi
hagi
atenuants per a cap me- polltlcs anunciats pel al proper diuDemanda de prova tes· na de crims.
d'afermar la seva voluntat pacifica encuentro don Enrique Pérez Far- n1 insinue la guerra. clvll entre los
No es pot dir que menge, i el ministre de la Governainternacional; Govern de republi- ràs, a la sazón comandante jefe de catalanes. Todos unldos por la Paaquests
es
cometin
en nom de cap ció ha respost:
tria
catalana.
La
màs
pequefia
excans
que
esUmen,
per
damunt
de
los
Mozos
de
Escuadra,
quien
habia
A Vallvidrera
tifical
ideal; sl en algun moment ho in- Ela meu propòsit és el d'auto.
tot i junt a la pàtria, la República. concentrada 300 de éstos la tarde trallmitaclón se castigarà severa.tenta justificar el seu autor, gairebé ritzar-los tots, sempre, naturalment,
un Govern, com podeu veure, dl- de aquel mismo dia en la GeneraU~ mente.
«Teniendo en cuenta las faculta- sempre no és més qJ.e el desig de que no constitueixin un temor d'allleU, per bé que no Impossible.>
Los amantes del Estada Catalàn y
dad, organlzando la defensa de la
misma «fuese contra quien fueseJ de una Cataluña liberada que se des de acusación que al Gobierno la criminalitat. Per tant, tots aquesta teració de l'ordre públic. Clar q-J.e
ressorts que ha. muntat tan perfecinstruccions als delegats g~
según le habfa ordenada el consejerO levante que lo haga toda el pueblo confiere el articulo 80 de la Ley del tament el senyor Vaquera. espero donaré
veme.tlua, per tal que eP rap mo..
de Garantias COnstituclode Gobernación (procesado rebelde de Cataluña. En los lugares fronte.- Tribunal
que
m'ajudaran
a
imposar
l'ordre.
ment
no
permetin el més 1leu incirizos corten las v1a.s de comunlca.- nales, no parece que sea de aplica- per tal que Espanya tingui el trac- dent.
en
causa>. Unzue
preguntando
flor esta
Fernàndez
a qué al
iba s~y clón. Lérida, hennanos de Tarrag~ ción el precepto del articulo 108 te de nació clvUitzada, que avui no
la Ley de Enjuiciamiento Crtm.ina cortad las vfas de comunlcactón de
Política internacional
nal. Por ella, asi como por no exis- té, qae no l'ha tingut, bo 1 no perA la carretera de Vallvidrera, un
Ge- qu~ puedan unirnos con tlerras de tir base juridica ba.stante para el metent que ningú s'aparti del dret,
donde puedan venir fuerzas para citado importe de las indemnizaclo- 1 obligar als qut amb teories malalCon disciplina por Cata- nes, no se entabla conjuntamente tlsSes intenten pertorbar l'arque, que
auto en el qual anaven tres homes
El visca de Pérez Far· atacarnos.
I una senyora fou deturat per cinc
luíla. y por la República federal.» con la acclón penal la civil corres- es sotmetin a la Llet. Aquestes teoBUbjectes que, els obligaren a lliu·
ràS
Segunda: «Las primera.s noti ci as pondiente en que se ballan intere.- ries es podran pensar, però no es porar tot el que de valor portaven.
Madrid, 5. - El fiscal de la Reson alentadoras. El teniente coronel sados en Estada, las familias de los dran realltzar ni dir, perquè la pr~
Els desconeguts escorcollaren els pública en la. seva visita al cap del
de la guanila civil de Lérlda ha muertos y heridos a consecuencla paganda i la coacció signifiquen la
Madrid, 5. - En relació al probaReplicó Pérez Farràs que no se ha- acatado la.s órdenes del Estado Ca· de los sucesos, la Generalldad, ~1 responsabilitat major.
QCupants del cotxe i varen prendre Govern U donà compte del sobreselble viatge del ministre d'Afers Esé.l seu propietari 425 pessetes i a ment provisional del sumari instruït bla declarada el Estada de Guerra talàn que integra la República fe- Ayuntamiento, por los daños ocaPortem un perfode de trastorns trangers
francès, senyor Pierre La~
unh altr~ 75. Els altres varen dir que contra l'ex-president del Consell se- y afirmó Unzue que sf se habia de: deral espafi.ola. El coronel de las sionados èn sus edificios, los dueños collectlus, d'activitats, que no ban
val, a Espanya, s'ban fet alguns coo portaven diners; però, no con- nyor Azat\a 1 el diputat senyor Lluis clarado y que llevaba la orden del tuerza.s de· carabineros de Lérida del edilicio del Centro de Depen- estat tolerats mal. Espanya necessi· mentaris.
general de la Divislón. «No los t~ tamblén se ha puesto a nuestro lado. dlentes y de la Comandancia de ta un tractament preventiu, 1 aquests
tents els desconeguts amb aquestes Bello.
sembla, de mom~nt no lll
maràs», dljo el jefe de los Mozos Las
elements que pertorben la nació han haSegons
explicacions, els furtaren la ploma,
de la comarca de Man· Somatenes y las armerias, en cuyos de
res en concret sobre el viatge, o
de
Escuadra, a lo que repuso el jefe resa tuerzas
tornar
a
la
raó.
Les
utopies,
menestablecimientos
se
reallza.ron
tnèl moneder 1 tot el que varen poder.
que
se
encuentren
en Masnou, cautaciones de armas, debiendo por tre vaguen pel camp d'un benestar almenys no s'ha rebut cap comunide la columna: «Ya lo veremes». InUna vegada comès aquest fet, els
cap de l'Aeronàutica Naval, sinó mediatamente, el capltàn Cunhel que alli recibiràn órdenes. La gente consigulente reservarse de modo ex- social, es poden consentir, però qaan cat oficial sobre l'aHudlt viatge, del
dlaesconeguts es feren escàpols cap a és
se n'ba tingut coneixPment de
armada
de
Hospitalet
de
Llobregat,
cap de l'esquadra d'Aviació Militar. qu~ man.d aba la primera bateria:
los términos de la acción civil es converteixen en l'ús de la. pistola. 1 qual
muntanya. Els atracats s'adreçanoticies particulars.
que se encuentren en Hospitalet, que preso
de
l'assassinat
a
dlchos
no
són
intereses.
mês
gn~:
que
crims.
«VIva
la
República
española».
Segon
El
senyor
Sandtno
no
té
ren seguidament cap el Funicular,
Hom dlu que sl aquest viatge s·aalli reclbiràn noticlas. La victorla
Ruega para su pràctica en el acto
per tal de denunciar el fet a la pa- en absolut cap relació amb l'expe- Gnto que repitleron las tropas con serà. nuestra, con disciplina y con
rrlbés a realitzar tindria ressonàn·
del
julcio
oral,
entusiasmo
y
propone
dient
y
los
que,
al
stque
en
contestó
efecte,
es
Pérez
segueix
a
--------------*:----~
·
--------ela internacional, i que no tindria
~ella de la guàrdia civil, la qual
l'Aeronàutica Naval amb motiu del Farràs con el de «Viva la República entusiasmo. Que el pueblo fratemt· gulentes medios de pruebas: Int;e..
"'onà una batuda 1 aconsegu1 detenir desfalc
ce con la guardla civil y con los rrogatorio de los procesados, lectu- dro Coll Lla~~~ Francisoo Rodrlgue~ res de particular, donada l'actual siFederal».
de
què
es
parla.
perquè
no
tuació europea que hom oferfs a Esa dos individus que no varen saber pertany a la Base Naval ni té relaEntonces el Sr. Femàndez Unzue soldados estrictamente republlcanos. ra de las actuaclones sumartales y Rodriguez, Jose Millàs RaureU, doña panya un sens fi de facilitats en l'or.
èxpUcar el perquè es trobaven alll.
Todo
por
nuestras
libertades
y
por
ció arn b ella.
tollos
que
se
citan
numéricamente
concepclón Piquer Romero, dofia dre colonial, à.d.huc an eixamplament
ordenó descargar las piezas y en
En presència dels atracats foren
- El senyor Sandino, es tro- aquel momento los Mozos de Escua. la República federal. Adelante cata- y examen de los 691 documentos que Concepcl.ón Mateu Ricart. José Ba- dels actuals territoris espanyols del
reconeguts els detinguts com dos ba,Tercer.
obran
en
lanes,
la
pleza
wtldos
separada
Y
dlsciplinados.»
testifical
dosa, Jaime Torrens Gutiérrez de
en efecte, processat des des fa dra que estaban a las órdenes de
o de la Guinea OccidentaL
t\els que formaven el grup.
mediante examen de los señores cu- Panda, J uan Herrera Alonso, Julio Marroc
unes hores pel suposat delicte d'a· Pérez Farràs, dispararan contra las
Sl el senyor Lavat ve a Espanya,
Portats a la Prefectura de Policia, bús d'autoritat amb motiu del3 suc- fuerzas leales. Los rebeldes, refugia'xes
yos
nombres
se
conslgnan
en
la
Muftoz
Gómez,
Antonlo
del
Olmo
Les bal
dteigueren anomenar-se Francesc Cuar cessos d ·octubre a Barcelona.
siguiente lista. y que han declarada Mateos, Roberto Naya Masip, Ma- com particulannent s'anuncia, podria
dos en la Oeneralldad y en el Ayunen el sumario:
, ro i Alonso i Llufs Pérez i Fernuel Urez Zagulrre, Francisco Roda succeir que algun altre ministre Es·
slguleron tiroteando a las
A consecuencia de los combates
Don Eduardo Vaquera, actual mi- Ventura, LuLs Sares Gómez, José tranger d'una altra potència realittlàndez. Seguidament la policia sòrti --------~*--------- tamiento,
del Ejército, que con dlsparos de ca- y agresiones antes menclonados, re- nlstro del Trabajo, y en cuya. cita- Ignacio Lizazo, Eduardo Riera, Ma- zés una visita també a Madrid.
a la recerca dels altres tres. Sembla
fión y de mosquetón se defendlan sultaron, ~emàs de numerosos heri- ción debe hacerse la advertencta tea Capdevila Claramunt, Teles!oro
Potser quan tlagt passat Ja tensió
que els fugitius s'emportaren els dl- De
de
aquellos ataques, as( como del fue- dos, los slguientes muertos de las de que podrà informar por escrita Monzón, Ortiz Zorruela, José AnU- polftlca. del moment el Govern s'haula detenció d'uns supo·
ners 1 els erectes.
go que se lea hacfa desde calles, fuerzas leales: el comandanta de Es- según lo dispuesto en el articulo nio de Aguirre i Manuel Irujo Ro- ra d'ocupar a fons d'aquesta qüestió,
sats sabotejadors
relacionada amb la posició que Esbalcones y azoteas. Por la VJa Laye.- tada Mayor don Rafael Dominguez 415 de la Ley de Enjtúc1amiento ert- yos.
tana bajaron elementos armados qua Otero; el capttàn, tambtén de Estado minal; Rafael Salazar Alonso, alEl dom.icll1o de los testigos com- panya ha d'adoptar davant els greus
Ahir, a Prefectura de Policia es a
los grttos de «Viva la República Mayor, don Gonzalo Suàrez: sargen- calde de Madrid; José Fernàndez prendidos en la. anterior lista cons- problemes plantejats actualment a
ver11icaren diverses dll1gències amb
Europa els q<.tals poden tenir grct:s
y el «Estat Català> hostUI- tos del Regtmiento de Infanteria nú- Unzue, Luis Alferez Cañete, Luis ta en el sumario.
els detinguts com a suposats sabo- Federal»
zaban a las fuerzas leales, tratando mero 10 don Luls Pulido Bravo y Quiriga. Ricardo Fernàndez Barbese suplica al Tribunal, que te- repercussions
tejadors de tramvies.
de envolverlaa por retaguardla, im- don Molsés Domingo Garcfa; el sar- 1:0, Rafael Sà.nchez Guerra, José Dienda por hecha la clasificación
sembla que les diligències han do- pidiéndolo la Artilleria e Inlanteria gento don Fellpe Femàndez Alls y Fernàndez Aledo, Franctsco Kunel provisional de los casos mencionanat per r esultat que els dettnguts (pues a los a.rtWeros de Fernàndez el soldada Màxlmo Guereno Ochoa. Ramos ' Mlguel M-ejo Mln nulllón
~
• dos, en el enjulciamiento de este
t d
per aquests feta fossin reconeguts Unzue se habian unido dos compaVa.Ientin del Sol Novoa, José
Sà.n- escrita y por propuesta la prueba
del
Regtmien
e
Infanteria
númechez
Cordobés,
Juan
Tauler
Pal~
designe, se sirva previos los tràmiper la majoria dels passatgers al! fiias del regimlento de Infanteria
ll!adrld 5
quals obligaren a descendir del tram- númèro 10, que eran también hostill- ro S4; el tenlente de Artilleria Ll- mer,. Enrique Pérez Farràs, Pablo tes lègales declarar esta pertinente,
El senyor 8erva.nd
gera don Francisco Gómez Marfn, Garcia Ferràn Gabrlel Vaicanellas y ordenar que se cite de oficio a los
Madrid, 5. - A proposta de l'Alzadas poz- un grupo de guardlas de el SOldada de Artilleria de Mont&""
R<lvocat del comandant se- via..
Moll, Joaqtún 'Vergés Escofet, Juan test1gos comprendidos en la ante- caldia, l'Ajunt.ament acordà ahir per
0~na,
asalto
desde
las
azoteas
del
edUlPe~ip Dfa.z Sandino, ha enviat
En
manquen encara alguns méa
8alvador Mariscot Ripoll, el alférez Sànchez Arbolado, Mercedes Rwz, dar llata.
unanimitat nomenar nu adoptiu de
5
IP~cs la segUent nota:
a detenir, però hom creu que bo cio de la Cà.mara. de la Propiedad de Carabineros don Valentfn Oua- viuda. de Notaria, Luis SOlsona MaMadrid, 4 de abril de 1935. - Madrid l'eminent violoncelUsta caUrbana. en la Plaza del Anilel)
er. - El senyor Sandlno no seran d'un moment a l'altre.
rrldo Sanclemente Y el r..a.ra.btnero rin, Eduardo Qulntela Boveda, Pe- L Gallard o.»
talà. Pau Casahl
(Ve da la t.• pàgina)

er
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UNA COMISSIO DE LA C. N. T. VISITA
EL SENYOR LERROUX

*

Els infants d' Astú•
nes
a (atalunya

El senyor Portela arriba a Madrid, pren
possessió de la cartera i fa extenses
declaracions

e.

f

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

SON DETINGUTS Dos INDIVI DUS QUE HAVIEN INTERVIN -------*:-------1
· EL SUMARI CONTRA ELS
GuT EN UN ROBATORI
SENYORS AlANA I BHLO HA ~~';.~Jà.:ld~leef•~;un'ta~~r:'t';,;•
ESTAT SOBRESEGUT

Anirà a Madrid el
senyor Laval?

--------*·---------

_________*________

UNA NOTA INTERESSANT DE
L'ADVOCAT DEFENSOR DEL
COMANDANT SANDINO

t

·-

Pau Casals,
fill adoptiu de Madrid
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·LA MUSICA·

APARELLS

FOTOGRAFICS
•

PRISMATICS

4

BINOCLES • CINEMES

PEL·LICULES • PATHE • BABY
MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VER·ITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
Carrer. de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

<prop Rambles> TeL 14237

PARCELONA

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Boqueria, 38

Espee1alltats - Camises a
mida - Adam 1 model RA·
QLAN (patentada)
MITGES cFERROD
<de garantia)

UE.R~

JIADRIJJ• .faaaelr de la caateuana 14. - BARCELONA: Vta Laietana. li
LINIA RAPIDA Dl ORAN LUXE BARCELONA • CADIZ• CANARIE8
Sort1dee eetman&ls ela dla8abtes, a les ~. E!ectuare.n el serve1 Iee motonaus
tCIUDAD DE SEVILLA» I «VILLA DE MADRID»
LtNIA RA,PIDA DE QRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALL0 RCA
Sórtfdea eacla C11a (llevat •la dlu¡nenges) de Barcelona 1 paJma, a 1ea
19 ho,res. per lea ax._o tonaus
CIUDAD Dl BARClLONA» i wCIUDAD DE PALMA»
IIRVIlS 11J!GULARS INTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALAOANT 1 APALMA
88 ....,.,.
OE MALLOR"CA, BARCELONA · MAO I BARCELONA· IIVILA
UNIA COMl>RCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE
_.,...,1•
TBRRANIA NORD D'AFRICA 1 CANARIES. - SOrtides q ulnzenala de Bar·
celona ela 'C11Jous. LINIA COMERCIAL BILBAO· CAOIZ • CANARIBB, AM.Bui
BSCALA A TOTS J!:L8 PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides Qll ll•
unaJ.a de BUbe.o ell C11Jous. UNIA RAPIDA BEOt:JLAB ENTIUl ESPANSOrYA
1 TERRITORIS DE LA OUlNSA ESPANYOLA (FERNANOO POO). •
ttdee el e11a 17 de cada mee, amb eecalee a Ve.léncla, Alacant t!aculte.tlva),
ce.rtaaena (!acultatlva). Cadlz, Lai Palmas. Se.nta Cruz de Tenert!e, Rlo
de Oro (!aculte.tlva), Monròvla o Freetown (!acuitatlva), santa laabel de
Fernando Poo Bata (!acultatlval. Kogo 1 Bfo Ben1ta (!acultatlva) pela yapora
'
«PLUS ULTRA» I • LEGAZPb
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YALENCIA
Bort1des de Barcelona ela cUUuns I dijous. a lea 20 bores
•CIUDAD DE VALENCIA»
Preu a ooberta: 8'00 oeasetes. Bitllets d'anada I tornada a oreua redulta
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANI A • CANTABRICA
amb eecala a tots ela ports de la Penlnsula. Sortides de Barcelona ela dimecres
LINIA BBOOLAB ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN • MEJ,U,I.A,
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA 1 VICE-VERSA
Sort1dea de Barcelona cade. C11umen¡e, a les 8 llores: d'Ala.ca.nt ela C11martl,
d'Or11.11 ell dlmecree. d'Ore.n cap a Ale.cant els dlmarts, 1 d'Alacant cap a
Bnrcelona, ela dlmecres

NOVA. UBBA..NITZA.l'IO
(FINCA TORRE DEL BARO)

~ REU_
S BAR ATl SSl MS

Quaranta mllions de pams quadrats de terrenys dintre el terme
municipal de Barcelona es dlvlcUran en SOLARS per a la. construcció de Cases; Xalets, al comptat 1 a terminl.8 de 10 1 20 anys.
En inaugurar aquesta. Urbanització donem com & REGAL

IA'I'S (Trencats)

200 solars a 10 cèntims el pam quadrat
Wure de despeses d'escnptura 1 plans
Despatxa Corta Catalanes, 802, 4.art. • Telèfon 21309

Les vostres bèrnies estan sempre

en constant perill si no són ben
retingudes. Els aparells que fabtlca el tècnic 1 especialista PERE
Sl MON u.s donaran el mAxlm de
garantia, i són, al mateix temps,
els més econòmics. Preus: 6, 10,
15, 20, 25, 30, .a i 60 pessetes

MERCAT D'OCASIONS

EL REGULADOR
<cast.

fundada el 1890)

COMPRA I VENDA I CANVI

canne, &1. Tel. 12743. Barcelom

DE MOBLES, PIANOS, RADlOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE COSIR. MALETES, DISCOS, eto.

Ybarra y c.a, S. en C.

TOT D'OCASIO

t3ERVE1 H.APlD EN'l'Wl: HA!tCELONA 1 lULHAO

....
é

Tel~on

Telèfon 30422

Llegiu

CLIN ICA GALLEGO

13686

tS. Nou de la Rambla, ·

SERVEl RAPW CAP AL HB.ASU.. ·PLATA

moto-t.raosatlàntlcs correu.& eiP&DJ'Ola
Sortl<lea nxea cada 21 dles
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES aortlrt. el C11a 8
d'Abril del 1936, 1a ma.an1!1ca motonau
per

VIES URINARIEB
Ava.rtosL • Matriu. • Bienorrà.gia. • Tractaments moderns. •
Impotència. • Dlatèrmla. · Alta
freqüència. • Raigs X. • Anàll·
sl.s cllnics <sang, orina)

Cabo Satt A.custín
Que aclmetra passatgera 1 m ercaderies
La càrre¡a es rep rl.Da la vetlle. del dia de aortldaJ.. al tl.nalado nrun. 1
del Moll de Balears. Teléton 18:.~74
VIA LAU:TANA. 7

Consl¡natarts:

VENDA I CLINICA

Consulta de 10 a 1 I da 4 a '
Diumenge, dt 10 a 1

D'ENCENEDORS

TELEFON 220!57

felèfons de

CASA SUBIROS LA HUM ANI TAT

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA LAIETANA, 'I

llARCELONA

LA HUMANITAT

~

Hospital, 42 • Tel. 13651

'l'ELEFON 22057

lmnremta: 14446
Redacció_: 22122

Per a vestir amb elegància
•
1. per pocs diners

Grà~ia,

I

CAMISERIES
UJXOtb!AJIJ7ik4iJRl o:;:;

CASA BASrriDA
Passeig tle

Una nova gran manifestació slm· commemorats. Sovint convenen, en
fònica constituí el magnific concert aquests temps que correm, aqu~tes
que la nostra Banda Municipal, que plàtlques saludables que ajudin a
ja seria bora d'anomenar definiti- centrar d'una vegada les oonscièn·
vament Orquestra Mun1cipal d'Ins- eles musicals honrades, fent-les vi·
truments de Vent, donà el passat rar cap els camins sàViament tradiumenge a la ¡ran sala d'audicions çats per aquells grans clàssics. En·
del P alau de Belles A.l'Ul. Adoptar ric Roig, que tingué1 durant la seva
aquest darrer nom en substitució aciençada peroracio, moments videl de «Banda», no seria altra cosa brants d'un encert envejable, fou
que dignificar aquest organisme que llargament aplaudit en acabar aquesja avuit no té indici de continuïtat ta primera part de la vetllada.
Narcfs Carbonell i Maria Isabel
amb aquella «Banda» dels temps ja
gairebé prehistòrics dels Rodoreda, Rocha delectaren l'auditori amb
1 del& Sadumi, 1 de les tiplques to- una «.Sonata en si menor» de J. S.
cades al Quiosc del Parc o al Pas- Bac-h i amb una altra en mü menor» de Haendel, ambdues per a
seig de Gràcia.
Tanmateix, degut a. això, un pres- flauta i plano, i assoliren una. ¡ran
sentiment infonamentat tal volta, justesa. 1 oomprensló. Es feren aplaum'havia fet creure en una possible dir llargament després de les dues
desaparició de Beethoven dels pro- obres interpretades. Per tal de corgrames de la nostra Orquestra Mu- respondre als grans aplaudiments
nicipal. No fou petita la meva sor- amb què foren premiats, ambdós
presa en veure anunciada, en aques- notabllissimS concertistes interpretes circumstàncies tan greus per a. taren fora de programa. «Minuet
la politiqueta musical, només que la d'Orfeus» de Gluck, que fou coro«Cinquena Simfonia» del colós de nat també amb sorollosos aplaudl·
Bon, sense que el clam irat de les ments.
Altra part del programa, dedicat
potències s'alcés imponent davant
tanta gosadia. No és, pel que es a les obres vocals de Bach, Haendel
veu, cap cprofanacló» que la «Cin- i Scarlatti, fou deliciosament canquena» sigui cra.scada» o «bufada». tada per la senyora Montserrat SaJo, pobret de mi, anava ben errat gué, molt ben secundada per Maper tal com no conec prou fntlma- ria Isabel Rocha al piano. Interprement aquelles lleis 1 disposicions que taren amb innegable encert c¡Vina
les dictadures musicals imposen o dolça mort!» i «Anant amb tu1 de
pretenen imposar amb aquell natu- J. S. Bach; cConsola't ja, i espera1
ral gest de superautoritat (?) que 1 cCom una papallona» de Domenia voltes és ridicul 1 altres ja depas- co Scarlatti 1 «Qui amb menyspreu
sa. els Umits de la més grotesca in· del Bé que ens mena», de G. F.
Ha.endel, que junt amb «Ah rossiferioritat.
Beethoven, doncs, ha estat nova- nyol», aquesta darrera amb additament interpretat per la nostra Or- ment de nauta, foren dites molt dequestra Municipal 1 el públic s'hi licadament per al senyora Sagu~. la
ha llançat amb aquell convenciment veu agradable i ben timbrada de la
que és la prova més palesa de to- qual trobà en el seu gust interpreta. una voluntat popular, que en tatiu tots els reC\ll'SOS per a. capti·
aquests temps de democràcia és a var en absolut la selecta concurrènla fi la que ba de triomfar. El Bee- cia. El concurs de Maria Isabel Rothoven de Belles Arts, avui, indis- cha 1 de Narcls Carbonell féu encutiblement el primer 1 únic que cara més completa la bella inters'ajusta exactament als cànons bee- pretació de l'exceHent cantatriu, a
tbovenians, culminarà. amb l'audi- la qual, com a la senyoreta Rocha.
ció im.minent de la seva obra cab- foren oferts esplèndids ramells en
dal, malgrat que cguardadors zelo- finalitzar el seu recital, que amb
sos• de la seva integritat vigilln tan magnific èxit organitzà l'Agrupossibles cprofanacionsJ forjades a pació Artistica del Casal del Metge.
la testa d'altres tercers interessats.
••
cDI.scò!lls», la novella Associació
Hem oït novament aquella «Cin·
quenu, que encara ningú no ha su- Pro Múalca, ha ofert la seva segoperat, 1 amb ella la nostra gran na audició, dedicant-la completaOrquestra Municipal d'Instruments ment al gloriós J. S. Bach, amb mode Vent 1 el seu lnslgne mestre Joan tiu del 250è aniversari de la seva
Lamote de Grignon ban provocat naixença. Dóne. goig de veure l'inl'entusiasme delirant de les masses crement que IDiscòfils» va prenent
tan curosament educades musical- d'una a l'altra sessió, la qual cosa
ment al Palau de Belles Arts. Com- és una palesa prova del bon acollipletà el programa d'aquesta. audic-Ió ment amb qué ba estat rebuda pels
memorable dos fragments de la sui- nostres amants de la bona música
te 1Hispàn!ques1, cEl testament de l'altissima tasca cultural que la noN'Amêlia» 1 IAndalusia», tan magl.s. va Associació ha vingut a ree.litzar.
En aquesta sessió oirem cConcert
tralment glossades per l'Ulustre dlrector de la nostra ja famosa cor- de BrandeburgJ, núm. 5, en re maporació musical, i els lnlgualables jor, per a flauta, violi, cèmbal, conIPlns de Roma», que Ottor.ino Res- certants i orquestra de corda, edl·
pi¡bi ha vist tan pletòrics 1 amb tat en un disc «lA!. Voz de Su Amo»
DB 2033-34 i interpretat per Cortot,
tan br1llant sumptuositat.
Aquestes obres, junt amb l'ober- piano; Tbibaud, violi; Coñet, flautura, no ¡ens menyspreable, de «Les ta, 1 l'Orquestra ~da Carnera• de
joioses comares de Windson, de Ni- l'Ecole Normale, de Parfs; eLa Pascola!, obtingueren, ultra una bri- sió segons Sant Mateu (fragments>
llantissima interpretació, també un cantada pel tenor Walther Widdop
èxit verament extraordinari. La im- 1 el Cor Filharmònic de Londres,
mensa gema.cló que durant tot el sota la direcció del mestre Kenedy
matí es possessionà del Palau de Scott, en un disc «La. Voz de Su
Belles Arts, ovacionà perllongada- Amo» D 1872; «Cantata», núm. 147,
ment i sorollosament el mestre La.- fragment cantat pels cors i orquesmote de Grignon i la seva. Orques- tra del «Bach Cantata Club», de
tra Municipal, a l'audició de la qual Londres, sota la. direcció del mesno es trobaren a mancar els eufò- tre Kenedy Scott. Oboè solista: Lleó
rics guardadors de la, «dignitat» Goosseru¡. Aquest disc és el DB 007,
beethoveniana.
marca Colúmbla, 1 ba estat extret
• • •
del ITbe Columbla History o! MuL'Agrupació Artistica del Casal sic». Finalment, oirem també la.
del Metge commemorà el 250è an1- «Suite» núm. 2, en sl menor, per a
versar! de J. S. Bach, G. F. Haen- flauta solista 1 orquestra de corda,
del 1 Domenico Scarlatti amb una interpretada per l'Orquestra Simfòselectissima vetllada, en la qual nica de Xicago, sota la direcció del
prengueren part l'exceHent cantatriu mestre Frederic Stock, en un dlsc
senyora .Montserrat Sagué, la nota- «La. Voz de Su Amo», marcat amb
ble pianista senyoreta Maria Isabel les xifres D 1673.
Rocha i el dlstingit professor de
Aquesta sessió fou comentada per
flauta. Narcís. Carbonell, ultra el Robert Gerhard 1 constituf un nou
mu.sicoleg EnrJc Roig, que actuà de èxit per a. la nova Associació «Disconferenciant.
còflls».
Una brillant dissertació féu Enric
• • •
Roig a enaltiment dels clàssics 1 en
Finalment cal remarcar l'lm
especial dels compositors que eren nent triomf del nostre gran violg:;.

•

Línies regulars de grans vapors per a !s destins
que es delallen
Sorttdes tots ets DIMECRES a la nit cap a Ve.léncla. Alace.nt. Màlaga,
Sev1l1~ V1¡¡o, VUlagarcia.. Corunya, Musel. S11.11tander 1 Bllbao.
A1telne.nt-M les escrues ae:
.l'arra.aona, Ceuta 1 Huelva cada auea setmanes
Sant Carles 1 Ferrol cada dues setma.nes
SER VEl CORRENT ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
cada dues setmanes.
Sortides els DIVENDRES a le. nlt. cao a Tarragona, Sa.nt Carles 1
Vl.Daroç, V&léncla, Cullera, Alacant. Car~a¡ena, A¡u1la.s, Almeria, MellU&.. Motrll, .Màle.p., Ceute.. Càdlz. Sev1lla, Huelva, Vlco. Jdarl.D, Vl•
Uagarcla, Ferro! corunya, AvUêa. Musel, Se.nta.nder, BUbe.o 1 Paaa.Jes.
SERVE! EN'l'B.S BARCELONA. S!.'TB 1 MARSELLA
Sortides Q utnzene.ls ell C11jous cap a Séte 1 .Marsella
Serve! QUlDZenal cap a OENOVA
La Cll.rrega es rep rl Tlnalaclo de la Companyia. Moll ael Rebe.lz.

Palau de Belles Arts : El concert simfònic de la Banda
Municipal ••• Casal del Metge : Se~sió dedic~da al ?50:è
aniversari de J. S. Bach, Haendel 1 Scarlatti ••• MaJèsttc
Hotel d'Anglaterra: «Discòfils» Associació Pro Mú~i~a.
Segona sessió dedicada aJ. S. Bach··· Palau de la Mustca
Catalana: Recital .de violoncel Pau Casals amb la coope·
ració del mestre D. F. Tovey

DEU LO FEU

REBUDES LES DARRERES NO VET ATS PER A LES TEMPORADES DE
PRIMAVERA I ESTIU
:;!~;: <1~rer m0<1e1, conrecclonades Immillorablement estil
nU.S:OS do ertes - Corbates. mltJons1 cinturons. pijames '1 bare Jn'an moda. Excellent asaortunent de aéneres per a
CAMISES A .MIDA
Call, 30, Plaça ' Republlca, 3
Tele!. 19.873
BARCELONA

IS

PER PARAULES
6ran Ba~ar ~e ~a~treria i(ami~ena ~htema nor~-nm~ri[à ANUNCIS
Les ducs primeres ratlles
Els nostres aparadors us ho demostraran amb nombrosos maniquins de cera, amb vestits de teles de gran gust l bona qualitat l estlls de la més perfecta distinció, a. uns preus incompetibles.
Els nostres articles 1 els nostres preus sempre ban respost a la
mateixa idealitat: facilitar LA MAXIMA ELEGANCIA AL MES BON •
PREU, amb vestits, camises, pijames, barrets, corbates 1 gèneres de
punt.
Vestits a 15, 25, 40, &o 1 60 Ptcs. • Pantalons a 4'9&, 7, a, 10 1 15 Ptes.
Camises zèfir a 4'95 I 7'95 ptes., I de seda a 12 1 15 ptes.
PIJames a &'95, 7'95, 12 1 1& ptes.
Si l'elegància ba estat en altres temps només privilegi dels afavorit.3 per la sort, la. Casa BASTI DA ba creat una fórmula que la. ta
accessible a totes les classes socials.

S EC C I O A M IDA:
SECCIO DE VESTITS DE NEN per a totes les edats 1 de totes les
formes, amb teles de ¡ran ¡ust, estil anglès, a mida, des de tO
pessetes.
BECCIO DE VESTITS D'HOME, diferents formes l teles de ¡ran
fantasia, estil anglès, a mida, des de 60 pessetes.
BECCIO DE VESTITS ESPORT, en tots els estlls, gèneres de ¡ran
fantaaia, eatu anglès, a mida, des de 50 pessetes.
SEOCIO DE VESTITS D 'ETIQUETA: Smokings, Fracs, Jaqués, des
de 100 pessetes.
Tenim una secció ultra ràpida en la qual podem confeccionar
tota mena d'encàrrecs en quatre bores, com també una secció de rran
luxe, on es confeccionen tota mena. de vestits amb bona folros 1 acurada confecció, amb un 60 per 100 menys que ela nootres competi-

dors.

Conilderem l'estalvi la cosa més essencial; obsequiem els nostres
clients amb ae¡ella dT.stalVi de la. Ca!n. de Penslons per a la. VeJ.leq, 1 alW'es presents, en proporció amb l'import de 1a. compra.
NOTA: Els que de fon. YUl.¡uin servtr-se de la nOitra. caaa poden IICrtu.re, acljunta.nt 0'60 peasetes en se¡ell8, 1 rebran !1gurins, m
ll1atetn& especial per a PI'80dre !el mldea, amb lM lnatrucclcma per a rebre l'encàrrec abans deia cinc dies.
ostres 1 un
NOTA IMPORTANT: B1 nsiteu l'Exposició de l'Art del Veetlr, no delnu 4t ..-.u.re l'estand. nOmero 1® on lA CASA BASTIDA
'
us confirmarà

que no hi ba com aquesta caaa per a vestir elepnt per poca d1neq.

-1
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Cada
HOSTES
i PENSIONS

Les Arts
*

UNA SENSACIONAL
DA D'ANTIGUITATS !E~to
SALA PARES
~ ~
Avui, dissabte, a les sis de la
da, s'inaugurarà la venda d'ant¡tar,
tats del comte de Malladas.
gu¡·
La sala Parés s'ha convertit e
veritable museu l ha donat ca~ llll
a més de 150 obres de singula u~
lor, l'alta categoria de les qua~s Ya.
públic apreciarà immediatament. el
JOSEP M."' PRIM INAUCU
RA AVUI
'
L'exposició que avui, dissab•·
inaugurarà a S>'ra, Josep Ma ~
estarà constituida per divuit tei •
Els millors paisatges qae hem v~
de Prim figuren en aquest conju~
que valorat per figures l al - ...
composicions molt representag~nea
marquen una trajectòria asce~~~,
en la personalitat pictòrica de ~
JOAQUIM ROS, EXPOSITO
L'escultor Joaquim Ros !nau 11
rà avui, dissabte, una. molt In~:
sant exposició amb un conJunt d
figuretes molt gracioses i de retra~
força reeixits. Amb aquestes obr
Ros emplenarà la prlmern sala ~
Syrn.
ANTONI VILA ARRUFA
Reconeixent, sens dubte, les ~a~
condicions de qué està dotat Anton¡
Vila Arrufat per a la pintura tn
ral, 11 ba estat confiada la deco:
cló de l'absis, en pintura al fresc
de la capella del Remel de la par
ròqula de la Trinitat de VUafràn~
del Penedès. El projecte d'aquest tre.
ball, el qual serà de grans dilne
slons, fa preveure la grandiOSitat
l'obra.

t

ISales

d'Ar~

Galeries Laietanes
Corts, 613
P. casas Abarca
Pintura
Aureli Tolosa
»
Maria Muntadas
»
Ton Roslch
»
Exposició de pintures de divel'Se$
slg'Ilatures de fama procedents de
col:lecc!ó particular
Fins el dia 5 d'abril

SYRA
Diputació, 262 - Telèfon 18710
ART I ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Prim
Pintura
Joaquim Ros Escultura
Fins el dia 19

___________*___________
ceRista Pau Casals en el &eu tra.dlcional recital dedicat als patrons de
la seva Orquestra. En aquest C'OD·
cert hi coHaborà el mestre Donald
Francis Tovey, el qual, ultra l'obertura de cFidelio1 de Beethoven, portada amb inusitada. brillantor, di·
rtgí també el seu «Concerb en do
major, per a Violoncel 1 orquestra,
que fou estrenat fa poc pel m~tre
Pau Casals a l'estranger, 1 el ttual
a ell fou dedicat pel seu autor D. P.
Tovey. L'obra conté enormes belleses i moments força. interessants; ~
seva primera part, però, pateix del
defecte d'una excessiva. llargada.
Aquesta produeix el cansanc.i delS
executants, més encara per tractar-se d'una obra de prova, 1 la !t.tiga de l'oient, que díffcilment pot
digerir tot aquell feL't de músics,
un xic laberintica, encera que la se·,
va forma de composició sigui cor•
recta i aciençada. Els tres darrers
temp.~. un xic més limitats de dl•
mensions, poden captar-se amb més
facllltat, si bé predomina, com és
natural, l'anterior cansanci. El pú·
blic donà la preferència a l'ooter·
mezz<>», que certament és, de bon
antuvi, el més agradable. En acabar aquest cConcerb, el mestre Tovey fou llargament aplaudlt, 1 d'una
manera especial Pau Casals, la fel·
xuga. tasca. del qual fou apreciadl\
per l'auditori, que u prodigà. les
ovacions més entusiastes.
Tancà l'audició el magnlfic «Cony
cert en re major» de Haydn, en el
qual Pau Casals féu aquelles mera-velloses filigranes que aixequen elS
auditoris més refractaris. El públlo,
verament electritzat, féu objec~
l'e xcels violonceHista d'imponen"'
manifestacions d'entusiasme, com•
pactes 1 Inacabables, 1 o b 11 g à el
gloriós artista. a sortir al proscenJ
incomptables vegades. El seu germq
Enric Casals aconduf l'OrquestrPau Casals en aque3t& darrera pari
amb la major justesa i seguretat.
1 fou un excellent col:laborador del
¡ran concertista 1 palesà conèixer
profundament la. magnifica obra del
vell Haydn.
CAMIL OLIVERES

El CONCERT QUE DONARA
DEMA, DIUMErmE, A SANT
1'00 pesseta
ratlla de més ...... 0'30
ANDREU, MME. EUSABETH
. ANGEL MARTI. 'l'aller
DIVERSOS
<1 enQuadernació (Marti- COEMANS DE PEREZ FARRAS
BOTIGA RELLOTGER nez de la Rosa. 17 Te·

PENSIO ANDREU, per tra¡¡passo bon preu. Freaestada. viatgers. abona-- ser. 127 • A.
ments 1 coberts. bany l
comotec venc
tel. Duc de 1a VIctòria. a DESPATX
preu molt reduJt per
6, p.
traslladar-me a Cora. J!:s.
crture e. LA BUMANT·
PENSIO gairebé gre.- TAT núm. 5:35.
tls. Proveu-ho I ho comprovareu Unió 16 1
CORREDOR, vins I olis
1ra.
·
'
' er. a domlclU es eoUlclte.. Escrture LA HUMANITAT
núm. 201.
PENSIO EUZCADI
culna lmmlllore.ble. ca.XALET modern. eepaleraccló, bany, tele!. bons 101$ jardl 1 horta.. a :t6
preus. Rambla Canaletes minuta Plaça Catalunya
6. 4art.
' Venc Immillorables con.
d1clons. Dirigir-ee a LA
PENSIO eLa Mundlab. HUMANITAT oúm 153
Hospital, 125, pral. tot
estar o sols dormir. Bany
LLOGARIA dos PISOs
1 telé!on.
en una matelxa CllSa, moderna 1 céntrlca !1ns a
ES DESIT.JA jove tot 90 Ptes. Escriure a LA
estar, babltacló balcó car- HOMANI'rAT núm. 159
rer. Notartat, 10, 2on. segona.
VENC AUTO Cl'oea.stó
lO BP. bon estat 1 COO·
HOSPITAL, 101, entri. C11clons 1mmlllorables .
2na.. habitació tot estar Escriure a LA HOMAÏ>H·
o aols donntr. Telé!on. TAT n1lm. 161.

ES DESIT.JA .JOVE tot
MODES, coutecc1ó acu.
estar o aols donntr. Corts rada
vestits 1 abrics
llOO, Ser.
' per e. desenyora
1 nena. .
PreU8
moderata.
BocaARIBAU, 66, pral. 2na. fort, 164, pral., la.
llabl tscló sol, balcó carrer.
CASA A TARRAGONA
HOSTES, tot estar, 30 o¡. Sant Pere, 18, venc
1 36 se1.mane., c. ae Cent, per 14.000 ptes. 100 ptes.
291, 4rt.
e.1 mes. Bac. LA HUMANITAT núm. 204.
HABITACIONS: Fiveller o tot estar. Entrada,
VENC BOTIGA comesVIdre, 2, 2on.. lra.
tibles amb' babltacló, bones condicions, per no
poder atendre negoel. •
VILLARROEL,
103, dortn• Escriure
tresol,
2na. Habltactó
LA lruMANI·
. m1r, aola o tot estar.
TAT J11lm. 203.

))

El gran Interès que ha desvetllat
lé!on 75352 · BD.rcetò.aa). entre
els nostres amics 1 filll&rmònlcs barcelonins el concert que aENDERROCAMENTS • questa concertista. donarà demà. dlu·
Bigues • Portes • BalconsFinestres • Vlarleres • menge, a les onze del mati, a. l'ASTotxos • Baranes 1 altres sociació Musical del Districte IXè
materials. Venc. Pere lV <Ramon Batlle, 19 1 21, sant An·
276 I 78.
' dreu>, fa. creuro que a l'hora del
recital s'hauran exhaurit totes les
VIAT.JANT
s·orerell invitacions que resten encara per at
per a Catalunya, ram adjudicar l de les quals durant to~
de teWts 1 génerea de el dia d'avui, es cediran' les dnrreres
punt Amb bones rela- a la Redacctó de LA HUMANITAT,
cions ellen tela. Escrl ure a LA HUMANITAT com també al local de l'Associació
nwn 160.
de Sant Andreu.
El programa que Ja senyora PéreZ
Farràs interpretarà en aquest recl·
OFERTES
tal, acompanyada pel pianista Blai
Nt:t, é.s el següent:
i DEMANDES
Primera parL: «Concerti en Re
MOSSO O COBRADOR major. dc Mozart (I Allegro. ll All·
CleaitJa cococacló 45 anys dante cantabilc. m Allegro ma non
1 bones rereréncles. 1!:3- troppo).
crlure e. LA HtlMANl·
Segona part: «Grave», .Friedn1ann
TAT num. 534.
Bach; «Variacions», Tartini: «Pena
d'amor»,
Kreisler; <<Alegria d'amo~.
MODISTA e·oterel& a
casa 1 a domlclll. Preus Krelsler; «Plany», J. Pich aantas3"8
econòmics. Bocatort. 164 sana, i «Dansa del diable verd»,
pral. La
Ca.ssadó.
Per a aquest concert ba cedit un
SENYORETA taQulme- magnlhc piano de cua la cesa Ch!IS'
canQólra1a amb conelle- saigne Fréres.
ments d·ottclna doml.nant
Cal tenir present que el teatre de
cataJé. J castellà. s·oreretJ:. l'Orfeó L'Eco de Catalunya, on ~
Escn u.re a LA B UMAN ¡. celebrarà l'esmentat
concert, es
TAT num. 162.
situat al carrer de Ramon Batllet
números 19 1 21. Hi deixen davall
.JOVE, sabent català 1 mateiX el t ramvia núm. t2 1 ra.u~;
castell& a'oteretx per a bús de la. lletra 0, de les lin!eS
despatx. magatzem o cobrador. Esc. LA Bt:JMA- Sant Andreu; per tant, els m.itJaJlS
de comunicació són excel:lents ~!
NITAT núm. 205.
als qui desitgin assistir-hi i viSq_..
MODISTA, mltges ofl· a Barcelona.
El concert començarà a les oUS'
clales, falten. Mallorca.
del mati en punt.
239, ler.
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BREU ESPLAI CRITICO-POEMATIC DE «LA CAMAGUENYAA» UN FESTIVAL BENEFIC AL'ALa Camagüeyana està t.rJ.sta. ¿Què sendat, amb tota oportunitat, es
TENEU OBRER MARTINENC
tlndl'à. la CamagUeyana? Plor~~· plo- presenta en escena 1 ho arranja. tot.
reu, aguajlros•, que la Camagueyana Empaita amb una. vara de fleixa
ha emmalaltit. Esblaimadoo té les -suposem que era de frelxa- el
roses de les seves galtes i els seus traïdor, l'apallissa -també ho sullavis han perdut el oolor. sembla posem-. sona un tret entre bastiuna clor melangiosa a la qual han dors 1 toma a cerco.r la Camagüe-yana per tal de declarar-U el seu
llevat la trescar.
Els molts disgustos passats han amor.
A contracor accepta la noia les
emma.laltlt la Camagüeyana. Ella,
pobra orfenenta, estimava el fill de proposicions -ser1Qiie8 i honestesadon Gonzalo» amb tota la vehe- de l'heroi. Riu feliç cdon Gonzalo1,
mència. del seu cor. «Don Oonzalo» perquè Ja ha llquldat amb el tral-<!Ue també tenia l'orgull del seu dor 1 ha aconseguit que el seu flll
gec- era propietari d'una hisenda s'emmaridi amb la l'088a nord-ameque només produïa maldecaps. Tot- ricana; canten 1 ballen, una altra
hom es queixava que els negocis no vegada, el cor 1 les segones tiples;
n anaven prou bé 1 que algú li diu nous acudits el negre, que du·
prendria la fh1ca sl no feia efectius rant tota. la comèdia no s'ha tret els
uns usuraris pagarés. Les queixes in- guants, també n egres, per tal de siinterrompudes del vell hisendat fo-- mular alxi amb tota propietat la
ren la causa del començament de la color negrosa de les seves mans, p~
malaltia de la Camagüeya.na. Allò rò... la CamagUeyana no s'ha refet
era un no viure tranquil. Tothora de la malalt.la.. Hom diu que el seu
mal és inguarible, que no hi ha cap
l'etern gemec, l'eterna queixal
Endebades un negre que es deia remei que la guareixi, que és un
«Homero» 1 el qual, n1 de prop n1 cas perdut.
Pobra Camagüeyana I Ni Qmb els
de lluny, no tocava. res a l'autor de
«La Illfad!U, procurava distreure la «danzone&», cjuaj1ra.n, cfoxs», «char·
dissortada donzella amb els seus a- lestonS» i le3 dues romancetes -vecudits! Endebades el cor 1 les se- ritable mosalo musical- de la seva
gones tiples es bellugaven amunt 1 partitura, no ha pogut enriolar-se.
avall de l'escena, cantaven 1 balla- Potser, tal barreja de motius l'ha
ven fins a caure extenuats! Tot fou marejada. Potser, la construcció aninútil; la Camagüeyana s·entossudi tiquada i la pobresa orque:¡tral dels
temes encara l'han po3ada més mea no distreure's.
El seu mal no volia soroll 1 sob-- langiosa!
¡Pobra Camagüeyana, de vida efi~adament s'agreujà en assabentarse que el fill de «don OOnzalo» -el mera com la d'una Clor tardoral!
Tu et fom\ràs en el misteri de
seu estimat- allà, a Nord-Amè~ca,
havia enganyat una nola 1 de 1 en- l'infinit; po.sa't tnmqullla, però, ja
gany n'havia florit un tendre plançó. que eLa Virgen Morena» resarà perI acl les coses es precipiten de què a l'altre món gaudeixis d'una elbanera. contusa 1 incongruent. sen- terna benaurança.
I al so d'una música del mestre
se com va n1 com ve, surt un traïdor, el qual, ultra ven1r a cobrar els Grenet i d'uns cantables del senyor
cteutes de «don Gonzalo», vol em- Riancho, et Carè.s fonedissa entre els
portar-se'n la Camagüeyana com a espais ultraestellars, oh dolça 1 tris·
)>enyora dels lnteressos vençuts. La ta Camagüeyana I
nor del Camagüey xtscla i es desesLLUIB SOLER
pera 1 llavors un nebot del vell ht·

*
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Demà, a les deu de la nit, tindrà
lloc a l'Ateneu Obrer Martinenc (Besalú, 14 l 20) un gran festival benèfic amb el programa següent:
Primer: «La LlotJa», de Mlllàs
RaureU, per l'elenc dramàtic de l'Ateneu.
Segon: Nanin, excèntric.
Tercer; Josep Vllalba, barlton.
Quart: Joan Batllorl, tenor.
Cinquè: Pepeta Reverter, cançonetista.
Sisè: Llufa Fabregat, barlton.
Beté: Maria Terésa Planas, tiple.
Vultè: La. rondalla a:La Lira Barcelonesa».
Per a invitacions: Coll l Vehf, 45,
botiga; Muntanya, 43, botiga; Calé
~millar, Sardenya, 269.

MAGISTERI
Noves escoles a Campdevànol.
Relac1ó d'escoles nacionals vacants
adjudicades en aquestes comarques
gironines, el dia. de la da.ta, segons
el que preceptua el decret del 20 do
desembre del 1934 i ordre de l'esmentada data, inserida a la «Gaceta» del 22 1 28 dels esmentats mes
i any.
Per a mestres. - Poble de la va.cant, Campdevànol; classe de l'e,s..
cola, unitària; data de la vacant,
nova creació, «Gaceta» 16-3-35; nom
del mestre tnteri nomenat, Jaume
Bech 1 Carreras; número amb què
llgura a la llista d'interins, Il. Observacions: No és nomenat el nllmero 10 perquè serveix interinament.
Per a mestresses. - Poble de la
vacant, Campdevlnol; classe de l'escola, unitària; data de la vacant,
nova creació, ccGaeetaJ del 16-3-35;
nom de la mestressa. interina nome-nada, Laura Barès i Roca; número
amb què figura a la llista d'interiM, 10.

I UN ALTRE, AL COLISEU
POMPEJA
Tindrà lloc el d1mecres vinent, a
les deu de la nit, 1 es posarà en
escena la comèdia de Lluis Eites «Or
1 fang» per la companyia que dirigeix J. Torrents. A continuació, in·
terpretaran escollides composicions
de llurs diversos repertorts. el ba·
riton Domènec Gil, el quartet vocal
Santa cecUia, la cançonetista Pe·
peta Reverter, el virtuós del saxofon
Casanoves, i l'eminent soprano del
Gran Teatre del Liceu Carme Pa.lazón, acompanyada al piano pel
mestre Ribes. Per invitacions, Salmerón, 208, bar, de 7 a 9 de la ntt.

METRO POL
DILLUNS, ESTRENA
UN ALTRE GRANDIOB
PROGRAMA DOBLE
de S81ecc1ons Capltollo
B A e H , el rel dels còmics, en

Les matinals de Teatre Ca~alà Amateur, al Poliorama

«Víctor Daura», de
Navarro Costabella

TEATRE
AMATEUR

*

ESTRENA DE «VI CTIMES
DE LA GUERRA»
Tal com ha viem anunciat la setmana passada, el passat diumenge,
dlat 31, tingué lloc l'estrena de «Vlclmes de la guerra», original dels

l

La Banca Nemo
Un tema emotiu que recorda el

AUDIENCIA
PRIM-ERA SECCIO
Lesions. - Baldomer Padró, acusat d'haver atropellat, al carrer de
Pere IV, Teresa. Palojera., comparegué davant el Tribunal d'aquesta
Secctó. El fiscal aprecià l'existència
d'un delicte de lesions t demanà per
al processat la pena de sis mesos 1
un dia de presó 1 la tndemnitzacló
de 15.000 pessetes a la victlma.
SEGONA SECCIO
Estafada. - Els processats Antonl Roig Farré, Alfons Med.iano ~
tlano i Lluís F. Roldàn, muntaren
una societat que tenta per finalitat
ctolHocar empleats 1 demanar·los quantats en penyora de la seva honor abuttat. Per aquest procediment arribaren a estaCar una important
Quantitat, ja que les penyores que
:e~~n eren de 5.000 a 25.000 pes-

cèlebre afer STAVIISKY

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

TELONS CURTS

CONFEDERACIO GREMIAL
CATALANA

A Madrid el senyor Pernlndez de
Sevilla. ha estrenat «La casa del olvido». A la c&Sa aquesta h1 surten
noies que tenen el cap verd 1 monges que el tenen madur. Es parla
continuament del pecat, del perdó,
i que aquest món és una vall de
llàgrimes.
Tot plega.t resulta. UDQ. cosa ensuerada, cursi i bastant tronadeta.
Una mena de cMadre Alegria»,
vaja!
Segur, però, que tindrà molt d'èxit.

Ro~ .a.~rova testifical !ou favorable a
dAU 1 desfavorable per als altres.
per la Qual causa. el fiscal retirà l'a~Usacló que mantenia cont:.ra el prid er 1 per altres dos demanà la pena.
e deu mesos i un dia de presó i les
corresponents indemnitzacions.
TERCERA SECCIO
zo Accident d'autombbll. - Pere Cornazo menava un automòbil en el
~~~ a na ven di versos obrers i topA.
tare~a un arbre. De la topada resull d'at~<;_,O;? ocd upants del vehicle morts
e ierits.
.... c:o

*

INGLADA
RONDA SANT ANTONI, 5

GERMANOR CATALANA

Gran audició de sardanes
per a demà, diumenge

ROBATORI
En el mateix moment que un e~
de la societat «El Pervenir de
anava a entrar al seu d~
·
individus el comminaren
que els lliurés els diners que
al damunt. Com sigui que es
els desconeguts, 11 arrabassacartera en la qual portava
ren
1.500 pessetes.
Fet el recompte de la quantitat
que hi havia a la cartera, els atrac~
dors exigiren, de mala forma, al e~
brador, que els donés la resta car ells
sabien que la quantitat recaptada
ascendia a més de 20.000 pessetes.
-senyors - exclamà el cobradorel que troben a faltar ho he dipositat En un Banc abans de rebre la
vostra visita.
-Bé - 11 digueren - ens con!or·
mem, però una altra vegada no f~
teu.

A les onze del mati, a la plaça del
Sol, tindrà lloc una gran audició
de sardanes, amb finalitats benèn·
ques, a càrrec de la cobla «MontsenY».
serà interpretat el següent programa: cFellcltat1, Llenas; cVlola
d'or», Saderra; «Marinada», Pérez
SORT QUE CRIDA
Moya; «Ninetes graclenques», VallesEs presentà a la pollcla Josep PiNOTICIARI
pir; <tRecordant», Tarrides, 1 llEts sa domiotllat al carrer de la Prima..
Sumari conolús. - Ha estat decla· dos promesos», Mercader.
vera i donà compte que gràcies a te·
n1r bona veu no ha via obert la porrat conclús el suma.rt lnstruit contra
ta del seu domlcut a uns individus
Didac López 1 Ponce, acusat del deque feien veure que eren de bo de
llcte de provocacl6 a la rebel:lió.
bo.
El processat !ou detingut a MaEl fet ocorregué, segons el denundrid i trasllo.da.t a. Barcelona per
ciant, de la següent manera:
estar reclamat per un jutjat civil.
Mentre el senyor Pisa era a casa
EXPOSICIO DE FLORS seva, senU trucar a la porta. Ell n1
tenla arma n1 xiulet d'alarma. Amb
Demà, diumenge, dia 7, a lea deu tot 1 això s'acostà a obrir. Mirà per
del mat!, tindrà efecte l'anunciada la finestrella 1 uns individua abiexposició de nors d'arbres 1 arbus- llats correctament 11 manaren que
tes de prtmavera, organitzada pels obris.
El senyor Pisa no en tingué prou
«Amics dels Jardiners» (Garden
Club) al seu estatge dels Jardlru i els preguntà qui eren 1 què \'Olien.
GRAN OCASIO I
-Som agents de l'autoritat - condel palau do Pedralbes.
REGALS ALS COM•
L'esmentat dia, a 1.. dotze del testaren
-A veure? - replicà..
PRADOR8 TOTS ELS
mati, el senyor Miquel Aldru!eu d~
-Teniu, digueren tot mostrant
DIES
narà una explicació sobre les ca- unes llibretes 1 unes coses que briracter1stiques generala de lea flors llaven.
DO NATO
de les plantes exposades 1, en acabar
Ell no ea fià l començà. a ter esrarla referida expllcacló, seran sorteja- rlps 1 crits estranys. Això donà lloc
TALLERS, NUM • .16
des entre els IAmlca dela Jardtners• c¡ua ela molestos visltanta fugissin
que es trobln presenta.
escales a-vair prectpttadament

_________*_________

MITGES

·---------

El programa de proves atlè<.
Uques per a demà, diumengè
Al Parc de la Ciutadella. - A les
7'30 del mat!: Campionat d'Espanya

de Marxa (50 q-oJUòmetres), organització Catalunya Atlètica.
A Sant Martl, camp carrera CaspSant Joan de Malta. - A leJJ 9 del
mat!: II jornada del Campionat de
catalunya de Lluita a la Corda, organitzat per la P. C. d'Atletisme.
A I'EstadL - A les 9 del mati:
III Troteu R. Calvet (neòfltsl, organitzat per Acció AUétlca.
A les 3'30 de la tarda: Matx lnterclub en commemoració de l'Anlver·
sari B. C. 1 D . AvanU. amb proves
femenines. Control de la P. O. d'A~
letisme.
Al Carmei.-A les 10'30: Matx lt¡·
terclub Agrupació Cultural del Car·
mel-Club Atlètic Martinenc. Control
d'Acció Atlètica.
A la Floresta (Can Busquets). lli Campionat Social de Cros de
l'Ateneu Enctclopèdic Popular.

_________,*_________
El comerciant que no·
més afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus interessos, ja que amb la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciutadans d'esquerra.
*__________
_________

DE CATALUNYA

PUBLIC

*

ATLETISME

CASAL DELS GREMIS

L'ORDRE

AJUNTAMENT

L'A. C. Montjulc h" organltzat
per a demà, diumenge, de deu a
dotze del mati, la primera prova
per al Campionat Infantil, co.otejada per la Caso. Pantaleoni Germana
a benefici de l'Asti de Sant Joan d&
Déu, per a donar més esplendor a
dita festa. El nost.re ExcHm. Ajuntament ha ofert el Saló de Ferm!
Galan perqué s'organitzi aquesta
primera prova puntuable al Tercer
Campionat Clcllsta Infantll.
Es reben diàriament Inscripcions
al local de l'A. O. M. Francesc Lairet 112, 1 a la Sastreria. Pantaleoni,
Portaferrissa, 13.

sabte, a les set de la tarda, el distingit publlclsta Mr. Joseph Bachès
donarà una conferència. a la sala
d'actes de l'Associació de Periodistes
de Barcelona., sobre el tema cEl pe·
riodisme francès en general i pa.rtl·
cularment al Migdia de França».
Aquesta conferència serà pública.

vegeu-ho a les

La Justícia

El ciclisme infantil a favor.
de l'Asil de Sant Joan de Déu

CONFERENCIES

MAS & ROCA

De la prova testifical resultà que
no fou culpable del conductor sinó
una avar i a a l'eix dava.n~r del
cotxe.
El fiscal, però, demanà per al pr~
cessat la pena de dos anys 1 quatre
mesos de presó a més a més de la
indemnització corresponent a lea familles de les victlmes.
QUARTA SECCIO
Per haver robat carFurt.
KOfes a L'Hospitalet, el fiscal demanà per al processat Enric Herrero
quatre mesos i un dia de presó.

sió en els Jocs Olimplc:; d'un torneig de pllot& basca, en les seves dl-verses especialitats, en el qual prendrien part, lndlscutlblement, pelotaris estrictament amateurs.
El Comlté Olimplc alemany estt.
disposat a construir un magnl!lc
frontó 1 iniciar les oportunes ges-tions per a l'organització del torneig mundial olímpic de pilota bas-ca.. Tan sols espera per a això la
resposta de la Federació espanyola
d'aquest esport.
NORD-AMERICA VEU PE·
RILLAR LA COPA DAVIS
Nova York. - En els cercles t~
nlstlca regna gran pessimisme respecte a la possibilitat c¡ue els &>tats Units puguin conquerir la Copa
Davla aquest any, ja que dea que
s'anuncià que Frankie Parker es
passava al professionalisme, solament queden com a jugadors de prl·
mer rengle per a contendir en aquest
torneig lntemaclonal, Allison 1 Wood.

El periodisme franc~s.- Avul, dis-

ES UN FILM PARAMOUNT

CRISTALLERIES

dels dits d'una mà, i entre aquests
cal lncloure-h1 ell
El joc de Blanc peca encara d'una
cosa, peca. d'inexperiència; serveix
massa, tlra poc al fons 1 aprollta
poc els morr.ents per a anar a la
xarxa. Tot ha de confiar-ho a la seguretat del seu Joc. Ho torna tot,
fa exposar la. jugada al contrari,
però ell sols busca la jugada deflnltlva en comptats moments. Això no
són detectes incorregibles, són defectes naturala a tot jugador poc br&gat, 1 en el tons, com deia ahir molt
bé Maier, Blanc és un valor tenistic
indubtable el qual, per a ésser un
Jugador comnlet 1 eCectiu, no nece,._

Cursets de ropàa de batxiller I
Per les
Estudia Univenltarls. circumstàncies en què ha estat a-nunciada, ha tingut molt bona &collida la pròxima inauguració, per
al dia 10 del corrent mes, el!
cursets especials de repàs de Batxiller 1 Estud.14 universitaris.
L'objectiu prtmorclial d'aquests cursets és per acollir tots els alumnes
que es trobin retardats en els estud.ls que cursin 1 vulguin preparar-se
degud.ament.
La direcció de les tasques docents
d'aquests cursets ha estat confiada
a l'Agrupació de Doctors 1 Llicenciats en Ciències l Lletres, tots ella
pertanyents al Collegi O!Jcl&! del
Districte Universitari de Barcelona.
Els cursets es donaran tots ela
dles, de sis a nou de la. nit, a l'estatge social de l'esmentada. Agrupació (Corts, 692).
Es de lloar l'organització d'aquests
cursets, que amb la seva institució
vindran a complementar les tasques
docent& dels Collegla i Acadèmies i
el pertecclonament cultural tan desitjat.

QUELCOM SENSACIONAL, INVERSEMBLANT, UNIC
RAMBLA DE LES FLORS, S

Per 11, després d'un llarg perlode
d'inactivitat, ens ha e.stat oferta una.
important manifestació lnterna.cl~
na! de tenls. Es l'ocasió que se'ns
ofereix, molt de tard en tard, massa
de tara en tard, als esportliiB barcelonins. Se'ns regateja massa. aquesta. ocasió; es regateja als iniciats en
les coses tenlstlques 1 als qui senten el plaer de les grans manifestacions esportives. Per aquestes dues
causes, un esport que té dret de tenir el seu públic, com el té en altres
paisos, amb penes 1 treballs pot emplenar una vegada a. l'any el més
reduït dels recintes t.cnfsttcs.
El Barcelona L. T. O. ha reemprès taa seves actlvltat&. l, com

Desitjós el COnsell Directiu de la
COnfederació Gremial Catalana que
els seus socis confederats vagin coneix:ent l'estatge desUnat a Casal
dels Gremis de Catalunya, i trobant-se impossibilitada de convocarlo.s a tots per unes mateixes dades,
donada la multitud de socJ.s que in·
l'orgaiilimle, s'ha acordat
1
I<l'efectuiar les vlsltes per Gremis, 1
en conseqüència són invitats per a
demà, diumenge, a. dos quarts de
•••
dotze del m.a.t1, els comerciants i inEls dos Pericos - Mufioz Seca. i dustrials de la Federació d'UltramaPérez Fernàndez - estan a punt rins, Queviures i Similars de Barced'estrenar una obra nova.. Es titula lona i el seu radi, per tal de reun1r·
«PapeleS».
se a l'estatge social de la COnfedeTractant-se de qul es tracte.~ deu· mcló (Rambla dels Estudis, 12,
principal).
ran ésser «papeles» mullats.
Te.l com s'ha dit abans, en pro•••
peres dates s'aniran anunciant les
A Paris, Steve Passeur està a punt convocatòries que es faran per cada
d'estrenar - no ha estat possible Gremi respectiu a fi 1 efecte que els
per malaltia de la gran actriu Lud- milers de socts de la Confederació
mila Pitoeff - Wla obra que titula puguin fer-se càrrec del nou estatge
nomenat Casal dels Gremis de Ca·
«Dieu salt pourquol».
. Steve Passeur és un gran come. talunya.
diògrat, un dels més interessants
dels contemporanis.
A Barcelona, traduïda per Carles
Soldevila. s'estrenà una obra de St,.e..
ve Passeur: «L'achcteuse»... ¡1 no
joves autors senyors Gàrate del Rio tingué èxit!
•••
1 Mart! Collell
A Lisboa han reprès una comèdia
L'obra rou molt ben rebuda pel
nombrós públic que emplenava l'es- dels Quintero.
No e03 sembla pas cosa de lloar
paiós teatre del «Centre Eulalienc».
CAMISERS
Els intèrprets treballaren amb el traductor.
•
•
•
destaes
i
voluntat,
gran
1
fe
molta
Rebudes les novetats
cà. la meritòria tasca del protagonis- 1 No se sap res del teatre Hric cata senyor J. M. Fontglbell. Tots f~ talà.
en camises i corbates
I creiem que ja. fóra hora de saren aplaudidfssims. La direcció, a
càrrec de Gulllem Bruguera, molt ber-ne alguna cosa.
bona. La presentació acurada.
•••
cVictimes de la guerra» és una
obra que sense complicacions inAvul es posa a la venda «Catorze
útils acapara tot seguit l'atenció de d'abril, claror d'alba», lo. nova. obra
l'espectador. L'arg-ument senzill pe- de Lluls Capdevila.
rò punyent. La finaUtat de «Victimes de la guerra» és mostrar el
terrible flagell tal com és. Amb tota
la seva cruesa, amb tots els dolors 1
sofriments. Cal reconèixer que els
autors ho han aconseguit a basta·
ment.

Darrers dies d èxit

Demà, diumenge, a les onze del
mati, tindrà lloc la primera de les
sessions matinals que l'empresa de
la temporada. oficial de teatre ca.
talà ha. confiat a la. Federació Ca·
talana de Societats de Teatre Amateur.
L'estrena. 1 única representació de
la. comèdia en tres actes, original de
J. Navarro C03tabella, «Victor Dau·
ra», i la presentació de la companyia guanyadora. màxima dels tres
concursos darrerament celebrats, Estudi d'Art Dramàtica, de Molins de
Rei, ha estat molt favorablement
acollit 1 ja a hores d 'ara hom pot
assegurar que demà, al mati, es veurà ple de gom a gom el Po:.lorama.
Les persones que desitgin adqui·
rlr la corresponent contrasenya que
els faciliti l'entrada 1 seient, podran
adqutr:lr-les diumenge, al mati, al
mateix Teatre Poliorama, 1 avui,
dissabte, fins a les vuit de la nit,
al secretari de la Federació (Vila.·
domat, 74, telèfon 32116).

La primera jornada, ambdós equips
han empatat a una victòria

CURSETS

El IV Concurs de Teatre Català Amateur EL UMPfOft OB. REfiiMIEnTO
A mé& a més del nombre considerable d 'elenc3 que concursaren en
la darrera competició, squests dies
estan ingressant a la Federació Ca·
talana de Societats de Teatre Ama·
teur 1 anuncien la seva participació
al IV COncurs nous i molts elencs
repr~ntatius de tot Catalunya.
La inscripció, com ha estat anunciat, es clausurarà. defin.1tivament
el dia 15 del mes que som 1 ha d'ésser tramesa al secretari de la F. C.
de S. de T. A., senyor Claudi Fer·
nàndez (Viladomat, 74), el qual fa·
cllitarà tots els detalls necessaris als
representants de companyies que ho
soll.lcltln.
Dintre pocs dies començarem la
relació de les companyies que enguany concursaran.

El matx tenístic Los Angeles L. T. C.
Barcelona L. T. C.

Blanc 1 Culley, abans del magnlfto partit que jugaren ahir
(Foto Centelles)

a pròleg de la campanya (f..te té pre- •.alta altra. cosa que bregar-se, jugar
parada, em ha fet la. presentació¡ contra homes de classe i rebre d'ells
dels dos jugadors nordamertcans les lliçons que no s'adquerelxen juCulley 1 Hines. I el Barcelona gant solament en els concursos loL. T. c. ens ha presentat aquests dos cals.
Davant Culley, Blanc va jugar un
jugadors 1 ens en presentara encara
d'altres de fama. semblant. segur de exceHent partit, i de la seva actuació
portar a terme una gran obra de d'ahir és lògic esperar-ne una repeUproselitisme per al ten1s, i, per tant, cló en el partit de demà diumenge
'
'
t Hin
fent una obra profitosa per a l'es~ f nsà bé Da a t
port. I tot això ho pensa fer el Bar- dasvan
v n un
·
uque es e e
cetona L T e sense demanar subvencions · oficials. subvencions tan jugapoddor ~olt ~~mplet 1 pr~s f no
er er a ra cosa que e en·
gracioses com aquella que va dema- va
nar un club de tenis barceloni per a sar-se 1 treure de la seva defensa
oferir-nos aquell memorable cchiqué1 tot el profit que humanament poentre professionals a la pista de dia. No se li podia _demanar més.
Dels dos nordamer1cans, ~ que
Montjuïc.
I anem a parlar del m:rt.x: La prl- ahir vàrem tenir ocasió de veure,
mera jornada hA acabat amb em· el !Otllor és Hines. Un ~el magpat a una victòria. Josep Ma. Blanc niClC, un dels mUlers servelS que hem
va vèncer H. CUlley en quatre usetsl vist a Barcelona, cops de dreta 1
esquerra potents i collocats i un bon
Hines va vèncer Suqué, en tres.
Dels dos partits, el més tnteres- joc a 1!" xarxa. De l'acoblament dels
sant, el que va tenir més color, tou dos se~ pot esperar una, formació
el primer Blanc, molt serè, molt magnifica ·pel «doble» davul, da.precis i efectiu, va vèncer de mane- vant Blanc i M~ier, que, a la fl,
ra clara 1 termlnant. Ahir, precisa· formarà part dè I equip del Ba.rcel~
ment davant l'americà, va tenir oca- na L. T. C.
El poc públic que ahir es reunl
sions sobrades per a demostrar·nos
el que val i el que pot fer. Va de- entorn de la pista. del carrer de Gan·
mostra.r·ho, precisament perquè el duxer, es dlvertf. Estem segurs que
joc del contrari va. posar de relleu el públic que avui 1 demà hl va.gl
els defectes 1 imperfeccions que en- ta.mbé es divertlrà. - LL. M.
cara té el joc del jove campió de
RESULTATS
Catalunya. Defectea 1 lmperlecclons
Blanc, Barcelona L. T. C. vencé
naturals en un jugador que s'ha fet
en poc teDlps 1 en un ambient re-- H. Culley, per 6-3, 3-6, 8-10, 2-6.
Hlnes vencé Suqué. per 5-7. 3-S.
duït, en el qual els jugadors de clas-se es poden comptar amb la meitat 6-4.

A causa de continuar en tractament alguns titulars del F. C. Barcelona. degut a lesions sofertes, encara. que llur reaparició no es farà
esperar gaire, aquest Club haurà de
presentar en el partit de Lliga que
demà jügarà contra el Sevilla, a Les
Corts, el mateix equip que tan bri~
llant victòria aconsegui el diumenge
passat damunt l'Atlètic de Bilbao, a
sant Mamés, amb la sola variació de
Pagès per Cabanes. Alxi, doncs, l'equip blaugrana serà el següent:
Fra.ncàs, Rafa, Alcoriza., Pedrol, Ber.
kessy, Lecuona, vantolrà, Rate, Es·
colà. Ramon 1 Cabanes.
Ens asseguren que el sevilla pr~
sentarà davant els campions de Ca·
talunya el seu millor conJunt, del
qual destaquen Izaguirre, Campanal,
Fede 1 altres.

ti ió d to Emili Mir
a.,
pres g ~ oc r
melmdbre .4de tèl Assoc!lldiacl6 tolntedmla'lnscl!lrec r e
na e p_,,co en a
tttut Psicotècnic de la Generalitat
a Baroelona, h9. acceptat donar una.
conferència sobre l'interessant teil')a
«Psicotècnia 1 Publicitat».
Serà. el primer Congrés Intern~
cional en el qual sen\ tractat un tema de tanta tnmscendència. Els
congressistes nacionals i estrangers
han rebut amb gran sat.isfaccló la
noticia 1 molt més davant el presUgi que al món té lo. personalitat
del conferenciant.

I

NOTICIARI D'ESTRANGER

FUTBOL
L'equip que el Barcelona
oposarà al Sevilla, demà, a
Les Corts

c·lnquè Congrés internacional
de Publicitat

EL «RECO RD » DE LA MARATHON
Toquio. - L'estudiant Yasuo IkanecU. ha. batut el rècord mundial
de marathon establint el temPs en
2 hores 26 minuts 1 43 segons, baven'
aconseguit mtllorar el temps emprat
pe:- l'argenti Zabala en els certà·
mens olímpics del 1932, que fou de
2 hore~ 32 minuts i 36 segons.
LA PILOTA BASCA ALS
~OCS OLIMP!CS
Berlin. - Es possible que l'esport
de la pllota basca sigui inscrit en
el programa dels pròxims Jocs Olimplcs que es desenvoluparan a Berlin el 1938.
S'ha sabut que el Comlté Ollmplc
alemany s'ha dlr!glt a la Confederació Espanyola de Pilota Basca per
tal de tractar de la possible inclu·

El

________,*________
NOTES POLITIQUES

L'aparició de «El Poble».-Un colJega del mati dóna els següents detalls sobre l'anunciada aparició de
«El Poble»:
uEn tos medlos perlodistico.s se da
como segura la fecha. del próximo
dia 12 de abrU para la publlcaclón
del primer número de «El Poble»,
el diario politlco de lzquierda que
dirigirà el conocido periodista oion
Joaquin Ventalló, director que fué
de «L'Opinió» y que actualmente
està al frente del semanario «La
RamblaJ.
El redactor jefe de dicho periòdl·
co serà don Avellno Andrés Artis, y

entre otros elementos de redacclón
y colaboración !iguraràn los señores
Juata Cabot, Jaime MiraVitlles. sebastlàn Gasch, Andrés Nin, Juan
Cortés, Isldro Corblnos, J. Vidal Jové, LuJ.s Meléndez, Armando Quintana, A velin o Art1s (TiSner) Y Er·
nesto Guasp.
Como es sab1do, el periòdica se
editarà por la tarde.•
La posloló dels federals. - Avui,
a les deu de la rut, 1 al domicill S()o
clal del Centre «El Pacte», es celebrarà la primera conferència del el·
cle que organitza la Joventut Federal Propagandista, en la qual el president del Consell Executiu del Partit Republlcà Democràtic Federal,
senyor Francesc Corbella 1 Alegret,
dissertarà sobre el tema «1.4 nostra
actuació politlca en el moment actual».

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

BOXA
Les eliminatòries dels pesos
lleugers, corresponents als
Campionats Amateurs de
Catalunya

Una bona reunió ens prometen tls
El millor servei a
pesos lleugers que, per no ha ver-se
pogut eliminar en la darrera vetli~
da, ho han de ter aqoJesta nit.
FinS ara, totea les actuacions deia
participants al Campionat de catalunya Amateur han ofert als allclonats, que amb tant d'entusiasme
acudeixen a totes les sessions, una
sèrie d'encontres. en els quals ha
estat possible de constatar la. classe
Al-agó, 270 i 212
exceHent palesada per una bona ma..
jorla.
I Passeig de Gràcia, 45
Ha vent arribat ja el torn ala pesos lleugers, aquestes actuacions ea
Telèfon 11550 i 11559
veuen augmentades per l'interès més
emotiu que proporciona el fet que els
lllli~·
una 1•.!:iiiiiiiiiiiiiiiïÍiiiiiiliiliilíil•••••••••••l
posen
'actuar,
que han d en
homes
~
lluites.
les seves
major emotivitat

Servi ce Station, S. A.

1

•
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La vista de la causa pels fets
d'octubre, a Balaguer

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció

Ahir al mati, a les deu, a la sala
de Consells d3 l'edifici de Depen·
dències Militars, tingué lloc el Consell de guerra d'oficials generals l?er
a veure i fallar la causa Instruïda
pel jutge comandant senyor Josep
Anglada Espanya amb motiu dels
fets ocorreguts a Balaguer els dies
5 i 6 d'octubre de l'any passat. Fi·
g-.tren processats en aquesta causa
l'alcalde de l'esmentada població se..
nyor Domènec Carrové, el diputat
al Parlament català senyor Joan
sauret, el regidor senyor Artur Pu·
jades i el caporal del sometent senyor Mateu Delsams. També hi estan encartats els veïns de Balaguer,
Domènec Viola Lafuerza, president
del Bloc Obrer i Camperol d'aquella
ciutat Josep Mata Gregorio, Josep
Sàncbez Rubio, Josep SOlà Alberic,
Pere MOntaner Rossell, Alfons Molins Sanz Marian Lo Royo 1 Josep
Fortuny Molins. A excepció de Montaner i Molins, assistiren a la vista
tots els altres processats.
Presidí el Tribunal el general senyor Sebastià Poz.a.s, i actuaren de
vocals els generals senyors de Miquel Lacoür i san Pedro, i els coronels senyors Escalera, Espallargues,
Moracho, Calvlno 1 Llanas. De ponent actuà l'auditor de Brigada senyor Ignasi Grau Singla, de fiscal el comandant Querol 1 de defensors els lletrats senyors Pere Lacasa, Antoni Bergos i Ignasi de Inza.

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Miquel Cn&.mort ........... .
Ptes.
Josep Gallart .. . .. . .. . .. . . ..
Gabriel
Pascual ... .. . .. . .. .
59.338'45
Suma anterior .. . ...

Personal d'Administració de
LA HUMANITAT .. .
Pa¡¡u1ta Fnrré, Joeep Espinosa Rosa Climent I Pepeta
TÒldrà, a Ja memòria de
compte ......... ........ .
Fam111a. cumlnal ........ ... .
Maria Gastearena .. · .. · .. ·
Roea Co<~ta .. . .. · .. · .. · .. ·

¡:¡ profit d'uno. rita ........ .

F . E. R ....... .. ............ .

J F ....................... .

fere Salvany (quarta ve·
1ada) ... ··· ...... ··· ... "'
Set artlsLes del Principal Palaca (sisena vegada) .. · .. ·
Familia Roum .. · .. · .. · .. ·
Un amic d'En Compte... ...
'Ona ara¡ouesa (segona veg.)
01nc amics. ¡¡uota setmanal.
Un ¡rup d'empleats del mm
d'Assegurances ........... .
Quatre agents de 1(1. casa
Freder!:: Barnet ... .. · · ..
J Lllstosella (segona veg.)
Pel naixement del nen Jordi, de In. familia Dorca ...
R. O ................ ··· ...
A la memòna de 1 Avi ......
Maria Vila, 1 Valenii Jordà ·
Familia Compte . · · · · · ·.. · · ·
J;l nen Joanet Carbó... ... .. ·

Valent! PuJol .. . ... .. . . .....
47'50 JQ!;CJ) RObelló .. . ... .. . . .. · ..
10'- Lluis Alberic .. . . .. ... . .. . ..
Josep Bar toll .. . .. . . .. .. . ...
Climent Remolins .. . .. . . ..
Marti Panns ... .. . . .. . .. . ..
3'50 Joeep Sorra ................. .
5'- Gregori Mlnet . . . .. . . .. .. . .. .
2'- Salvador Jordana. ... ... ...
2'- Cosme Plana . . . . .. . . . .. .
5'- Jaclnt .MarLincz ... .. . ... .. .
5'- Josep Plc.1la. . .. .. . .. . .. . ...
Ramon Mnrcos . .. .. . . .. .. .
6'- Isldl·e Espert .. . .. . .. . . . . . ..
Jotiep Llopart .. . .. ........ ..
8'- R::unon Novell ............. ..
l ' - Jaume Sànchcz . .. . .. ... . ..
2'- Josep Fàbrego.s . .. .. . .. . .. •
3'- PRATS DEL REI (segona
5'vegada):
Mul xi . .. . . . .. . .. •
14'50 Frc.ucesc
Josep Pujol ................ ..
Flancesc
Sendlu
.......... ..
4'To.scs . . . .. . . . . .. . .. .
10'- Antoni
Francesc Turull .. . .. . .. . . ..
Casamltjana. ........ .
5'- Antoni
Galtés .............. .
2'60 Josep
Un
comunista.
.
8'- Un que vo.arà..............
. . . .. . . ..
5'- Un bon republicà. . ............
5'- Miquel PuradeU . . . .. . .. . . ...
5'- Un comunista .............. .
6'5'- Càndid Fitó
5'- CERVIA:
1'20 Josep Palau ... , ..
M. O. R ...... . ... , .... .
2'- Josep
Cortad~ ......... , ... ..
Sebastià
Montaf!.ola. ........ ,
25'- Josep Santamaria
... . .. ...
2'- MM................ , ... ..
B. Rub16 ..... . ......... .. ,
4'- R. Ll ... . ...... ........... .
Lluis
Manresa. ............. ..
s·- Un a.za!Hsta
.. . .. . , .. .. . . ..
Joeep Toet . .. ... ... . .. ...
Frnnce~>c Ruó . .• ... ... . .. .. •
17' - Joaquim Tost .............. .
2'- Ramon Rué ................. .

0'60

1'-

1'1'1'2'1'-

1'-

1'1'1'0'60
l'1'1'-

1'-

1'1'1'1'l'-

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

0'50

0'50
1'-

0'50
~. A............ . . ..... , •• •••
l'Una catalana .. · · · · .. · ·.. .. ·
fere Glspert .. . .. . ·.. ... · ..
Un bon catòlic .. . .. · .. · · ..
10' Un paleta a Ja memòria de
1'Francesc Macià . .. .. . .. . .. .
1'-.
J:u¡ènla Gultart (tercera ve1'1'¡ada) ........ ··· ··· ..... .
Josep Miró Jordi .. . .. . . . . . ..
1'A la memòria d'En Compte
1'1 els seus companys . . . .. .
1'Una eSQuerrana (quota set1'mana!) ............ ··· .. .
2'60
Un grup de dones de Ja casa
1'Fabra 1 Coats (desena ve1'2'gada) ............ ··· ···
Antònia Pagés ...... ........ .
1'On ¡rup d'obreres de Casa
P. S .......... ............ .. .
1'7'70
Cuberta. ...... ........... .
4'50 BERGA:
l'er les llibertats .. . . .. ... . ..
Antoni Casatont . .. ... ... ...
6'Rosa Solé a la memòria del
2'- Domènec Soler . .. ... . .. ...
5'~~eu marit ............. ..
6'- Ramon Espert ......... ,.. . ..
1'Doe companys de Camarassa.
2'- Climent Casa!ont .. . ... ...
l'Ml¡¡u el Cots . .. . . . . . . . . . . ..
2'- Joan Bolxador . . . . .. ... . . . ...
a•Joan Ros PuJol .. . ... .. . .. .
2'- Josep Fomell Bascompte ...
l'l'. E .................... ..
1'- Josep Alberlch .. . ... ... ... ...
6'Joan Prat ............... .. .
1'- Salvador Tort ... ... ... ... ...
1'Joan Pons ................. .
l'- Ramon Pla ... ... ... ... ...
1'Nena Maria Pons ... ........ .
6'- Ramon Fu.stagueras ... .. . . ..
6'Arcàdia Mas ............ . ..
1'- Jaume Frelxa ... ... ... .. . ..•
5'A la memòria de l'Avi ..... .
El·mengol Casafont . .. .. . .. .
1'A la memòria del cntalanlsta
6'- Antoni Puig . . . .. . .. . ,. . .. .
2'Rlstol ................... ..
Josep
Fornell
VIlella.
..
.
..
.
..
.
6'Un grup de treballadoe 1 treJosep Ferrer ... ... ... ... ...
1'balladore~> del carrer Martl
Damlà Pedrola... . .. ... .. . . ..
2'1 MoliLs (Sagrera), segona
12'30 N. N. .. .. .... "' ... ... ...
2'vegada) .............. ···
Antonl Casals ... ... ... ... ...
3'Grup d'esquerrans de La
12'25 Joan Caso.!on . .. ... .. . .. . . ..
3'Sagrera (tercera setmana)
Josep Badia ... .. . ... .. . ...
6'Els nens de PQSQual Cuyàs,
1'- Un es¡¡uer!à ... ,.. ... ... ...
2'•per Catalunya ........... .
N. N ......... ,.. ... ... ... ...
5'Segueix cPenya Tostadero»
12'- N. N ....... ,.. ... ... ... ..•
2'amb el cambrer . . . . . . .. .
Marlà Saió .. . ... .. , .. . ...
3'Dotze empleats de la Casa
12'- Joan ma .. . .. . ... ... .. . .. .
6'S. A., mes d'abril . . . . .. . ..
Maria Gels admiradora de
Joan Vllajuana ·.. •· · .. · ...
2'Companys I Aza.fta (cinque1._ 1~~esift~~s ·::. ·::. '.'.'. ::: :::
na vegada) ............. ..
~:
J. Rodri~tuez I R. Pujol ......
Tres amigues del Mercat de
5'- Francesc Bolxader . .. .. . .. .
5'la Bcx¡uerla . .. .. ......... .
l'50 Josep Brau¡;¡ ... ... ... ... ...
5'ftamon Capell .. . . . . . . . ...
R.oseta I Anneta .. . .. . . .. .. .
2'- Francesc
Ramon Calonge
... .....
... .... ....
l'Comellas
..
5s :,
Jordi Prats ............... . ..
4,_
Nurl Prats ..................
1'- Josep Costa Cardon(l. ... ...
1
.l>tlar Martí . .. .. . . .. . . . . . . .. .
l'- Joeep
... ... ... ... ... ....
Benet Orllt
Puig .................
1._
A. Trigo Sudria, a la memòRamon Solsona ... ... ... ...
l'ria de Compte, Alba I Bardina .................... .
6'- Joeep Coma . .. ... ... ... ...
l'Uns quants empleats 1 obrers
de la c.a cR!egos y Fuerza
1g~ g~~~~~h.iiis ·::. ·::. :·.:
~:
del Ebro», de Tarra¡ona ...
40'- Benl~ne Freixe. ··· ... ...
Dolors VIves Bonay, de La
1
Faus Illa
Tuyet
1'- Emili
.. . ...
. . . ,..
. .. ...
... ...
. ..
Bisbal ................... ..
1
Josep Frelxa .. . .. . ... .. .
l'Dolors Se~ra Vives, de La Bis1'- · Francesc Ferrer ... ... ...
l'bal ....................... .
1
Ramon Serra I Julià, de La
l'- J;:C~~~~et c.~a~a:~~~- ···
Bisbal ................. .
2:
2,
Telm Monterde ........... .
1'- VIcenç. PuJats · · · .. · ..... · ·..
Emili Miravitlles ...... , .... .
0 60
l'- JJosep
v. ··Fanàs
·.. · ·· ..............
· ........ ··· ....
1'1._
Josep Pané . . . ... ,.. ... . ..
l'Sebastià Ofer11 .. . .. . .. . ...
2._ Jaume Capdevila. ... ... ... ...
Josep Sensada. ... ... ...
1'Grup d ESQuerrans del GalLluls Cabals · ·· ... ... ...
1;=
1,_
vany:
Conrad Trl¡¡uell ··· ··· ...
1,_
Joan Oriol ... ... ... ... ... ...
0'50 Joeep Vllardago. ...... ···
2._
A. Gasset ... ... ... ... ... ...
1'- Pere Pujals ... ... ... ...
F. R. B. ... ... ... ... ... ... ...
3
l'- Ramon Oblols ... ... ...
An¡ela. Mateu ... ... ... ... ...
5'- Ramon VIla ... ......... ,..
2'Gabriel Tarraguel ... ... ...
1'- Ramon Comellas ... ... ... ...
2'Rafael Fa
0'50 Llorenç Quintana ... ··· ...
l'Josep BalaiÜè·::. ·::. ·::. ::: :::
l'- Josep Boh ...... ··· ··· ... ···
5;=
1
Antoru Vanué
l'Filomena
Gontaus
···
···
···
,_
-. ·· · · · · · .. · .... ·
Antoni Puig He ras ... , .. ...
2._
9,_ , Sofia.
Grup companys Masdeu ...
Altarrlba ... ... ... ...
1
GRUP FERROVIARIS SANT
J Martl Comaposada ... ... ...
rANDREU NORD:
Mag! Altarrlba ... ... ... ... ...
l'Francesc Sierra ... ... ... ...
0'50 Maria Santmarti ... ... ... ...
1'Miquel Gabardós ... ... ... ...
2'- I Antònia Gassa ... ... ... ...
1;=
Joan Lllgolla . .. ... . .. .. . . ..
1,_
2'- VIctorià Gassa .. . . .. ... ... .. .
1,_
Josep Oblols ··· ··· ... ... ...
l'~ Angelo. VIl alta · ·· ... ... ...
1
Jaume
Camprubi
···
...
...
l'- Ventura
"· ··· ... "'.
._
Lluls Serra .. . ... ... ... ... ...
l'Antònia Perpinyà
Call ..............
1
Joan Coronel ... ... ... ... ...
l'- Carme Sl!.l18 ... ... ... ... ...
1'Joeep Bartrlna ... ... ... ...
l'- Pere Puig . .. ... ... ... ... ...
5'Domènec VIllanueva ... ...
1:-~ Josefa Cutal ... ... ... ... ...
l 'Joeep Torrens ·· · · · · ........ ·
1Joeep
Massanella
···
...
·
··
...
1
;=
0 50
1
X
x.
···
···
...
···
......
···
···
:
carme
MM
···
...
...
...
...
_
_
_
1
Isidre Sala .. . ... .. . . .. .. . . . .
Leone! Dlez ... ... ...
2'Suona i segueix ... ... 69.893'80
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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EL BALANC D'ANGLATERRA

Consells·
de
·Guerra
n ts

L'APUNTAMENT
E1 rrmcep Sll!llmemberg (a peu), vJce·oanceuer, I el maJor fe) t• oa.,.ll),
Vllnlstre de l' Interior, durant una desfilada de tropea a VIena. Els dos
elevats personatges representen, avui, l'esperit de ta vella Austrla mo·
nàrqulca, que aspira a la coronació de l'arxiduc Ot
<Foto-Express>

El Governador General interí
¡a ha examinat el Pressupost I
té pro¡ectes
•

El SENYOR PIC I PON FA MANIFESTACIONS ALS PERIODISTES COM AGOVERNADOR GENERAL I COM AALCALDE
QUEDA PROHIBIDA LA VENDA DE CARN DE CAVALL
El
SENYOR PIC EN FUNCIONS DE GOVERNADOR GENERAl
NOMENARA ElS GESTORS MUNICIPAlS
Ahir al mati el senyor Ple i Pon

~~è~f!H'de-s~aal g;~~~!J;t~~. 1~ ppere~
primera disposició decidi estudiar
el Pressupost de la Generalitat promulAgaat peunlasedneyora Ptaorrtedala•. rebé els
1
1
periodistes 1 els digué:
--<::om que suposo que entre vosaltres hi ha els in!ormadors de l'A·
juntament, ~arlarem primerament

~!m~~fsu~~ r~fe~~n~~ 11à~arl~sP~;;i~

que trobareu a l'Ajuntament.
I explicà després: Aquestes notes
es refereixen a disposicions adoptades referent a la venda de carn

1;r
c~~~P·d~~~ae~~~~r~u~e¿af!fe~
a Barcelona eren de carn de cavall,

i que també en consumien algunes
cases de menjars sense que ni els

mateixos consumidors ho sabessin.
Com que es procedi, ja fa temps,
a unes inspecc1onsí i es va comprovar que els cava ls sacrificats no
estaven en condicions, foren impod
ultes Co
1 lnf
Sl!~ es ro
.
ro que es
racClons es repetiren, va disposar-se
una informació dintre el mateix escorxador controlada per veterinaris
milt'tars
· · ód'acord amb el General "·•e
1a Divtsl . Molts dels cavalls destinats al consum no reunien condícions de salubritat, i no eren admtssibles ni pels «toros». Els altres eren
cavalls molt vells. Davant d'això,
he pres l'acord de privar la ma tança de cavall. Donarem facilitats a
les botigues dedicades únicament a
la venda d'aquesta carn perquè en
puguin vendre de l'altra. Es farà
al mateix temps una Informació
especial a fi de depurar les responsabilitatsAixf
que pugui haver-hi sobre
e1 cas.
i tot, queda suprimida
la venda, com ho va ésser a Madrid pel matelx motiu.
Seguidament el senyor Pic canvià.
de posició 1 prengué el to de Governador General, per a referir-se als
assumptes de la Generalitat, i di-

-:

I

-¿Entrarà. la C. E. D. A. ha formar part de la gestora?
-No puc dic res ara. Jo dic tan
sals que nomenaré directament la
gestora, tota vegada que tinc poders per a fer-ho com a President
de la Generalitat. Ja hauria nomenat la persona que m'havia de subs·
tituir a l'Ajuntament, però no vol
accedir de cap manera, i això precipitarà. que noment tota la Comissió. També podria ésser -a!eg1 encara-- que es fes la de la Generalitat 1 tot.
-¿El senyor Serracla.ra ha vingut
a. parlar d'això?
-No. Simplement m'ha vlngut a
saludar. El nomenament dels representants del Partit Radical a les
Gestores, serà designat pel cap del
partit,. senyor Lerroux. Ja sabeu que
nosaltres abans que radicals som
lerrouxistes. SObre aquest punt espero demà (avui) poder donar-vos
notiCies, a no ésser que tingui la
sorpresa que a Madrid nomenin el
nou Governador General, si bé no
ho crec, perquè, naturalment, el Govern voldrà primer in!ormar-se pel
senyor Portela de l'estat de les coses de Catalunya, abans de designar la persona que ha de substituir-me.
-¿Sabeu si aquesta persona serà
el senyor Estadella?
-No sé res. Amb una. con!erèn·
cia de nou minuts que acabo de
celebrar amb Madrid no es pot parlar de tantes coses. Si el meu substitut fos el senyor Estadella en tindria una gran satisfacció. Coneix
molt bé els problemes de Catalunya
i podria facilitar solucions.

El ""ButlletJ' Ofi.CI'al>>
En la seva edició d'ahir publicà
entre altres, les següents disposiclons:
·
o
t
ecre nomenant Recaptador lnteri de la Generalitat a la zona
d'El Vendrell el senyor Rafael Vi~·~~
Decret ascendint

-He parlat amb Madrid aquest
a la categoria.
mati, 1 el senyor Portela m'ha do- d'O!lcial els Auxiliars de la. Comissaria
Delegada
a
Lleida
senyors
nat compte que a. les onze havia. Daniel Paba i Berard i MÓdest Raipres possessió del seu càrrec de dó 1 santallúeia.
ministre.
Decret delegant en l'Excel:lentlsslm
Aquesta tarda. rebré instruccions senyor Joan Ple i Pon les funcions
del Govern referents al nomena- de Governador General de cata.ment de les Comissions Gestores, lunya, President de la. Generalitat
començant per la de l'Ajuntament salvat les d'Ordre Pu· blic que scrrul'
Aixi, si jo m'he de quedar un8
quants dies aci; hi haurà. qui pugui exercides per l'Excel:lentissim senyor
ocupar accidentalment l'Alcaldia. Genera1 Cap de la Quarta Divisió
Se
Orgànica militar.
Mg~~ les instruccions que rebi de
Ordre (reproduïda) donant publia
, nomenaré també gestors citat a la Llei dc la. Re ública del
pecls 1Ajuntaments de la resta de 26 de març del 1935 recflficada !lata unya, on per les circumstàn- xant- ¡
d
'
òd'
cies espeCials en què es troben al i
.e preu e venda dels peri ics
.
,
•
rev1stes diaris
guns municipis, s imposa duna maOrdrè reposant en llurs càrrecs
nera urgent fer els ~omenaments. d'Oficial Primer del Servei de PremI. prenent alè, contmuà el senyor sa adscrit a la plantilla del Depa •
Ple. Passem a una. altra cosa He taÍn t d p .
, . r
demanat el Pressupost de la Gen"dscriel?t e res1qència, i d OfiCial
ralit t
tal d
<
~
a
als Serve1s d'Educació Gea ,· per
. e veure les part}des neral del Departament de Cultura
que s han destinat a Obre.s Publi- els Senyors Joan Alavedra 1 se ~
ques. QUan ho tingui ~studutt. pen- ranyes i Melcior Font 1 Marsà
so visitar les. provlnc1es catalanes cessació dels quals havia estat ·dis~
per a veure Sl reunint tot el con- pasada per Ordre de la Presidè
signat ~r aquest fi, ImpulsE-m al-~ Cia accidental de la Generalitat d~Ï
gunes o res. Això és important, to- 15 d'octubre del 1934
ta vegada. que hi ha moltes obres a
Ord
·
fer, i al mateix temps remelarem tiguitarte Anomileinant, per tom d'aul'atur obrer
.
• ux nr primer de la planNaturalment, no tinc temps d'ha- · t~lla ~el Departament de Governaver-me informat degudament, ja que ~~ r~t~~r segon, senyor Joan
fa tan sols dues hores que sóc aci
g dr
gura.
0r
Sl continuo ostentant aquest càr~e~· .ts
obrint un concurs de mèfins penso anar a Madrid pe;
n en re els Auxiliars prime1 del
veure sl ens donaven els milions que PJP~rtament de Presidència, per
el Parlament votà 1 que ens core proveir una plaça d'Oficial
responen a Catalunya per a l'atur ~~:fsn ddf~ada a les Oficines Cen!orçós, i amb questes quantitats i
e
epartament.
les que he vist al Pressupost de Ja d Or~e nomen9.nt Cap de Negociat
Generalitat posariem mans a l'oe pnmera, per les raons que són
bra. I no cia puc donar cap altra esmisenCetadetrs, lsel de segona dels Sernoticia.
ve
n a d'Estadistica.. senyor
De sobte el senyor Pic es repensà Josep A. Vandellós.
1
~rot.= a Iee Comlsslons gesto- - -- - - -· M. Ne.:rlle Chamberlaln. cançeller del Treaor Brltlnlo el qual N · ..,.. ràmes, procuraré que tingutn la més El general Batet ha pres
para a presentar al Parlament el batano, deixa entendre que el r81UI·
plla base deia partits politics t
'ó d
el seu nou càrrec
tat ò'aquest any demostra un superàvit de 19 milions de lliures estep de representacions econòmiques. La posseSSI
Comissió
gestora
de
l'Ajuntament,
Madrid.
5. - Aquest mati ha pres
fines. M. Nevrlle Chamberlaln, fotografiat ahir en el moment que •luaeri. més o menys nombrosa, segons possess1ó del càrrec de cap de la
tl:l una amiga en el carni al Mlnlsttrl de Finances
P = o no donar una contestació Cambra Militar de la Presidència de
(Express- Foto.)
~- tivvia A • ..,. partits poll tics que hi la República., el general de divisió
...,.. con ...ata.
senvor Domènec Batet.

sy

a

l

--*-

Donada la veu d'audiència públl·
ca, el jutge senyor Anglada. llegeix
l'apuntament del sumari. D'aquest
es desprèn que els dies li i 6 del
passat mes d'octubre es declarà a
Balaguer la vaga general revoluclonària. Gent armada l.mpecU que alguns obrers anessin a treballar i
l'atur fo-.1 absolut. També es va impedir el trànsit per les carreteres de
tots aquells cotxes que estaven pr!vats d'un salconduit especial. La
nit del 6 d'octubre des del balcó de
l'Ajuntament, l'alcalde doctor Carrové manltestà al poble que a Barcelona s'havia proclamat l'Estat Català dintre la República Federal Espanyola, i amb aquest motiu !ou
hissada la. bandera catalana. Aquesta proclamació es féu després de rebre ordres en aquest sentit de la
Comissaria de la Generalitat a Lleida. Abans de fer aquesta proclamació hi havia una gran efervescència al poble pel qual motiu hag-.té
de sortir el sometent amb la missió
ben expressa de mantenir l'ordre a
tota costa. A l'Ajuntament tingué
lloc una reunió a la qual assistiren
l'alcalde, el jutge de primera !nstància, el diputat senyor Sauret, t-1
regidor senyor Pujades i el tinent
de la Guàrdia Civil de la linla de
Balaguer, els quals acordaren la. sortlda. del sometent, tota vegada que
el tinent de la Guàrdia Civil digué
que ell res no podia fer ja que
li havia estat ordenat l'aquarterament de les seves forces. També
es diu que després de la proclamació de l'Estat Català i com sigui que
la gent seguia a la plaça en actitud
d'expectació, hagué de sortir al baleó de l'Ajuntament el diputat senyor Sauret i recomanar als seus
conveïns que deposessin la seva actit'.td i es retiressin a llurs domicilis sense t:"')moure cap Incident,
tota vegada que ells mantenien l'ordre. El caporal del sometent senyor
Mateu Delsams amb forces a les
seves ordres patrullà per la població
muntant serveis de vigilància en diversos llocs de la població. Un d'aquests serveis fou el de desallotjar
del pont damunt el Segre d'extremistes que allà. hi havia Impedint t-1
pas de tot vehicle que no portés el
corresponent salconduit. Es muntà., a més a més, un servei de vigilància als transformadors, d'acord
amb el tinent de la Guàrdia Civil.
També de l'apuntament es desprèn
que el senyor Delsams requisà una
camioneta. i amb forces a les seves
ordres es traslladà. a Castellserà per
tal d'incautar-se de l'Ajuntament,
malgrat que les manifestacions de
l'alcalde d'aquesta darrera població
desvirtuen aquesta versió. Taméé es
desprèn del sumari que els processats
es varen Incautar de les armes
qu~ hi havia a les armeries de Balaguer. S'ha de fer remarcar que
ni aquella nit nl en dies posteriors
ni anteriors, a Balaguer es va produir cap alteració d'ordre gràcies al
tacte desenvolupat per l'alcalde i
les altres autoritats de Balag-Jer.
Es llegeixen dlverses declaracions
de testl.monis ::!eposades al plenari,
totes elles favorables ::.~s processats.

nyor Joaquim I gleslas, admlnistrador d'Una flnca situada a pocs minuts de Balaguer, al qual aconsellaren les autoritats s'absentés i 11 lliuraren un salconduit per tal que
pogués arribar allà. on volgués en
el cas que se n'anés 1 que 11 posessin entrebancs.
LES CONCLUSIONS DEL
FISCAL
Tot seguit, el fiscal llegeix el seu
int:onne acusatori. Fa un relat dels
fets en la forma ja. coneguda i els
qualifica com un delicte d'auxll1 a.
la rebeiUó m1lltar i sollicita per a
cada un dels encartats la pena. de
sis anys de presó correccional.
ELS JflFORMES DELS DE·
FENSORS
A continuació, llegeixen els seus
ln!ormes els defensors dels encartats.
Ho fa en primer terme el lletrat
senyor Pere Lacasa, que sustitueix
al senyor Jaques, el qual defensa
Domènec Viola Laf-.Ierza, president
del Bloc Obre:- i Camperol de Balaguer.
Comença rebatent les acusacions
del Ministeri Fiscal i diu que el
fet que el seu patrocinat pertanyés
a una societat de caràcter polític
esquerrà o extremista no vol això
dir pas que hagi Incorregut en algun fet delictiu, com no se'n desprèn cap del sumari. Diu que no se
11 pot imputar al seu patrocinat la
troballa d'Uns fulls sediciosos ni
tampoc l'extensió d'uns salconduits
qu apareixen al sumari i que porten el segell del B. O. C. Després
d'unes consideracions de caràcter !egallsta, diu que de l'actuat al sumar! no es desprèn cap càrrec contra el seu patrocinat i demana, per
tant, la seva lliure absolució.
.Parla després el lletrat senyor Antoni Bergos que llegeix un extensissim i documentat lnforme, en el
qual després de glossar el contingut
de l'acusació diu que està mancada
de base. Examina el delicte lmputat als seus patrocinats en conjunt
1, després, Individualment, 1 treu la
conseqüència de la lnculpabU!tat dels
seus patrocinats.
Finalment i després d'unes consideracions d'ordre j•.tridic, acaba demanant la lliure absolució dels seus
patrocinats ja. que queda plenament
demostrada llur Inculpabilitat segons
ha anat demostrant al llarg de la
seva extensa defensa.
ES SUSPEN LA SESSIO
A la una de la tarda i acabat l'lnforme del lletrat senyor Antoni Vergos es suspèn la sessió per clnc
minuts
ES REPREN LA SESSIO
Deu minuts després es reprèn la
sessió i llegeix el seu Informe el lletrat senyor Inza, defensor dels senyors Carrové. Sauret, Pujades 1
Delsams. També l'informe és llarg
i documentat 1 en ell es posa de reneu la Inculpabilitat dels processats.
Demostra al llarg del se-.t brillant
Informe que totes les mesures que
prengué l'alcalde de Balaguer i els
altres patrocinats seus, totes eren
encaminades al fet que l'ordre no es
pertorbés 1 a fer fracassar l'Intent
dels elements extremistes. Diu que en
intervenir les comunicacions telefl>niques no feia res que estigués per
damunt de la seva autoritat, ni tampoc en el que es refereix a la sortlda del sometent. Diu que s1 sortl
al balcó de l'Ajüntament fou perquè e1 poble estava excitat i demanava a crits la proclamació de l'Estat Català, i en canvi ell es limità
a dir que a Barcelona s'havia fet
la proclamació 1 que aixf ho comuntcava per a coneixement dels veïns.
Parla després de l'actuació dels senyors Sauret, Pujades i Delsams, i
diu que tots ells veren obrar d'acord amb el que les circumstàncies
ordenaven i sempre guiats per la
pau pública. a l'esmentada població. Acaba el seu brillant Informe
demanant la lliure absolució dels
seus patrocinats.
LA SENTENCIA
El Tribunal es retirà a deliberar
en sessió secreta i dictà sentència
absolutòria per a tots els processats,
sentència, però, que no serà ferma
.fins que l'aprovi l'Auditor.
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LA PROVA TESTIFICAL
A petició de les defenses desfilen
alguns testimonis. El primer en ferAhir a la tarda, a les quatre, va
ho és el senyor Pulgrós, que diu que tenir lloc al Saló d'Actes de l'Edifici
l'alcalde no va fer cap proclama.- de Dependè~cles Militars el Consell
ció sinó que es limità. a dir que a de guerra doficials geJ?-erals .. per a
Barcelona s'havia proclamat l'Estat veure i falla~ la causa mstrmda pel
Català i que això ho feia saber al comandant JUtge senyor Fernàndez
poble de Balaguer. Diu també que Gordon contra Ventura Borràs
escoltà les paraules pronunciades pel Riambaul alcalde de La Pobla de
senyor Sauret, en les quals recoma-¡ Mantornes, .1 Josep Soler Romeu,
nava l'ordre i que tothom se n 'en- Josep Baldric Miracle, Salvador Rotornés cap a. casa seva. Afegeix que vira G_uasch i ,Agustí Pujol Ballesell era sometenista i que junt amb ter, verns de 1esmentat poble, pel
a! tres companys seus i acompanyats suposat delicte d'auxili a la rebellió
pel tinent de la Guàrdia Civil 1 un nulltar.
núnlero de l'esmentat Cos, varen
Presidi el Tribunal el general de
anar a uns transformadors per tal Brigada de Cavalleria, senyor sede muntar servei de vigilància.
bastià. Pozas, i actuà de ponent l'auA continuació declara Jaume Mar- ditor de brigada, senyor Antoni Iztisella. A preguntes de la defensa qUierdo Curto, de Fiscal el comandiu que la minyona ll digué que a dant senyor Querol, 1 de defensor
la plaça passava quelcom i que ell el lletrat senyor Ramon Nogué i
se n'hi . anà i que en ésser allà va Biset.
poder 01r com el senyor Sauret deia
De l'apuntament es desprèn que
que calia .que tothom se n'anés a 1 el dia 6 d'octubre hi havia alguna
casa seva 1 qüe no s'havia d'alterar efervescència al poble de Montornès
l'ordre.
.
que a les dues de la matinada del
Declara després Jacmt Badia Ci- dia 7 es presentà a l'Estació del
vit, alcalde de Castellserà. Diu que Ferrocarril un grup d'individus arés de dretes i que el dia 6 d'octu- , mats. en nom de 15 0 20 i digueren
bre els el~ments esquerrans d'aque- que mtegraven el Comitè revoluciolla població sembla que volien as- nari í exigiren el lliurament immesaltar l'AjU!;tament 1 que la presèn- diat de l'Estació 1 del telèfon. seela. de Delsams amb alguns some- gons les declaracions del cap de
temsLes va fer deposar l'actitu~ d'a- l'Estació que figuren al sumari, sem~uflls ~lements, i evità un dta de bla que aquell grup deixà. dos o tres
? • putx que els elements del seu homes en qualitat de guàrcba i més
bandol estaven disposats a lluitar tard tomaren en nombre de trenta
~er. tal de no deixar-se arrabassar I o quaranta l produïren alguns des1 Ajuntament.
j pt>rfectes com foren tallar el fil del
Declara després Ramon ' Fàbre- I telèfon i treure els fanals indtcagues: porter 1 recaptador d arbitris dors dels guardagulles. Els càrrecs
mumctpals de Balaguer, el qual diu que es fan a l'Alcalde són que r.l
óposà la bandera catalana al cap d'un nombrós grup es prcsentn.
bqut
a e • ~ense cap estrella, i que l'al- a la fàbrica del senyor Recasens
calde h donà a guardar un . J)aquet d'aquella població 1 allà exigí el lli u-{J.~e res~tà . ésser de mun1c1ons- rament de les armes que tenien iguul
per . que nmgu n? va tocar i se n'In· que la d'un guarda jurat.
cauta. la força publica
La d 1
.
A continuació ho fa· Alfons Gela
ta ec aractó de l'Alcalde que
bert conserge del Centre de la Lli- ' ¡:ans al sumari diu que si requlSà
ga, de Balaguer 1
• es armes ho féu atenent lnstruc1
veié ningú aquélle d:lu~l '!ift ~e 0 clons que. se li don.a ren de la Coi men
.
en re mlssaria d'Ordre Públic de Tarra1 bal ó
menatysLl~ch q~é un crdividu ano- I gona i que ell va vetllar en tot moprocessats
va enunciar els ment pel manteniment de l'ordre.
F . 1m 't d la
Quant als altres processats als quals
ma en • ec rà. el capellà se- s'acusa d'haver pres part en els fets
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abans esmentats diuen que eUs
trobaven al cafè de la CooPer ~
aquella nit i que en arribar laa~,
t1c1a que a Barcelona s'havla P ().
clamat l'Estat Català dintre d r().
República Federal Espanyola
la
!er una manifestació, a la ' '
s'afegiren alguns forasters dese%':~
guts i que ells no varen anar Per E·
res a. l'Estació i que, per tant j
alguna cosa va passar allà bo ·d:
vien fer els forasters.
El defensor, . senyor Nogué 1 B'
set, llegeix el seu Informe en e1 qu~
rebat la tesi mantinguda pel MiñtSterl Fiscal 1 diu que res no ha Po
demostrar que fossin els seus Par~
cinats els autors dels fets que el!
són imputats 1 que en el lliirg d
sumari no ha pogut ésser prova~
la seva participació a pesar de la
qual el Fiscal manté la seva acusa.
cló. Apella als sentiments del Tr!.
buna! i espem que, de justicia diç.
tarà. sentència absolutòria
lila
seus patrocinats
El Tribunal es retirà a deliberar
en sessió secreta i dictà sentkn ¡
absolutòria per a l'Alcalde Vent~:
Borràs Riambau, l condemna a s13
mesos l un dia de presó correccie>nal els altres processats. Aquesta
sentència no serà. ferma finS que
l'aprovi l'Auditor.
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Contra un capità, un
tinent de Seguretat 1
tres guàrdies, de Tar.
ragona
Ahir a la tarda, a les sis, al Saló
d'Actes de l'Edifici de Dependènciè3
Militars es va. celebrar el Cansen
de guerra d'oficials generals per a
veure i fallar la causa Instruïda pe¡
jutge comandant senyor Carles capdevila, contra el capità d'Infantena
senyor Enric Gómez Garcia, cap
dels SOmetents de la comarca cle
Tarragona, el tinent de seguretaÇ
senyor Enric Garcia Arquer, cap de
les forces de seguretat de Tarrage>na, i els gu.'\rdies del susdit Cos Jo.
sep Salvat Parés, Anaclet Arroyo ¡
Angel Castellanos Alentorn.
Presidi el Tribunal el general se.
nyor Sebastià. Pozas, i actuà de po.
nent l'Auditor de brigada senyor
Antoni Izquierdo Curto, de Fiscal
el comandant senyor Querol 1 de
defensor, el comandant senyor Fer·
ran Morcillo i els capitans senyors
FulgenCi Gonzàlez, Jesús Liberal 1
Emili López Ibar.
L'apuntament diu que la nit del
6 al 7 d'octubre darrer a la. Cornissarla d'Ordre Públic de Tarragona
es va proclamar l'Estat Català per
l'Alcalde d'aquella ciutat senyor Pere Lloret i el comissari senyor Pru·
nés. El capità senyor Gómez, que
era cap dels sometents, va com·o·
car-los i els féu sortir al carrer per
tal de prestar vigilància. Sembla que
va donar una ordre signada perquè
anessin a buscar els caporals de districte que no havien acudit a la
seva citació i ordenà que aquells
que no volguessin seguir lliures..<ñn
el carnet als que anaven a cercar·
los. Sembla també que al despa~
de l'Alcalde el senyor Gómez hi trobà dos sometenistes als Quals digué:
«Apa, anem cap allà». També li dl·
¡ué a l'Alcalde: «Companys acaba
de trencar les relacions amb el Govern». També es demostra en el curs
del sumari que el capità Gómea
coneixia la declaraCió de l'Estat de
guerra 1 en canvi es negà. a posar·
ee a la disposició del Comandant
militar de la plaça quan aquest tl
requen per telèfon fent veure -1ue
no E>ra a casa.
Segons l'esmentat apuntament
s'acusa el tinent Garcia de no ha·
ver-se decidit fins a darrera hora
a posar-se al costat del Poder const!tuït, presentant-se al Comandant
militar de la Plaça com era la seva
obllgacló, enlloc de tancar-se en una
cambra de la Comissaria d'Ordre
Públic i romandre nllà tota la nit
com va fer.
Als guàrd.les Salvat, castellanos
1 Arroyo se'ls acusa d'ésser elemen~
separatistes que durant aquella mt
prengueren part activa en els fe~
desenrotllats a la Comissaria d'Ordre Públic 1 varen arrencar i estripar
el ban declaratori de l'Estat de guerra que havia estat fixat a la por!~
de la Comissaria.. Se'ls acusa tamuc
d'haver facilitat armes a paisans I
d'altres coses per l'estil.
Es renuncia a la prova testifical
i a continuaCió el Fiscal llegeix el
·
seu informe d'acusació i qualif1ca
els fets com un delicte de negligència per al tinent de seguretat, i com
un delicte d'auxili a la. rebel:lió del
qual fa autors el capità i els tres
guàrdies, per als quals sol:llcita !&
pena de 6 anys per a cada un d'aquers darrers i de dos anys de preSÓ correccional per al tinent.
Acabada la lectura de l'acusació
el defensor del capità Gómez, ~
Pità FulgenCi Gonzàlez, llegeix e
seu Informe de defensa. Rebat Iea
acusacions del Fiscal 1 els argu·
ments en què basa la seva acusació
i acaba demanant la lliure abs<>lUció del seu patrocinat.
Llegeix després el seu Informe el
capità Jesús Liberal, defensor del
tinent Garcia, el qual explica. colll
el dia d'autes 1 per tal d'evitar mo·
ments perillosos esperà a les cinC
de la matinada que aprofitant la
confusió que regnava en aquells moments va fer formar la. Companyia,
la desarmà i seguidament es va presentar al cap de les forces. Diu que
no hi ha en ell negligènCia i si ta-'1
sols voler complir amb el seu deure
sense evitar un Inútil vessament de
sang i soH!cità també la seva mure
absolució
A continuació el comandant se·
nyor Morcillo, defensor del guàrdlB
Arroyo, llegeix el seu informe de
defensa. combatent la tesi manUngu·
da pel Mini:<terí Fiscal 1 demostra
de manera clara que contra el seu
patrocinat no existeix cap càrrec,
pel qual motiu demana la seva lliU·
re absoluCió.
Fmalment el cap1tà senyor Elpi·
11 López Ibar defensor dels guàrdieS
Salvat i cas'tellanos, llegeiX · el seu
informe. Abunda en els termes de
l'an~rlor 1 fa. una apologia dc I~
disc1pl1na. i parla després del regla
ment del Cos de Seguretat que .or·
dena l'obed1èncta cega al su~nor.
Diu que, tant els seus patrOClllats,
com l'altre guàrdia no varen ter
més que complir un deure i ordfe~
de superiors i que per això se'ls vo
condemnar. Afegeix que les idees
no constituetxen delicte i acaba d~
manant també la lliure abs<>lUC•
dels seus patrocinats.
El Tribunal es retirà a dellber:ll'
1 dictà sentència.
.
cen•
Segons les nostres noticies, 1~ ~per
tència és de tres anys de pre m"
al capità Gómez García; dos .a
per al tinent GarCia ArqueroAr:
any per als guàrdies Salvat i
Myo, t sis mesos i un dia per al gu
dia Castellanos.
fillS
La sentència no serà ferma
q••o l'aprovi l'auditor.
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