EL TEMPS. - A Catalunya el cel està en general cobert o semi•
cobert; ela vents són fluixos de direcció variable.
En les darreres 24 hores ha plogut lleugerament a Cledes I Donat·
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Et gruix de la neu és de 2.30 m. al Port de la Bonalgua; 1.88 m,
a Envallra 1 u om. a N~rla.
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Barcelona, dimarts, 9 d'abril del 1935

COMPANYS

EL GOVERNADOR GENERAL INTERII LES SEVES ACTIVITATS

Es nomenarà avui la C. Gestora que ha d1encarregar-se de I1Aiuntament de ·Barcelona?
o

Guió del mom·enf L.-1D_E_M_AD_R_ID_ES_TA_N_T
PER LA NORMALITAT CIUTADANA
Diàl egs sobre el
Les anòmales circumstàncies en les quals s'ha. desenrotllat la vida
polftica de la República en els darrers sis mesos, sobre d'impossibilitar
materialment tota actuació, a Catalunya almenys, de les organitzacions
polítiques d'esquerra, feien inútil, per inoperant, tota consigna concreta
en el sentit d'imprimir una direcció determinada a l'activitat dels partits 1 a. tots aquella problemes interns de reestructuració 1 coordinació
que forçosament requerirà - després de l'etapa normal -, lp. tomada
a la normalitat.
No és que ens envaeixi l'eufòria de creure que tots els problemes
estan resolts. Al contrari. Creiem que tots estan per resoldre, 1 que a la
seva hora caldrà afrontar-los a fons. Però, la mateixa força. dels
fets - vigorosament impulsats, a la seva hom, per la mateixa causa. que
servi de pretext a l'anormalitat - canalitza la. realitat politica. 1 social
del pais en una direcció que haurà de tenir, forçosament, si vol evitarse que l'excés de pressió rebenti la caldera, una sortida democràtica, en
el sentit d'una consulta. a l'opinió pública. Preliminar imprescindible
d'unes eleccions més o menys remotes - que això és el que caldrà. annr
veient - ha d'ésser la normalització del conjunt politic de la República. Digui-se'n «pacificació d'esperits», digui-se'n garanties constitucionals,
digui-se'n un altre nom, l'únic canú viable és aquest: llibertat d'actuació,
de propaganda 1 d'organització politica. Retom a la normalttat civil, en
el cas de Catalunya, d'aquells Partits avui fora de la llei, que enquadren
grans o petites zones d'opinió. Entre aquestes forces - la més important de Catalunya., a la base mateixa de la seva democràcia, promotora
de la República 1 de l'Estatut d'autonomia - hi ha «Esquerra Republicana de Catalunya».

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
Mantenir perllongar l'estat de coses actual. només pot tenir una
conseqüència: augmentar la inqUietud ambient ¡i irritar el sediment
d'odi que les repressions creen inevitablement, en proporció directa amb
el seu grau d'excés. No hem de discutir aquf, per altra banda., si hi ha
o sl no hi ha culpes 1 delictes a conseqüència dels fets d'octubre. No hem
d'entrar en l'examen d'aquest aspecte - en mans dels Tribunals - més
que per dir que, si hi ha responsabilitats personals no pot ha.ver-n'hi
de collectives, que poguessin de lluny o de prop justificar les mesures
adoptades de sis mesos ençà contra «Esquerra Republicana ¡Je Catalunya». Encara més, i extremant els arguments adversos: si la precaució
governativa podia tenir, com a mesura d'ordre públic, la seva explicació
en un determinat moment, mantenir-la avui, no pot donar més que resultats contraproduents, pertorbadors, anòmals.
Posem a la consideració dels qui actualment ostenten la representació del Poder públic a Catalunya, els punts de vista que deixem expressats. Si és sincer el reiterat desig de «Pacificar els esperits», no es mantingui per més temps fora de la llei, en una clandestinitat en la qual
fermentaran fatalment inquietuds i rancúnies, les organitzacions polltiques de la democràcia catalana.

Ia causa contra el Govern de la Generalitat al T. de G.

El Vocal Sr. Pradera contra
els advocats defensors

PICI PON, QUE S'ENTREVISTA
AHIR AMB GAMBO, HO MIG
El senyor Joan Casanoves, en ANUNCIA ALS PERIODISTES
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

règim de presó atenuada

moment polític
Es busquen fórmules d'harmonia
El problema intern de la CEDA •·• Farà
un llarg ..,iatge Gil Robles?
(Del nostre corresponsal espeoial)
-Eh? Què us deia to? ¿Em sembla que ara ja ho veureu clar?
-El què?
-Que tot s'arranjarà. ¿No veieu
la mansuetud de «El Debate»? ¿No
endevineu les reunions, contactes,
propòsits i gestions? ¿No flaireu les
intervencions d'altes persorntlitats i
el camí que s'ha traçat? Volen tornar a reposar les coses i reemprendre el camí, creieu-me...
-Es tard. Han descobert les car~
tes.
-Bah/ En aquest país/ A l'endemà de constituir-se l'actual Ministeri era de veure com el diari de la.
C. E. D. A. s'escandalitzava perquè hí ha. censura. í estat d'excepció.
I la gent no se'ls tira a sobre/ Act
tot es pot jer. No cal donar ni demanar e~l-icacions í els que ho jan.
perden el temps.
-Sou un pessimtsta.
-¡Si fins sembla que es vulguin
ja oblidar les ensen11a.nces d'aquesta última crisi, de ja dos dies! ...
¡L'alegria dels diaris republicans,
l'aldarull optimista de l'opinió d'esquerra! El goig d'haver-se alliberat
d'un perill... Les amenaces de Gil
RobZes... Ara es tornant a parlar
d'eixamplar la República, d'acatament a la. voluntat del pais expressada. en els comicis, etc.
-Però és que la C. E. D. A. no
ha obtingut la seva representació
amb vots republicans,· sinó precisament per no haver jet cap concreta declaració republicana..
-Això ;a no és argument des que
el 4 d'octubre els van admetre a
la governació de l'Estat.
-Però aquest és el plet.
-Liquidat, vençut, ;a. ho sabeu.
-Però s'ha tornat a reproduir en
aquesta crist.
-¿Però voleu que es doni la raó
als qui no la te,ten oficialment, perqu~ varen ésser batuts? Tot s'arran-jarà-. Hi ha molts motius que obliguen a. arranjar-ho. Ara han vist que
se'ls ha anat una mica 1nassa la
mà.. . I ta ran ma.r xa endaN"era.

..

Un interessant escrit dels senyors Ossorio,
Asua, Barcia Ruíz Funes, al Tribunal

~·

-El cert ~s que les àrete& sa..
ben replegar-se a temps, i tornar
cautelosament a la seva jeina. Han
donat un mal pas per culpa de Gil
Robles que és un arrauxat. Però
las que originan este comentaria ¿a tot s'arranjard. No és encara aquesMadrid, 8. - Els advocats defen- dónde
podràn acudir los elegtdos ta la seva hora. Convenia liquidar
sors dels senyors Lluís Companys, para blanca
de su 1ra 0 desahogo la cosa dels indults ... Després tenten
J oan IJuhf, Martí Barrera, Martí

lliure el camí. Aquest Gil Roblest
-Però Gil Robles era lògic, putx
que és la minoria parlamentària més
torta í ja havien estat admesos a
la governació de l'Estat repubHcà.
-Lógic, lógic/ I Elque cal és esser
polític hà-bil!
-¿Però no creieu que la C. E.
D. A. canviarà de tàctica í que
Lerroux i els radicals oblidaran el
periiz, i tot com abans?
-Mireu: Lerroux no pot recon~t
xer el seu er.ror i no vol exposar-se
a ésser foragitat.
-Gil Rebles ha dit que el dia
3 de matg, en presentar-se el Go~
vern a. les Corts, a la mitja hora
l'hauria derrotat.
-Peró Gil Robles no és la C. E.
D. A. Qui m.ana és Herrera., «Accíón Católica», els 1esuïtes. Gil Robles va triar mal moment. i amb un
mottu antipàtic. CaJia replegar-se a
temps I això és el que faran ara ...
-Així el dia 3 no ht haurà crisi?
-No.
- I continuarà el Govern?
-Mireu: el que interessa., encara,
és la reforma constitucionaJ. Aquesta és la finalitat primer6. D'atxò
depèn l'esdevenidor. I a at.xò s'ha
de sacrificar tot.
-Però a aiXò s'hi oposa.ran les
esquerres.
-Les esquerres .. .? Sembla que ara
diuen que faran molta propaganda ...
Bah!

Tot ra creure que aquesta vegada
serà un fet el nomenament de la
Comissió Gestora Municipal. Es un
assumpte que està en mans del senyor Ple, amb autor ització per ~
fer 1 desfer, 1 una oportunitat aixf
no havia estat possible.
Per la Generalitat es telen comel\taris sobre els nomenaments 1 lel;
persones que participarien de la llisL
ta que tant fa patir a alguns el&ments radicals. Sembla que la paf\.
tlclpacló de la Lliga I la Ceda, r~
dulria considerablement el nombrè
de gestors radicals. Aquesta possib&
litat amarga la vida dels que hl
van a les resultes de les negocià·
clons que el senyor Pic portà a
terme durant el dia d'ahir. Entre
aquestes gestions són remarcablès
unes converses que va sostenir amb ~1
senyor Cambó a la casa de la Vià
Laietana.
Com diem, els comentaris són
molts 1 variats. Valdrà més esperar
amb una mica de paciència el que
avui dirà el senyor Pic als per1q..
distes durant l'àpat amb què elS
obsequia.

---------*:--------l 'activitat de les esquerres

¿Parlarà Azoña a
Bilbao i Valèndo?
El President del Parlament de Catalunya , senyor Casanoves, 1noments lesMadrid, B. - Sembla que, per f~
esquerres es disposen a actuar
després d'haver sortit, amb règim de pres6 atenuada, del vaixell

• Uruguay»

D'acord amb el que dèiem en la
nostra edició del diumenge, el jutge
coronel senyor Pere Escalera., que
instrueix el sumari que es segueix
contra el President del Parlament
català, senyor Joan Casanoves, va.
informar favorablement la concessió de presó atenuada que havta
•••
estat soHicitada pel senyor Casano-Es una bestiesa parlar d'aques~ ves, atenent al seu delicat estat de
ta manera. No hi ha acorà possible. salut.
Les coses 1um anat massa lluny.
A més, hi ha qui vetlla per la ReL'auditor de la Divisió va accedir
pública, i que si no hi veia prou, a l'esmentada petició, i, si bé hom
ara ja ho veu ...
creia que es portaria a la pràctica
- ...... ?
el passat diSsabte, el senyor Joan
-S'ha d'esperar el dimarts/ St.

(Foto Centelles>

Ca.SILDOWI no sortí de l'«Uruguay»
fins la tarda del diumenge.
Diumenge, a la tarda, doncs, el
senyor Joan Casanoves va sortir de
l'«Untguay» 1 traslladat al seu domicil1, on quedà sota la vigilància
d'uns agents de seguretat.
A la sortida de l'«Uruguay» esperaven el senyor Casanoves bon nombre de diputats al Parlament català
i amics particulars del detingut t,
després de les efusives salutacions
que són de suposar, l'acompanyaren,
en auto, al seu domicili, on es repetiren els testimonis d'amistat i
afecte.

Us ho dic av1b reserva. El dtmart.s

ea veuran cose:s- en la reunió del
directori d'Acció Popular.
- ...... ?

EL MOMENT POLITIC

Es busquen fòrmu1
les
d
harmonia?
modificada

LA CENSURA

-coses importants. Una vintena
o trentena de diputats se n'aniran

amb eZs mondrquícs.
-Vaja ... !
-Si. Els altres faran rotunda declaració republicana ...
-Ara ... ?
-Sí, oom us ho dic.
-A Gil Robles se l'enviant a donar unes conferències que té compromeses a Amèrica.
-Bé. M'expliqueu tot un progr~
ma. Esperarem el dimarts ... - x.

Visites al President i
ex-consellers

Diuen que serà

Madrid, 8. - Tots els periòdics
han recollit la referència que en un
termini breu la censura serà modificada en el que afecta a. la premsa
diària. «El Debatel> diu que l'assumpte no fou portat al Consell de Ministres, sinó en una conversa sostinguda entre els senyors Lerroux
i Portela. Valladares. En el que afecta a Madrid, afegeix que la desaparició de la censura serà després de
la celebració d'una reunió entre el
ministre de la governació i els directors dels periódics.

Madrid, 8. - Visitaren avui a la
Presó Model l'ex-President de la Generalitat, Sr. Companys, i ex-Consellers, el senyor Gómez Hldalgo, la
senyora de Azaf'la, el senyor Lluis
de Tapia, els senyors Jiménez de
1 Santaló, l'ex-alcalde de San
de su humo~mo?
~!~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!~~~~~~~~~~ Asúa
Sebastiàn senyor Sasiain, la senyoNo queremos decir nada. màs, porra de Casares Quiroga, el senyor Anque nos hemos propuesto desde el
toni Drayo, l'ex-ministre senyor Gi·
primer dia guardar al Tribunal toralt, l'ex-alcalde de Mataró, senyor
da la. reverencia que merece. Si alCrulxens, una comissió de la Coopeguien falta a ella no seremos nosrativa de Vidriers de Catalunya, el
otros. Mas por aquella razón de que
senyor Carretero, la senyora catelos fueros y las libertades de la derina
Salmerón 1 els senyors Ceferí
Tal com està la Constitució de la República espan¡¡ola, es
fetuia no son cosas que podemos
Palencia., Antoni Vila, August Barevident
que
les
sessions
del
Congrés dels diputats, suspeses per una cia i Pradal.
desdeñar a nuestro a.ntojo, quere-mos poner el tema, oon la circuns- mesada després de l'última crisi, han d'ésser necessàriament retancia debida, en las atribuciones preses a primers del mes de maig. Si d'ací a aleshores no s'ha adode este Tribunal plena al cual
Ha mort el general Picasso
bat la situació, espatllada per l'actitud de la •Ceda>, la dissolució
SUPLICAMOS se sirva amparar de les actuals Corts es tarà inevitable.
Madrid, 8. - Ha mort, a Madrid,
nuestro derecho de defensores frenals 77 anys d'edat, el tlnent general
No és pas impossible que, durant la treva d'abril, es faci l'adob
te e. los ataques periodisticos de alsenyor Joan Picasso, que pertanyia
gunes señores vocales del mismo y de la coalició trencada, o que Gil Robles S1avingui a una fórmula
marcarnos la linea de nuestro de- que permeti per un cert temps la continuació de les Corts. Però
al Cos d'Estat Major.
recbo frente a agresiones persona- tot això és insegur. l en el cas que l.a dissolució vingués en els priCom a jutge instructor s'encarregà
les como esta de que protestamos en
del famós expedient de les responsamers dies del mes entrant, dins els seixanta dies següents hi hauria
el presente e5Crito.
bilitats del Marroc.
Pedimos justicia. en Madrid a 5 d'haver les eleccions per a la nova Cambra.
de abril de 1935.»
Davant d'aquesta possibilitat -que la cCeda, té a la md de
L'enterrament s'ha. fet secretaEl
senyor
Lluís
Companys,
de
la
convertir en necessitat- havem de pensar que seria ben curt eL
ment per disposició del ünat.
termini per a la preparació electoral dels partits polítics. Prec?.- Presó de Madrid estant, ha tramès
sament
per aiXò la cCeda» ha començat ;a el.s seus treballs a ran a l'Associació de Periodistes de BarUS lACAIS DE lA DICTADURA
del famós telegrama napoleònic de Gil R6bles. I encara que les celona una efusiva comunicació en
eleccions no tinguessin lloc tan aviat, sempre resultaria que Les 1a qual expressa. amb paraules plenes de consideració, el seu pregon
dretes han avançat llur tetna de propaganda i d'organització.
agralment a 1" susdita entitat peLs
acords que prengué en J unta Gene- \
'
'
•
Madrid, 8. - El dijous que ve el
Aquesta matinera activitat pre-electoraL de les dretes ta indis- ral relatius als seus socis que es
pensable que les esquerres actuïn també en el mateix sentit. I per troben empresonats a conseqüència Tribunal de Garanties Constituctonais celebrarà ple.
a actuar h-an de tenir els mtt1ans i els d r ets constitucionals ade- dels fets del passat octubre.

Esteve, Ventura Gassol, Pere Mestres i Joan Comorera, han tramès
el següent escrit a la Presidència
del Tribunal de Garanties;
cAl Tribunal de Garantías Consti tucionales. - Don Angel Ossorio,
don Augusto Barcia, don Luis Jiménez de Asúa y don Mariana Ruiz
Funes, Q.etensores de los señores
Presidente y Consejeros de la Generalidad de Ca.taluii.a, respetuosamente exponemos: Que si hiciese
falta todavia una demostración de
que hay en este Tribunal e.lgunos
sefiores vocales absoluta.mente inhabilitades por su a.pasionamiento para. ejercer sus altas funciones en
este proceso, !a generosidad del
Excma. Sr. Don Victor Pradera ha.bría venido a proporc•ionàmosla. Adjunto presentamos un ejemplar del
periódico «A B C)> corre~pondiente
al 5 de los corrientes. Ahi podrà
ver el Tribunal un articulo firmada
por dicho señor vocal, donde, a
cuenta de comentar el episodio de
su recusación, nos dlrige a lçs cuatro abogados una porción conside~ble de frases agres ivas, de exploSlOnes ingeniosas y de imputaciones
desconsiderada&.
Como no siempre llega la eficacta a. donde aspira la intención,
nosotros exagerariamos si dijéramos
que estàbamos ofendidos. De ver~ad, no lo estamos. Aquella actitud
JD&ólita, antes beneficta nuestra
causa que la perjudlca.
Pera lo excepcional del caso y la
consideración de que la dignidad
forense no es patrimonio individual
de ñingún letrado sina común a todos, nos mueve a reiterar en contadas lineas indlca.ciones que ya hiclmos oralmente en el acto de la
vista.: ¿Es admisible que los señores
M:agtstrados de un Tribunal salgan
por su cuenta a discutir en las columna.s de los periódicos con los
abogados defensores, que no se han
movtdo del limite estricta de su derecho dentro de la. ley? ¿Es tolerable que el Tribunal bable a los abo·
gados, no por sus fa.llos, siempre
re.spetables, stno por las voces airadas de algunos de sus miembros?
¿Se ha vista nunca que la relación
forense entre letrado3 que piden y
'I'ribunal que sentencia, se convierta en ataques vtrulentos de tales o
cuales components del Tribunal?
Van ya dos veces en que otros tantos seflores vocales aspiran a injuriar o a mofarse de los letrados, es~apando de su función estricta y
~i àmbi~ de sus actividades. ¿Pote? repebrse el caso indefinidamen¿Hasta cuando deberemos soP<>:tarlo los atacados? ¿Cómo podria demostrarse la tnsolidaridad
rntre esos M!\glstrados-periodistas :.¡
os demàs senores del Tribunal que
gultaardan ~1 silencio impuesto por su
a
func1ón?
m!'f Que dejan fiulr su temperain n o combativa por ce.uces tan
ch:fulares, olvidan, entre otras muierarq~~ que por la. elevadísima.
acudiru a :..~~~te Tribunal, no cabe
ot
. p-.;:..u¡- amparo en ningún
~o. St se tratara de un Juez o de
tan~agistr:ad~ ~e Audiencia, no faiin n jurlSdiCclón ni remedio qut!
de1~· Pera si los componentes
tan a ibunal de Garantlas se dedilabores tan extrañas como

d'una manera activa.
Els treballs d'aproximació estan
també molt avançats i avui el senyor Albomoz, parlant amb alguns
periodistes, es manifestava completament optimista.
El senyor Azaña prendrà part, segons s'assegura, en uns mítfngs que
s'organitzaran a Bilbao i a València.
També té interès d'anar a Pabna.
de Mallorca.
El partit de «Unlón Republicana»,
que acabdilla Martínez Barrio, és el
que mostra. més activitat.

La igualtat dels partits

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

Gil

~ obl es,

intransigent?

Madrid, B. - En els cercles poUtics pren peu la notícia que s'han
iniciat corrents d'entesa entre el govern del senyor Lerroux i la Ceda.
Les entrevistes celebrades divendres
i dissabte passat semblen confirmar-ho.
Aquesta. nova ha. produn est-upor.
També es concedeix certesa a la.
noticia de la disparitat de criteri
entre diversos ell:rñents de la Ceda,
dins la qual OU Robles, sostingut
per les joventuts del partit i la. ma·
joria dels diputats 1 organització,
manté el criteri intransigent.

1923...

---------*:--------UNA CARTA DEL SENYOR
COMPANYS A l'ASSOCIACIO
OE PERIODISTES DE BAR·
CEL ONA

*:---------

.
m¡una

Dijous es reunirà
el ple del T de G

.,

a
Una
Os:;orio Gallarda

Aquell lacai infeliç 1 poca-solta de
la Dictadura que es digué Alfons
Sala, liquidador de la Mancomunitat de Catalw1ya ha fet la seva «rentrée» politica comboiant carlins per
Terrassa. Dies enrera va debutar
com a organitzador d'una conferència a càrrec de l'acreditat monàrquic 1 ex-catalanista senyor Perica
Sainz Rodríguez, i ara ha continuat
amb el ¿,enyor Vfctor Pradera, que
també està bé! COm es recordarà,
el tal senyor Pradera, vocal del
T. de G. i membre del «Bloque Nacional»_ ha estat justament recusat
pels advocats defensors del Govern
de ia. Generalitat, en un document
memorable.
En fe r i a presen to.ció del senyor
Pradera, l'aHudit lacai Alfons Sala,
es permeté injuriar grollerament la
digna austeritat del senyor 03SOrio
Gallardo, el grnn jurisconsult defensor del President de Ja Generalitat.
Reproduïm a continuació de «El
Noticiero» -que hi dedica espai i
atenció preferent- algunes de les
paraules injurioses i calumnioses
pronunciades per tal Sala, ex-senador del «regne», en presentar el vooo.l recusat i entusiasta monàrqUic,
senyor Pradera:
«La Repúbhca, a. pesar de todas
las renovaciones. no ha dada hombres ~e la talla del seflor Pradera,
temperamento recto que no se doblega ante la injusUcla. Por eso ha
sido recusado como vocal del 'fiibunal de Garantias Constitucionales
por aquel famosa monàrquica s1n
rey, que en el informe sosteniendo
la recusación ha dícho que para ser
un buen juez, hay que ser voluble,
sobornable y mal patriota.•

• •

quats. En tot cas. la llibertat d'acció de les esquerres ha d 1 ésser
igual que la de les dretes.
Cal, doncs, que tots els partits esquerr istes siguin posats en
condicions legals per a emprendre tot seguit les activitats que ;a
han emprès els partits drettstes, i especialment la cCeda» . D es
del moment que un partit es prepara públicament per a les eleccions de diputats a les Corts de la República, tots els partits han
de poder ter el mateíx.
No seria just, no seria admissible que els drettstes s1aprotitessin
de la inactivitat forçosa a què l'Estat excepcional í les disposicions judicials condemnen els partits d'esquerra. Els homes que
des d 1 ara ordenen la mobilització electoral de la cCeda,, han
d'ésser els primers a reconèixer el dret immediat de tots els altres
partits a mobilitzar-se en les mateixes condicions.

LA

• • •
Que la cCeda,. es mantingui en la seva posició de L1última crisi
o que r etrocedeiXi, és una cosa que només ens interessa indirectament. Allò que ha d'interessar-nos d'una manera directa és la perspectiva d'unes eleccions generals dins un breu termini.
U A utonomta de Catalunya í la reafirmació de la Repüblica són
el doble objectiu que la vinent lluita electoral té per a nosaltres .
Davant d'aquestes perspectives, havem de r eclamar que se'ns post
en igualtat de condicions r especte els altres partits.
L 1 organització de les lluites dels comicis exigeix sobretot el
funcionament dels centres i oficines, i l 1ús de Les llistes t fitxers.
No pot ter-se aQuesta tasca amb els centres clausurats i segellats.
Els processos judicials van fent llur curs. Però tots els ctutadans
que es troben lliures han de tenir els mateixos drets de propaganda
i d'actuació en el terreny elector al.
La •Ceda> la treballa I els altres partits han de poder treballar igualment, si no volen sofrir un fatal h andicap.

A. ROVIRA I VIRGILI

I

~~~~~~~~~~ ¡

AQUEST NUMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA

SITUACIO

POLIT! CA

UNA

NOTA OE LA MINORIA
SOCIALISTA

Sobre una visita efectuada al
ministre de la Governació
Madrid, 8. - A l'oficina parlamentària socialista facilitaren la següent
nota:
«El sàbado últlmo vtsltaron al ministro de la Gobernación los seño-res Anastaslo de Gracia, presidenta
de la U. G. T.¡ J oan S. Vidarte,
vicesecretario del partido socialista,
l tta.món Lamoneda, secretaria de
la minoria socialista, qUienes sou..
citaran la reapertura de los ~ntros
obreros clausurados para el normal
y legal funcionamiento de las fedaraciones y Sindicatos de Trabajadores y autorización para la publicación del órgano diario del socialisme,
suspendldo desde hace siete meses.
El Sr. Porteta Valladares prom·etió a sus visitantes estudiar con el
mejor deseo dichas peticiones.»
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Aragó ........................
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Reg16 ..,............,t:t • • , ... . .

•
66
1U
bl.
-~
~•

i

~y;artea ............. ........
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Preus en ptè's. êl.s 40 Qullos.
GARROFES
gr¡itell6, negra ...........
.;s
ssa ............ ~. ...... ....
~
Mauorca ........ -.:.,..;-;-;..
~c:S 5t.
Matatera. negra ••••• :...
w1 &\.
RoJa ..............,..............
eG
Vinacoç, negra ... ._.,¡<, 1¡:.
~
_ Pp;us en r~ ela i2 s,uuos.
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Avui, tarda, n les 4 1 nlt, a les
10. La graciosa comédln:

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO

i l'emocionant assumpte financer

LA BANCA NEMO

COLISEUM

44

Avui tarda, a les 4 Nit a les
deu:
·
'
CONCURSO DE BELLEZA
(Còmica)
REVISTA PARAMOUNT
EGIPTO, REINO DEL NILO i
Stan Laurel I Oliver Hardy, en

45
45

4060

42

~

42 5C/

44
gs

10tl t 6

~

I

Vj_RlEtAJ~S.
__
-...... . ....,.
F.ro.!l.!L Pf!fl,.CW21J:e,.~~)
A-;u,l~ 'd1mar~;a;: ü'RiOÑA

I - VICENTE I contra UHlA 111GARMENDIA. Nit: GURUCEAGA
CAZALIS II contra OSA I - IBAR
LUCEA.

FRONT{) NOVETATS
Avui, dimarts, tarda, n les 4:
GALLARTA li - ABASOLO contra
NARRO li - LEJONA. Nit, a les
10'15: ZARRAGA - PEREA contrn
SOLOZABAL - CHIQUITO
OALLARTA. - Detalls per cartells.

--- 0- ---·-

·-

Obert des de los .deu del mati
a les vuit de la nit

EXPOSICIO DE
l'ART DEL VESTIR

MUSEU D'INDUMENTARIA
RETROSPECTIVA
EXPOSICIO HISTORICO
FOTOGRAFICA
DE LA CATALUNYA ACTUAL
DARRERS DIES
d'aquest grandiós Certamen
PROGRAMA PER A AVUI, DIMARTS, a les 4'30 de la tarda

*

SALO DE CREACIONS
SEGON TE DE GRAN MODA
Te dansant. Orquestra Demon'•
.Jazz. Exhlbició de balls per la
parella LEONOR AND GURRY
carnplons d'Espanya
BALL A LA PISTA

DECIMA EXHIBICIO
DE MODELS
de Prilllllvera I estiu, de lo. moda
femenina 1 mascuuna
Continuació de l'inoblidable i en.
lluernadora EXHIBICIO de lea
collecclons que comencaren o. exhibir-se dissabte, amb presenta.ció de nous models pertanyents
a les segUcnts cascs creadores:
EL OIQUE FLOTA.NTE, MARIA
ESTERA DE GALERA, JOSEP
PARRE, PAQUITA DURAN, FERRER ARTIOAS, FROUTCBMANN,
GALLARD, LA SmERIA, :MART!
MARTI, PAQUITA MAURI DE
MURILLO MANUEL MORELL,
MODES BADIA, MI.MI-JOAQUI·
MA, CASA MOLIST DE MARIA
MATARO, RENAULO I CO.MPA·
NY~~-~ RODRIOUEZ, JOSEPA l:IA.N.l.uc.O DE MOYA SIVILLA
PELlO TORRAS, VIDUA PORTA,
etc .. etc
PREUS: EntradA amb dret a vl&ttar les dues Exposicions 1 el Museu d'Indumentària RetrOtipcctlva, UNA pesseta. Te de ¡ran
moda Entrada combinada al recinte de les ~clons 1 t\l Saló
de Creacions TRES pessetes. L'im.post a Càrrec del públlo. Te
complet, DEU pessetes.
NOTA: Per tal de tenil' dret a
entrar ai SalO de Creacions és
indisPensable adqulrir el tiquet
corresponent per al te. Les taules
encarregades amb anticlpaclO solament lleran reservades !los les
6 de la tarda.
Restaurant servit per ID. Casa
Llibre Cobertll a 7'50 1 10 pessetcs, vi comprés.
LA FONT LLUMINOSA SERA
PERFUMADA AMB CREACIO
DANA
DEMA, DIMECRES

GRAN

ESDEVENIMENT

100

I
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Una fiesta en Hollywood
(Producció M.

c.

M.)

S·fl4~•gtJoo
Demà, d1mecres, nit, a Iu 10
Magne Festival a BENEFICI de
la Germandat de l'Associació Artistica de Varietats 1 Clrc
eLA PRIMITIVA ESPAtWLAt

60 formidables artistes
El mlUor 1 selecte prOgrama de
Barcelona - Detalls per cartells
PREUS A BENEFICI DEL PUBLIÓ

-""'

L'HOSPITALET

LLEIDA
NOTES DIVERSES
Lleida, 8 (per telèfon). - Prop
del moli de Cervià. dos individus que
es fingiren policies intimidaren
Modest Fenoll 1 Borràs pérquè els
niurés les 110 pessetes que portava,
amenaçant-lo de venjar-se sl denunclava el fet a la pollcla.
L'alçaldc gestor senyor Pujol
' ha trames w.la. c~mupicació a le~
entitats econòm1ques p er tal de posar-se d'acord sobre l'organització
del programa de la Festa Major.
A Cervera 1 en el pas a nlvell
del carni dc Torà de la llnla de
Barcelona a Saragossa, el tren atropellà la vella de 76 anys Dolors Vives. la qual quedà .morta en lngre~
sar al seu dom!clll.
En el quilòmetre 23 de la carretera de Lleida a Tarragona, el camió de la matricula de Tarragona
núm. 4.473 topà contra W1 arbre. Resultnren tres ferits.

GI RO
NA
_
NOTES DIVERSES
Girona, 8. - La noticia del greu
estat del senyor Pere Estartús, donada àhlr per la premsa, ha produït en aquesta ciutat i comarques
W1 fort sentiment. El senyor Estartús, fill del que es va batre amb
heroisme contra els carlins salvatges que cremaren 1 assassinaren innocents ciutadans a Tortellà 1 a Besalú, hereu de les idees liberals del
seu pare, ha estat des de molt jove,
W1 ferm 1 dectdit lluitador dels ideals
republicans 1 anticlericals.
El senyor Estartús és molt conegut i apreciat a Girona, on visqué
molts temps exercint d'advocat.
Ha estat detinguda la veina
de Tossa de Mar, Manuela Rlbas,
de 69 anys, vidua, per haver causat
diverses ferides, considerades de pronòsitlc reservat, a la seva convet·
na Carme Balam, de 70 anys, també vidua, 1 promoure W1 formlda·
ble escàndol a la via pública. carmc Balam afírma que les ferides 11
foren causades amb una forqullla,
però l'altra diu que ho féu amb unes
estisores. L'assumpte ha passat al
jutjat.
Ha sortit cap a Barcelona, on
va. destinat per a exercir el càrrec
de jutge en el Jutjat núm. 16, el
president de l'Audlènola Provincial
d'aquesta • ciutat, senyor Joaquim
Vilches.
Ha estat acomiadat per tot el personal de l'esmentada dependència
oficial. Di•senyor resta molt agraU
del bon comportament de tots durant la seva estada en aquesta ciutat.
Com a incurs en la llei de vagabunds, han estat detinguts els següents individus: Josep Turol Muñoz, de 25 anys, natural de Fuentealamo (Múrcia), Joaquim Diez
D!ez, de 23 anys, solter, natural de
!bros (Jaén), Josep Fano Gimeno,
de 23 anys, solter, natural de Comar de la Huga (Osca); Narcfs Pe·
lai, de 47 anys. de st. Andreu de
Sahon; Joon Cassà Puigvert, de 27
anys, natural de Uriana (Lleida),
i Marlan March Codina. d'Alella
(Lleida).
Han estat posats a. disposició del
comissari d'Inve3tlgacló i Vigllàncta
d'aquesta provincia.
El dia 5 del mes en curs rou
nomenat mestre lnterl de l'escola
nacional de st. Joan de les Abadesses, el senyor Josep Solduga. eolomar.
Aquest migdia mentre passava pel carrer de la Cort Reial la
veïna de la nostra ciutat, Francesca
Macau, ll ha sobrevingut W1 desmai
i ha. caigut a teua. Ha estat auxiliada i conduïda per la policia urbana al seu domicili.

REUS
La Cotnissl.ó d'Associats a Reus

de «Caixa Mútua. Populan posa en
coneixement dels interessats que des
del qia 20 del corrent mes es procedira al pagament de la t~rcera
amortització. Aquesta operació pot
er.ectuar-sc al carrer de FortW1y,
num. 25, 2.on.
Per a. establir una cooperació material a favor de la nostra
festa major, hom ha creat uns segells pro-festes de 0'26 pessetes. NaGRAN BALL DE GALA turalment, voluntaris.
Han estat detinguts sis pron l'estll del Gran Bal de la Coufessionals del robatori, havent-se'n
ture de Paris I SOPAR a l'AMEfet càrrec els guàrdies d'assalt.
RICANA - Cotilló, Quadros de reS'estan efectuant gstlons per
vista, Cos de ball del Liceu Sensacional PARADA de MANItal de lograr la desaparició del pas
QUINS. - Rigorosa etiqueta • Es
a nivell del ferrocarril de M. s. A.
reserven taUles a la Ca.<>a Llibre.
sobre la carretera de Cwstellvell.
-:- Per tal de commemorar la
glonosa data del 14 d'abril el gestor .municipal ha. tingut a 'bé confeccaonar el següent programa de
festes:
De bon mati: Tritlleig de campanes.
A les deu: Elevació de globus a
l'estadi Reus Departiu.
A les dotze: Concert per la BanTEATRES
da Municipal a la Plaça Prim.
Novetats. - Tarda : eLa ronda de lns
A la Plaça República, audició de
bruJas». Nil~ «Los Inseparables•
sardanes per la Cobla Catalunya.
Barcelona. - Tarda i nit: cLos' pe..
A l~s places de Prim 1 Repúblilllzcos» .
Còmio. - Tarda I nit: cMucho cut- ca, hi seran !nstal!ats gallardets.
d.ado con Lola»
Espanyol. - Tarda: cOe la terra del
gnncbo» i «Els nereus del tio Pere»
Nit: &L'home de les tres cares»
·
- cEL <llablo se dlvlerte» 1
Poliorama. - Tarda 1 nit: «La. Ram- Laietana.
«La chlca de las montaflas»
J?la de les norlsten.
- «Madamolselle DÓctora» 1
Prmc1pai Palaoe. - Tarda 1 nlt · «La. Kuraaal.
cHoy o nunca».
sala és plena» 1 «Miss _Thery)
MaJèstio. - eLa muerte de vacacloR!lme~. - Tarda: cOisneros»
·
neu 1 eLa dama de las camellas»
V1otòna. - Tanta: 1er. 1 acr' acte de
Marana. - cEl mlsterto del Acuarlum;.
«Merina» t «Sol de llbertad».
«Dcsllcen i cQue semana!».
'
Maryland. - «Lo Que los Dloses destruyen».
CINEMES
Metropol. - eLa banca Nemo».
Mirla. - cEl sl.gno de Ja muerte1 1
Astòria, - cEl club de media
h
«Una mujer corno ol.ngunc».
eLa. sefl.orita de los cuentosnoc ed»,
Hortmana,
e Miltral. - eLa portera de la fàbrica•
cHa.c.la
las alturas».
'
Avinguda. - ILNeU GwynJ cEl el b Monumental.
- cA ml me gusta asb
de media noche»
•
u
cNoche
tras
noche»
I
cPerdóo
y
ol:
Barcelona. - eLa. espia núm 13
vldoa.
cUna semaoa de fellctdndt .
, 1
Mundial. - cCampeones ollmp!cos11 1
Bosc. - cMadame Dub
·
cHumnntdadJ.
migo publico nú
I cEl coe- eLa calle 42» cSoy un fu
Bohèmia. - cEl ~Üce:Ò Emden» 1 NLiria.
gttlvo», cEl hombre y' el moostruo;
cAseslncto en la terraza. 1
i «Fra Dlavolo»
Broadway, - cY ahorn quéh P
- cUn secreto sensacionall 1
Que te qulero?J i cEl idolo ·da' 1 ~~ Parle.
«El tugltlvo de ChlcagoJ.
mujeres».
- «EI crucero Emden.t 1 cAseCa~itol. cMatando en la sombru Pedró.
slnato en la terraza»
Cohseum.
WOOd» - cUna nesta en Rolly-· Pathe Palace. - cToda W1a muJen
cQue calnmidad» 1 «El mundo et!
Cataiunya, - «VIdas rotas»
m!o».
Cèntric Cinema. - ~Amores' en Holiy.
Principal. - cMadame Dubarry» i cEI
WOOd» 1 «Vuelao mis canc1ones».
eneml'!'o públ!co núm. h.
Comtal. - cEl signo de la muerte» Pubil
Canema. - Reportatges d'ac«El deCenson i eLa Dlosa de la'
tualitat.
selva».
Rambles.
- eLa consentida» t «La
Diana. - «El rellcartoJ, cEl trio tandAma de las camellas».
tàs~lco» 1 «N9Che dc dueoden
Royal.
cA ml me gusta ns!», cDuEsulat. - cMUsJca y mUjerest' eLa.
VQl!es, estatlldon 1 cSed de Justlcla»
portera de la fàbrica• 1 «Federica• Seleot
Cinema. - eLa cod.ieia del
Excelsaor. - «Toda una mu.Jen cÉl
oro» 1 cnustones de gran dama»
rey de la suerte» I cEl beso de la Smart.
- «lliaria Luisa de Austrtai 1
muerte».
«Çampeón NartceS».
Fant.asio, - cRey de reieS».
Talla.
cHombres en blanco»
cEl
Fèmma. - cEl encanto <le uno. noche»
96 de cabalierla» 1 eLa POrtera de la
Foo Nou. - «El buaue de los mlsfàbrica».
tertosJ «El presldloJ 1 cCham el
Triomf. - cEl mlsterio del Acuarlumt
campeón».
•
cDes!lcesJ i eQue semana 1,
Frè&oli. - cEl rosa.rto»
cMoral 1
Tetuan.
- cAl llegar la Prhnaverat
amon i cOdios de buZoJ
cAsi
ama la. muJert I cCa.rollrul» '
Goya, - «Amor sublime• ·«Música
en el aire•.
'
IJ?UJel'es» 1 «Una noche én EI Cairo! Tlvol:i - «Música
- «El burla~or de Flolntlm. - eLa. reina Cristina de Sue- UrQuanaona.
rencla».
CI,&», «Guerra de valses• 1 cBuenos Volga. - «El espia núm. 13» 1 cBusdU18t.
co un rnlllonariot.
Iris. - cEl hljo de Kon¡t 1 «Música .Xile.
- cTod.a una muJen I cAl llegar
Y muJeres».
la Primavera..
Segon dels magnifica espectaclca
del CICLE IDSTORIC LES DANSES DE LES EPOQUES. Descrl¡>clo literària de •Las Danzas rom.àntlcas del Slglo XIX», per l'losigne escriptor Francesc PuJols
amb la. cooperació del Cos aé
Ball del Gran Teatre del Liceu.
lla Exhibició de MOdels Vivents, etc. DemA. passat, diJous,
a la oit:

----------*:----------
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METRO POL
Lhhia,

45

PALLA I ALFALI
AUaJ.s 1 .•
~
Alfals d'Ú
2 • .....
'"'':!'"'"'""
Palla
.............

sessió continua. Seient ONA PES
SETA; NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS • VIATGES, eto.

fiTY»

1L~

ldem Salamanca ,_,,;;;

TES PATHE • FEMENINA • Cus·
tav Frhoelich en el seu trlomr: •
EL FUGITIVO DE CHICAGO Dorothea Wleck en la seva creaciO;
UN SECUESTRO SENSA·
ClONAL. amb Baby Leror - Diumenge, matinal, 10'30 Des·
Qatx de localitats a taquilla per
a la numerada de diumenge, tar·
da, a les 6.

28

18

PUBLI

LES COMARQUES

ESPECTACLES PER
CINEMA PARIS
A AVUI
>:e
Tarda. 4'30. Nit, 9'45: REVIS·

20

LLIZGUMINOSES
fo'aves Andalusla .........
44
l<lem Extrema<lura
44
Idem M
.....
_ o.I}orca •.....••••••
F
rJ'vons Andalusia. .. ., •.
43
em E.xtremlldura. ... ..
4S
Veces Andalusia ........ .
40
1<1ern estran¡erea ....,1 .
I rs pals ................. ,.,,
42
dem estrangera 41, , . . , ••
42
~Jlixea ....... .. ......~ ..""; .. ,,
42
go
ld soill estrangera _ .....

I de

CIGRONS

t 55
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s..
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I
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~rani!

"'

Preus en ptes els 60 Quilos.

I

Peoedéa ....:-:-... : ..: ...... ..
Ur¡ell , .:.!.!llh:."•J· ~·
J\.
Prèus 'im ptea. "'e"ls 100 quilos.

............. ;,....... .
clec
..... ;.,•u•u••••.,••
15 Trencat ........... ,.:,, .... .

~5

l

19 bl
:al

ORua, MORESC I CIVADES
Civada
Extremadura '"
e4
85
Idem Ma
nc ba . ... .. .. ....
S4
s s,
Morese Plata, dlspon....
44
4
em pals ..... .............
4J
~2
rdl, Urgell .. .. ... .... .. ..
58
::-a 50
Escaiola, Andal USIQ ....
t6
•61

50

50

Bomba •••••••••••••, •••••••

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

l :tdS~ I:t4
20 fit
21

Preus en rals la Quartera de 70 litres

st.

Idem Oalaspar •., .. ,. ....
Bell-lloc o. ''''"'.!!.11";..
Floret .............~ .... ,;;, ••

llt-

':lm.

N um. 4 ..........."':': .... :;,,

54.,

5<i

ARROSSOS
Valora Que ee cotitzen
oublioa
Banc Blp, d Esp.• 4 ·¡.
li
I
»
6 'I•
11
11
•
6 'I•
I
»
I
6 •¡,
•
•
151/2•¡,
» Crèdit Local 6 'I•
I
I
» 5 112 'I•
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··-G-....:..RA-N
Nor4 52'70, 52'60, 52'75; Alacant,
39'00, 38'90,.~ 38'75; Transversal, 20'00,
.I
C
·
~
companyia del
21'00, 20'7o; R!f, 68'50, 58'15, 58'25;
NOSTRE
TEATRE
Explosius, 108'75, 108'50, 109'50; PlaPALAU DE LA REVISY~
tes, •18'15; Aigües, 171'25; Ford, 211,
de València
Els deutes de l'Estat seguiren for- 213; Asland, 58'50; Petrolets, 5'25;
Tarda, 5'16. Nit, a les 10'15:
Avul, tal'd.a, a le¡ 5. Entrada i
ça sostinguts.
Fll!pines, 355, 359; Chade, 414, 413,
butP.Ca, 1 pta. Primer: DE LA
Les obligacions Mwlicipals, Dipu- 420.
TERRA
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Als rotllos de n de mes es notà. 100, 87'00, operacions.
AUTOR: L'HOME DE LES TRES
TEATRE CATALA'
força animació i amb tendència a
CARES.
·
DijOUS, nit, GRANDIOS FESTI:millorar, particularment, les accions
PR I NCI PAL PALACE
VAL organitzat per Ja Penya
Rlf i Explosius.
ACUAVlVA- FORMIDABLE QUALes accions Chade sofriren un reTel"on 11882
DRO ARAGONES - FORMIDABLE
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•
DAVI
QUADRO
VALENCIA. Emlncnt.s
Lliures
35'45
35'55
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48'35
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Centres
de
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DIMARTS, 9

LA

MORT SENTIDA
INAUGURACIO DEL
JORDA

PONT

Ha mort després d'una cu l
laltia el malaguanyat coni~a ~
màs Bau, fervorós republi~¡ ~ 'l'O:
talan!sta quo tot ho saci'ifi.,_ ~
pro de l'ideal. L'enterra~Ò~a ~
pànent a les seves cóñVii'NI:-' re,;:
qucs, fou civil, al qual ~?l~
imponent mani!estació de dol
~
de set-c.enlcs persones, la qua{ tllt3
palesa les moltes simpaties
COS.
Unat gaudia entre l'element que tl
rà d'aquesta ciutat. Com a esquer.
ractcristlca cal remarcar q~ota ca.
la manifestació de dol hi vel~nt:e
una nodrida representació d ~
ment !el'tlenl. Donà les
à e lel&.
compte de la familia l~lc~l~ Per
l'Ajuntament popular Ramon
de
tera, cl qual amb la senzll.lesa on~
el caracteritza glossà la. VIda q¡¡e
desta però abrandada d'!dealisJne~
company Bau, que fins l'hora d ~
seva mort palesà el seu catala~ ¡¡
1 republlcan13me com ho dem me
les seves darreres paraules q~et
ren les de visca la Llibertat ; fo;
Catalunya. 1 visca la Repúbllea ~
Rebin els familiars dels que' r0.
company de llwta, Tomàs Bau
nostre més sincer condol dC! de'~
columnes de LA HUMANl.TAT
·
Diumenge es va fer la 1n
gurac!ó otícial del «Pont Jordb ~U·
W1eix les barriades de Collba:
Torrassa 1 Santa Eulàlia. Un sran
taulat endomassat espera pacte 1
l'arribada de l'imponderable seny~r
Pic ... ja que el pont fa dies espe
la seva Inauguració oficial.
ra
Van ambant invitats. L'alcalde
gestor d'ac!, el capità senyor Alfl't(l
Martin, és puntual. Al seu entorn
hi velem el capità. de la Guàrdia e¡.
vil, senyor Llu1s Hernàndez; el co.
manctant militar de la plaça., tinenl
senyor Ba.slll Seco; cap de policia,
senyor VUlam!ra; el secretar! de l'A.
Jnntament, senyor Joan Coca; l'ar.
qultecte, senyor Ramon Puig Gal·
ral; consellers del F. C. MetropolitA
Tranhersal i gerent, senyor Jaume
Famés; l'enginyer, senyor Belta, en
representació de la Companyia de
M. S. A. ; co:mltè locel de la Creu
Roja; l'ex-regidor senyor Jordà 1
Pons, 1 diferents representacions
d'entitats , etc., etc.
A la fi, l'arribada del senyor Pic 1
Pon, esdevingué apoteò31ca. Els coo.
rrellgionarios» aplaudiren de debó.
Apretaments de mans a desdir salutac!ons a dojo, regraciaments a
l'engrós: tot W1 poema d'endecas·
sllabs eufòrics que commouen l'au.
ditori.
Inicia l'acte l'alcalde gestor senyor
Martin amb W1 cl.i.&'l'et parlamen~
en el qual !a W1a breu histtria de
les penes 1 treballs que desde l'any
1907 s'han hagut de salvar per a
realitzar aquesta obra tan útil. Fa
lliurament del pont a la ciutat 1
alludelx a la cooperació de l'Ajun.
tament popular i a la Companyia
del Metro, que no han escatimat treballs fíns aconseguir aquesta milloo
ra. (Aplaudiments.)
El senyor Ple 1 Pon comença el
seu dlac~rs amb una plfia de prGo
~òstic. Diu que a la !i és una rea·
litat la W11ó material entre Ba.U·
lona 1 L'Hospitalet, puix que aquest
pont tan desitjat per tothom és el
mitjà; que des d'ara facilttarà el lliu·
re accés dels ciutadans de L'Hospita.let que es vegin precisats pels
seus quefers a. traslladar-se a Barcelona
Dedica un elogi a l'Ajuntament
popular que amb tan d'encert sabé
solucionar les di!lcultats per tal de
realitzar aquesta :millora ciutadana
1 lamenta que una força major im·
pedis fer la inauguració, justamen~
als veritables autors d'aquesta obra
tan necessària com útll.
I entestat que aquest pont uncl.Jt
Barcelona amb L'Hospitalet, pilla al·
tra vegada quan remarca que a
l'altr.a banda del pont, Barcelona
a?Olhrà amb els braços oberts els
Clutadans de L'Hospitalet.
.
Entre els aplaudiments dedicats
al senyor Ple, oirem W1 oportú xiu·
let. Era una loromotriu que passav~
brunzent per la via ferrada, la qual
segurament protestava des del fons
de la seva ànima d'aquell acte qué
tenia un marcat regust de sacr!legL
Després de la inauguració d'aquest
POl~t, obra de l'encertada tasca munlclpal del nostre Ajuntament poo
pular tan dignament presidit per l'a·
mic Ramon Frontera., els invitats fo·
ren obsequiats amb W1 lonx.
Finida la festa, hom rememorà 1
eVldenclà ensems que aquell xiule~
de la locomotriu fou l'expressió mé.t
sincera de l'acte.

I
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TARRAGONA
•

CONSELLS DE GUERRA :-: AL•
TRES NOVES
S'ha celebrat un Consell de
guerra ~ontra Pere Vinyes Rebull i
altres ve1ns de La Figuera pel supoo
sat delicte de rebe!Uó militar.
Presldl el tribunal el tinent coronel senyor Juli Castro.
El fiscal senyor Corbella retirà l'a·
cusacló. Defensava els processats l'ad·
vacat senyor Llevadot.
També es celebrà W1 altre consell
de guerra contra Joan Balada Sàn·
chcz i dos més, pel suposat delicte
de rebellió mllitar.
Presld! el tribunal el senyor coronel
Jull de Rivera.
El fiscal senyor Corbella mantingue la seva qualificació i el senyor
Montanyes que era el defensor demanà l'absolució.
Hom creu que la sentència serl
absolutòria.
Diumenge estigué a la nostn
ciutat el president de l'Associatió
de FWlcionarts de la Generalitat s.nyor Jaume Miravitlles que pr~
una reunió general dels tuncioneillr
de les comarques tarragonines ,a, 1f;
qual es tractà de l'unificació dels
sous de tots els funcionaris de Ca·
talunya. A aquesta reunió a la qual
també hi assistiren representants de
les comarques de Lleida. hi acudi el
senyor comissari de la Generalitat
senyor VIla que es posà al costat dels
f~nclonaris en les seves justes petiClons. Digué que ell defensarà els
funcionans de les comarques de Llei~
da, Girona I Tarragona per tal que
sigui W1 fet en el vinent pressupost
l'equlparament de sous a tot catalunya.
Després es celebrà a l'Hotel In~r-ti
nacaonal un dinar al qual hi asslS
també als postres el senyor Vila i en
el qual es palesà l'entusiaSme que
h ol!l sent per portar a cap l es justeS
pet1clons d els funcionaris de la. Genera.litat
Ha causat ¡eneral sentiment la
mort accidentada, de r esultes d'UIU'
topada d'auto, del vei de la nostra
ciutat Salvador Caselles.
El partit d e futbol celebrat al
camp de La Pedrera, entre els equiP!
Tarragona F. C. l Vilanova, aca"'"
amb la victòria dels primers per 3
gols a 1.
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TEATRE POLIORAMA

VICTOR DAURA, comèdia en tres actesTEAT
de J. Navarro Costabella
Aquesta és, s1 la memòria no ens
falla la tercera obra. que Navarro
oost.Rbella. dóna al teatre: les anteriors !oren «Samuel» i «Don Joan
de Terrassa». Navano Costabella

éfa fins ara, un bon novelUsta, com

RE I CIN EMA'

la solució de pagar amb diners, per

TEATRE ESPANYOL

q_ue ba. estat mare sense necessitat
de lligar-se amb el sant Sagrame~t
del matrlmoni. Això, aquesta moral
és sempre repugnant, però ho és més
en bOCa d'tm sacerdot encara que
vagi «disfressat de persona».
•
L'encert de Navarro Costabella.
ha estat en dibuixar el caràcter de

L'HOME DE LES TRES CARES, comèdia
dramàtica d'Enric Beltran

a. tapar l'escàndol, la pobra noieta

hO pfòven «El bé i el mal», «El re}lòjJBt del tercer pis», «Passa un in..;
!ant...» Ara és a més, un bon oo:
L'autor ens presenta, en els dos
diògraf En cVicwr Daura> a
• Vicwr Daura, en fer-lo humà i dig- actes primers d'aquesta.
obra, el con·
den els' encertsrt. Sodbre ~t ~n~! a~~ ne. I sobreto~.>, en no fer-li fer ser- flicte que representa per a una ta·
que forma pa
e
'
mons
ni
dir
sentències,
com
haurten
milla.
de nobles arruïnats el poder
l'ofici d'escriure 1 estructurar ~~ tet altres autors. Per aiXò sol ja
subsistir amb tot decòrum, sense
mèdles . els actes no són nl excess i mereix
elogis l'obra de Navarro COS- tenir una adequada preparació per
ent llargs n1 excesslva.men
v~ 1 sap cloure'ls d'una manera tabella.
interpretació anà a càrrec de
c~eixida · el diàleg no resulta. !et- laLa
ruc· b!' ba algun tipus molt ben tic»,companyia «Estudi d'Art Dramàde Molins de Rei. I fou veri- L'obra. magna sonoritzada. de CE~btilitat. I sobretot, i aquesta. és la tablement
x:nlllor condició que té per a valorar- per part notable 1 digna d'elogi GIL B. DE MILLE a la pantalla
de wts els intèrpreta, en
la la. comèdia no pesa. ni ~ m~ els quQ.ls es
veia. ço que no es veu
mènt ni quan resulta arti!1ciosa. en molts professionals:
anctó, desig
Pefquè si bé la comèdia té molts
de
superar-se,
quedar bé. Cal des·
encerts té també alguns defectes tacar la laborde dels
senyors
Josep
ue pr'ecisament per respecte 1 per
Cariteu 1 Jaume Canals. Josep Cafieuiltat, no hem d'amagar a l'a1.;1tor. riteu
és un notable actor, un actor
un d'ells és que resulta artificiosa,
nns 1 tot fent-nos càrrec de la. men- complet. Sobri, expres.sl.u, correctistalitat i els sentiments de la !ami· slm, aplomat, amb una. dicció clara.,
lla Daura. El pinyol dolç de l'obra amb un gest que sap subratllar les

1

é la solució que dóna el protago-n~sta al final de l'obra, al problema
que 'ha estat a punt d'esdevenir
nflicte. 1 el problema -o sia, , el
:a.trtmon1 canònic i el divorci o 1a0 r i el matrimoni, com vulgueu-,
el drama, d~ que s'aixeca la cotr·
ttn&. en el pnmer acte --e.q_ues a
és una. de les valors de l'obra: la
seva trajectòria perfec~ment recta
1 sense vaciHacions-, rò!ins qUJr ca~
en el darrer acte. Pe
e1 a.m

fs

dqulrlrla molta mes força 1 sobretat al final, que és el seu do de pit,
Jl. l'autor situés l'obra ~bans de la

paraules. La seva interpretació del
«Víctor Daura» és immillorable. Jaume Canals és un magn1ftc actor de
caràcter, que féu del personatge de
«<sidre» una. creació perfecta, digna
de tots els aplaudiments. Molt bé
l'escena de conjunt de començaments del tercer acte.
J o be vist actuar poques compa.
nyies amateurs. N'he vist, però, moltes de professionals que ja pagarien
per interpretar amb tan decòrum
una comèdia com ho féu aquesta

implantació del divorCl. Ara amb
divorci siguin quins siguin els sen~
timent:S religiosos de l'especta.d~r,
el confllcte s'afebleix:. I s'&febleiX,
sia. es desdibuixa el caràcter dels
0
ersoDatges. La famill.a Daura és
~omposta. del pare, V1ctor, vidu 1
el fill. Carles, casat amb Isabel, una
noia heugera -és un eu!emisme-.
que no sent cap afecte _vers el seu
marit, que passa les 01~ fora de
casa, etc., etc. La familia. és molt
religiosa: tant, que tenen un director espiritual a casa, un jesuita, el
pare salvador, vestit de seglar. _Un
vel nostre de butaca, deia refermt-~ al pare Salvador: «Va disfressat
de persona».
carles ha seduït Wla. nom. soltera 1 hi ha tingut un 1111, el fill que
no ba pogut donar-li l'esposa legi_tiJna. Carles no sent el més minim
afecte vers l'esposa: ho ha. confessat en el primer acte, en una escena
en què marit i muller es menyspreen obertament 1 diuen que cada.
u tirarà pel seu cantó. Carles, en
ca.nv1, està. enamorat -o bé ho sembla.-- de Magda, la nola. soltera que
U ha donat un fill. Doncs bé, quan
això es descobreix, o sia, quan es~
clata. el drama, 1 el pare Víctor Daura, únic personatge de bon sentit,
proposa el divorci, que és la solució
més honesta i més moral, el fill ,
Carles, s'esgarrifa, plora, t parla del
Sant Sagrament del matrimoni. Ens
semblaria bé si l'autor ens hagués
presentat el personatge com un perfecte cr1stià, com un home digne 1
d'una moral rlglda i austera. Però
no és aixi, ja que aquest bon cristià
que s'esgarrifa davant la solució
del divorci, no s'ha esgarrifat, essent
casat com Déu mana, estant lligat
pel Sant Sagrament del matrimoni.
en sedUir una noieta í ter-li un fill
que, pel seu naixement, la socteta_t
cobrirà de llot i d'escarni. I si t1
divorci és. una cosa. que no pot acceptar cap catòlic, seduir una I;lObra
noia 1 fer-U un fill, és una vilesa.,
I un home obert de cor i de cons~
ciència recta, sigui o no catòlic, no
pot emparar-se en l'Església per a
cometre tu1a vilesa 1 una 1n1Ii1oralitat. sense comptar que la veritable
immoralitat és seguir unit amb una
dona que, a pe~ar del Sant Sagrament del matrimoni, passa les nits
fora de casa. Com és també una
immoralitat el q_ue un sacerdot doni

PROGRAMA

exposat.
Gómez.
De totes maneres no creiem, però,

que aquesta classe d'assumptes siguin els més apropiats per a portar
a l'escena. Són assumptes que no
encaixen al teatre pel seu regust

al treball. Fins acf, l'esmentada test,
encara que un xic resseguida, és
presentada amb certa habilitat. Un
diàleg viu, àgil, raonat amb slm·

de

FORMIDABLE

i el grandíssim murri
d A MES C A GN EY
en

cosa

salaç

constJ, que en afirmar això, no
Principal Palaco. - L'actualitat
ens mou a nosaltres cap sever prin~ teatral J leteràrla del moment és la
clpi d'ordre moral, puix que ja fa representació al «Principal Palace»
temps que estem curats d'espants. de l'obra de Carles Fages de Climent

I

«El jutge està malalt>, en la qual

destaquen bellament les estro.res de
«La cançó de l'estudiant», musicade:; amb tant d'encert pel mestre

Jaume Pahlssa. L'èxit literari de l'obra és degut, sobretot, al fet que !a

poesia en què està escrita no és
forçada l són tan entenedors els seus
versos que el públlc frueix la seva
una producció de ERIC POMMER rima del començament de l'obra fins
a l !lnal, ja que són dits 1 matisats
....,...,,..:;::¡!!.ot com sols sap fer-ho l'elenc q ~ t re-

Avui, estrena

balla sota la direcció Vi!a-Davl.
«La cançó de l'estudiant» és d"uHOtl
na. música tan senzilla, ensems que
ro~.t¡. bella, dins el seu caire popular, 1

presonera» 1 cEls flors de pèsol».
Un cas escabrós, de mala mena,
dilicil d'explicar, però que l'autor

Les més belles cançons ...

La h istòria més divertida .••

d'Una melodia tan tina i suggestiva
que tenlm la seguretat que el seu.
ccrltorneHo» corejat serà ben aviat
cantat arreu 1 se'n farà un dels èxits més legítims del mestre Jaume
Pahissa, el qual porta de no , al poble una de les cançons més formoecs dc~ temps passats.

I

Revetlla de l'Espectacle (13 d'abril):
que han de trametre llurs programes
a 1'Ajimtameut (Secció de Cerimo..
nial) per tot el dia 12 com a màxim.
La. tramesa es prendrà com a ins·
tàncla. per al Concurs 1 les notes dê
programes serviran per a orientar
el Jurat.
Es convenient que les empreses
trametin a l'A.SSoclacló còpia dels

pro¡rames.

~ll~Iftfftlll
F. Vehils Vidal

Direcció, M. Pelliser
Rebudes les més extenses colIeccions de models del pafs i
de l'estranger
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EXPOSICIO VESTIT
LA RADIODIFUSIO
INTERNACIONAL

L'òpera «Carmen», des de
l' «Scala de Milà»
Tal com s'ha vingut anunciant, el

DAR

Catalunya, xarxa italiana. 1 xarxa

d'Unió Ràdio, ultra Ràdio Barcelo-

na E . A. J. ~ l, podran escoltar, des
de dos quarts de vuit del vespre tins

a les 11 de la nit, l'audició Integra
de l'òpera en quatre actes «Car~

men», del mestre Bizct.
Aquesta obra serà representada al
teatre «Scala dl MilanO)l pels artis~
tes Granna :Pederzinl; MAtalda Fa~
vero; Francesco Merli 1 Ettore Nava. Els artistes Pederzin1 1 Merll, els
quals representaran els pJ.pers de
«Ca.rmen» 1 cDon José» respectivament. són considerats com als artistes de més fama que enguany han
passat per l'escenari de l'c8cala. ell
Milano».
El c:Corriere delia sera1, pres:.igiós
diarl italll., diu que aq-..Jesta audició de «Carmen» que donva aquests
artistes és de les retransmissions més
reeixides que hagi pogut oferh· l'organització artística. del primer tea,..
tre d'Itàlia.
Amb aquests antecedents, doncs.
podem assegurar que la retransmt.s.
sió de dijous serà quelcom d'extraordinari que enlairarà una vegada
més el nom de la radiodifusió de
Catalunya.

Del 9 al 22 d'abril
presentem les

«SALUT, REPUBLICA
I LERROUXISME»

per a

Primavera i Estiu
en

Sueters,' Brusons;
Jaquetes, Vestits i
altres confeccions de
punt per a senyora;
home i nen,
a

«lAD~I~A Ut L'AMOR FERESTEG», A L'ESCOLA DE
DECLAMACIO DE SANTACOLOMA DE GRAMANET 1

J . SOL

Avís a les Empreses dè

prilxlm dijous, dla 11, tots els ràdiooients de la xarxa d'emissores de

EL G UAPO

Labor altament meritòria la d'aquesta escola. dramàtica. Durant els
llargs anys de lluita que por ta, ha
representat, sovint amb encert extraordinari, el millor repertori català.
«Terra Baixa», «La mare eterna», «El
mistic», «Ma.ria.-Rosan, «Giras-sol»,
!CEls fllls», etc., etc., han sorgit de
1es taules det seu teatre, en escenes
de vida sublim 1 inoblidable. L'any
Passat matelX realitzava d'una manera magistral «La dama enamorada».
Joan Puig t Ferreter, que assistia a
la representació, qualificà el seu treball com una de les millors interpretacions donades a la seva obra. Diumenge passat, per a. «demostrar el
Profund amor que sent per aquest
au ton posa va en escena la menys
representada de les seves dames: «La
dama de l'amor rerèsteg»
. L'escola compta., per representaCions d'aquest ordre, amb dos elements a.mb condicions extraordinàries, Didac Miejimoble i Miquel Saladrigues. Això pot semblar a algú
Pura exageració. Però l'invitem a
veure el seu joc, tot afegint que Jau~e Borràs pregà, d'una manera inSlStent, a Miquel Saladrigues, c.le
Passar-se al camp professional. Però,
tothom coneix que la perspectiva que
es Presenta. a. un actor a Catalunya,
per més gran que sigui, no és de les 1
més falagueres.
l'EsSecundada per les senyores Oliva,
cola féu viure de debò el drama Punyent i cru.

•

PELS ESCENARIS

l'autor ha emprat per a construir que l'autor l'envolti d'un suposat

la comèdia, en la qual apunta, de sentiment d'inexperiència i bonesa.

tant en tant, una que altra guspira de vehement dramatisme. L'escena final de l'acte primer, per
exemple, el dramatisme de la qual
esdevé vigorós, sense arribar, però,
a punyent, és com una destra pln~
zellada. d'incruent realisme, que plenament arriba a l'espectador.
Tot en aquests dos actes primers
es desenvolupa de manera nonnal,
amb una relativa lògica; però, de
sobte, en l'acte tercer, l'autor ens
planteja un enversemblant cas d'ordre fisiològic, un cas de depravada
morbositat sexual que guarda intima relació amb els diferents casos
ja portats al teatre per Bourdet, el

LLUIS SOLER

GUILLERMO TELL

i

luxuriosa, els
quals converteixen una figura plista lilglca, fa oblidar els vells ma- el tipus clínic de l'obra- en un
terials, gairebé rudimentaris, que ésser od!ós ! repulsiu, amb wt 1

ha sabut llevar-li wta la repugnància, tota la cruesa de llenguatge
Ahir triomfà e! grand iós
que pogués molestar els especta.espectacl e al o i n e ma
d'cEstudl d'Art DramàtiC>, de Modors. Un cas exposat amb les parauFANTASIO
lins de Rel.
Distribuïda per Rà dio Films, S. A. E. les més justes, de menys procacl·
VEGEU-LA AVUI!
tat. I aquest és el millor mèrit de
Lluls CAPDEVILA

UAPIT O L
UN

4

«L'home de Jes tres cares» obtinl'obra, Ja que no és l'assumpte en gué una excellent Interpretació.
A
si, per arriscat que sigui, el que remarcar la tasca força lntelllgent
més pot molestar l'aida del public, realitzada per les senyores Fàrvaro
sinó les llibertats de lèxic amb el 1 Baeza. i el primer actor senyor
qual és

pecaminós, però hàbU autor de eLa

c ... l quan era a la
Creu, el sòl tremolà 1
les terres s'enfonsaren ... »

Tanmat:.etx, les perversitats mons

truoses 1 tota mena d'actes contra.
Teatres i Cinemes
natura, sempre han estat, són i seran repulsius als homes d'una norL'Associació d'Empresaris d'Espec·
mal masculinitat. Encara. que Pe- tac!es Pubiles de Catalunya l;&COrda
tronlus, Oscar Wilde, Bourdet 1 un a les empreses de Teatres i C""memes
tal senyor Jacint hagin sostingut i de Carcelona - ciutat que desitgin
practicat el contrari.
prendre part en el concurs de la

El senyor Pic i Pon, en un
discurs polític, assegura qu~
el Partit Radical representa:
la confiança, la pau social I
la fe en la República
El senyor Pic Salaric ha estat .homenatjat pels elements radicals del
«Fomento Republicana AutonomJ,s...
ta». A l'acte hJ assistiren les més
rellevants personalitats del Pal'tit
Radical i el senyor Pic 1 Pon, Al·
calde governatiu i .Governador General de Catalunya suplent.
El primer de parlar fou el senyor Julià Clapera., el qual féu l'a·
pologia de l'Espanya gran. de les
personalitats del partit 1 de l'horn&o
natjat.
Després del discurs del senyor
Clapera, que recordava l'eufòria ra...
dical d'altres temps, el senyor Mar·
tinez murà a l'homenatjat les in·
sfgnies de l'Ordre de la RepUblicà
1 un pergamf commemoratiu de
l'acte.
Tot seguit el cap de redacció de
«Renovación», Sr. Femàndez Mar·
tin, també téu el corresponent elogi
de l'homenatjat, imitant-lo a continuació els senyors Romàn i Albert

El senyor Giralt, sempre tan e~
fòric, digué que en el cas del senyor
Pic Salaric la joventut havia deixat d'ésser una esperança. per con~
vertlr-se en una realitat 1 una victòria. També el senyor Capdevila
prengué torn entre els oradors, el
qual, més esplend!d, féu l'elogi de

PREUS DE
~

EXPOSI CIO
Entre els centenars de models
nous, altament distingits i originals, us serà molt fàcil d'escollir el de la vostra predilecció

VISITEU US NOSTRES APARADORS!

l'homenatjat i de la. seva famllia.
L'ex.-regidor senyor Sa-ntama.ria
elogià també el senyor Pic Sala.ric
i acabà &firmant que Lerroux és la
glòria del Partit RadicaL

El senyor Serraclara començà:
Salut, RcP.úbllca 1 lerrouxisme 1 a
continuació es referi a. l'obra de le&
joventuts radicals 1 del partit per
acabar demanant un aplaudiment
pel cap del Govern. Encara. parlaren
després els senyors Pérez de Rozas
i Ulled. Aquest darrer assenyalà com
a personalitats destacades de les joventuts radicals els senyors Clapera, Rodrtgue-¿; Soriana i Pic Salaric,
dels qua.ls téu grans elogis. El se·
nyor Ulled parlà en nom dels senyors Lerroux i Rocha.
Finalment féu ús de la paraula
l'homenatjat, el qual, després d'a·
gra.lr els elogis que ll havien estat
adreçats, digué que les joventuts
radicals actuals estaven disposadeS
a superar la glòria aconseguida per
les JOventuts precedents. A les joventuts actuals ~gué- faig lliurament moral de les ens1gnies que
acabeu d'oferir-me 1 aquestes podraJ\
demanar-me-les el dia que creguin
que no sóc digne d'ostentar-les.
Acabat el discurs del senyor Plo
Salaric parlà el senyor Pic i Pon.
Digué que aquell acte tenia una
gran importància pel Par tit Radical
puix que representava. la consagra·

cló de la cordialitat i l'esperit de

fraternitat que uneix la família. ra·

Avui~

di cal.

primer dia de venda

Després el senyor Pic i Pon anun4.
cià. que dintre pocs dies seran re"'
integrats a Ja Generalitat aquells
serveis que poden contribuir que en
la nostra regió es torni a treballar
intensament.
Anuncià w1a. campanya política
per Ca.talunra contra l'esperit de la.
revolució de 6 d'octubre i digué qué
quan Catalunya vegi que els radicals han brindat al poble treball,
pau i ordre haurà. arribat l'hora
de dir: Voteu-nos perquè nosaltres
representem la confiança, la pau soclalila fe en la República.. J acabà:
El senyor Lerroux, el nostre Ulustre cap, desitja que el Partit Rad!~
cal continu! ostentant l'executòria
autonomista que sempre ha mantin·
gut 1 que a Catalunya 11 siguin tin ..
gudes les consideracions que com ~
força. politica es mereix. Aquesta
executòria serà Ja que portarà el
Pa rtit Radical e. la v:ictòria. elec~
ral.

Dl MAl
•"'!!!!!
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Encara un centenari

INFORMAC IO :DE
SERA EXECUTAT EL PERIODISTA JACOBê•

o
_
LEON CLADEL,
GRAN NOVEL·LISTA RURAL LA SALUT DE MR. EDEN La Conferèn· Els nazis volen decapjtar-lo
Reunió de Consell
Informació de Sir cia d'Stressa perquè serveixi d'escarment

vers un abrandat misticisme social
i h :_nanitari, que va fer-lo erigir
en palladi dels pobres i dels desposseïts. Aquesta situació d'ànim el va
decantar cap a Poulet Malassis, ecUtor anticlerical, a la manera del
nostre vell López, encara que més
antiburgès que aquest.
Fou coHaborador de «Le Naln
Janne», de «Boulevard» i de «L'Evenement», on va publicar la &eva
narració «Une mandite», francament favorable a la Commune, 1
que ll va costar cinc-cents francs
de multa i un mes de presó. En sortir, va dimitir el seu empleu a. l'Assistència Pública 1 es llançà a viure independent.
El seu «I. N. R. I.» a la glòria
dels «communards» del 1871, no ha
vist la llum fins seixanta anys després, el 1931, sota els auspicis de
Poulaille.
Va ésser sempre un amic, un germà 1 un e!l.amorat del poble. Va voler viure i morir «poble». I de tot
el poble, el sector que estimà sempre més va ésser el que viu i mor
a la pagesia. Judith Cladel ha pogut e3criure d'ell:
«Lligat per indissolubles llaços a
la plebs camperola, és a ella que
ha consagrat la seva vida i la seva
obra, ha ella que ha fet vot dels
presents del desti. Es ella sola que
li ha inspirat un amor que res no
refreda; ella sola que ha observat
apassionadament, 1 l'ha estudiada,
descrita, celebrada 1 cantada amb
un entusiasme xardorós, que l'ha
desgastat abans d'hora.>>
Zola, el 20 de juliol del 1892, l'endemà de la mort de Cladel, a Sèvres, va dedicar-li un bell article
necrològic. on feia ressaltar, també,
la seva devoció als camperols, als
LEON CLADEL
«un-pieds», i la seva intelligent i
segons un dibuix d'André Gill
generosa comprensió de l'ànima innocent i forta. alhora. de les multi(Montauban, tu no ho sabràs pas) tuds. Léon Cladel és un gran eses deia, en realitat, Pere. La seva criptor del poble.
posició econòmlca degué haver miF.
llorat una mica en relació a la del
P. S.- Quan teníem redactat l'anvell «Santa M;sèria» per tal com va terior article, ens arriba un exempo_der donar al seu fill una instruc- plar de «Les Nouvelles Litteraires»,
ciÓ acurada, d'antuvi al Seminari de que conté un bell recull de lletres
Montauban I, més tard, a la Facultat inèdites de Víctor Hugo a Léon Ciade Dret de Tolosa.. Aixi el futur del. En la impossibilitat de reprogran noveHista arribà a exercir de duir-les, per manca d'espai, aconsepassant prop d'un advocat de la llem als nostres amics que les lleSeva vila d'origen. Tot seguit, però, geixin per ells mateixos e. l'edició
va traslladar-se a Paris, on, l'any del 30 de març de l'esmentada re1857, el trobem dedicat a la matei- vista.
xa professió.
Com tants d'altres eminents escriptors francesos, Cladel va ingressar a l'Admlnistració Pública. El
1869 redactava escriptures per al
Un amic Mstre, escriptor de solServei de Pensions i, el 1872, in- vència,
vtst i respectat, l'any
gressava a l'Assistència Pública. Tot 1926 va ben
escriure a un director de
{raçant, però, damunt el paper ofi- teatre català
oferint-li una obra.
cial les fredes fórmules administra- Aleshores el nostre
amic era gairetives, anava esdevenint, gradual- bé
Uit inèdit. Amb tot, el director
ment, un enamorat de la literatura. li va
trametre um:t atenta resposta,
Ja l'any 18SO, depenent d'un adtota mena de facilitats.
vocat del barri de les Tulleries, amb donant-li
no va r epresentar-se, però
trenta francs de sou al mes i una L'obra
va quedar content.
minestra no massa. abundosa, ultra l'amic
Enguany, el mes passat, ha tortrenta sous diaris que li trametia nat
a escriure • al mateix director,
èl seu pare, tenia modestament re- recomanant-li
una altra obra de més
solta la seva situació. En aquell envergadura.
Ell mateix, l'autor, té
temps va entaular coneixença amb avui una envergadura
que no tenia
poetes parnassians i començà de el 1926.
collaborar a la «Revue Fantaisiste»
Aquesta vecoses.
les
són
que
el
I
de Catulle Mendes. Tanmateix, pe- gada, ni resposta! «Cosas
veredes,
rò, Léon Cladel no estimà la. bohè- oh
Cid ... »
mia. El concepte que aquesta li me•••
reixia el reflecteix un llibre: «Els
Amb motiu del cinquantenari de
màrtirs ridiculs». Perquè Poulet Malassis li edités aquest llibre l'autor Germinal, algú ha lamentat l'abva. haver d'abonar-li 300 francs pe- sència, en el programa oficial, d'una
estalviats. Els editors exposició icoMgràjica de tots els
n~ament
d 'avui no han inventat res.
I, veleu, el sòrdid Poulet Malas-¡
sisera editor de Baudelaire! Aquest
va veure per ca;uautat les proves
d el llibre de Cladel i el volgué conèixer. Intimaren 1 l'autor de «Les
flors del mall va redaotar el pròl eg del llibre. Entre altres coses va
e&criure-hi:
«La penetració de M. Cladel és
molt gran, és en ella la seva forta
qualitat; el seu art minuciós i brutal, turbulent i febrós, es contreurà. més tard, sense cap dubte, en
una. forma. més severa 1 més freda
9ue posarà les seves qualitats morals sota una llum més viva, més
al nu.»
Cladel, doncs, no podia entrar al
món dels llibres sota millQrs auspicis. Els medis literaris el reberen
amistosament. Només va desentonar del conjunt el vell Pere Cladel,
el taciturn, el qual va indignar-se
~ant que va dir al seu fill que no
rebria d 'ell un cèntim. més si s'entossudia a seguir per aquest carni.
Caricatura d'Emili Iola
La resposta. del fill «pròdig» va ésser un segon llibre, «Le :SOuscassié»,
i caricatures, inspirats per
dibuixos
aparegut el 1866 amb un èxit extraordinari. Aleshores el seu amic la gran figura del creador dels RouPaul Arène va aconsellar-li que tra- gon-Macquart. Realment, hauria esmetés al repatani pare les critiques tat interessant i, com a mostra, veelogioses per tal de veure si el con- gi el lector um:t caricatura de Zola
que ha figurat a la retrospectiva
vencia. Léon Cladel va dir:
-Es inútil. El meu pare no lle- Leandre del Saló d'Humoristes.
Tot i la càustica intenció del digeix altra cosa que el «Petit Journal». Fóra d'ell, res no li interessa. buixant, cal reconèixer que el diAquest diari no s'ooupava gens de buix està torça milior que les baja-literatura. Arène, però, va tenir nades immundes del D. I. C.
una idea genial. Anà a parlamen~r amb Alfons Mllla.ud, que el dirigia, i, amb bones paraules, va
aéOru¡eguir d'ell que publiqués, en
tuverses r epreses, l'essència del lliAUTOc.HtAFS, IJIBUIXOS
bre de Cladel - d'argument dramàAQUARElrLES
tic amb un crim i tot - com si es
tractés d'un fet real 1, només, en
1 el més Important assortunem
àrribar al desenllaç, fer la declarade GRAVATS de Barcelona
ció que es tractava d'un llibre
Exposlcu) 1 venda a preus In
d 'imaginació i que el seu autor es
versemblants a
deia Léon Cladel. Aixi va. fer-se. I
el provincià refractari va anar-se
MElHOPULlTANA
empassant, a dosis, allò que creia
Llibreria vella I Nova
una informació truculenta de tribu:t;lals fins trobar-se, al final, amb el
canuda, 31 <batxos Sala MOZart'
nom del seu fill, en lletres de motllo, damunt l'únic diari al qual ell
concedia beHigerància.
NOTICIARI
Pere Cladel va reconciliar-se amb
«Humor muntanyenc». v. E. Garel noveHista. I va declarar q~e. en
morir, volia que al seu bagul 1 acoro- , cia Marià ha posat a la venda el
seu nou llibre: ((Humor muntapanyés un exemplar del llibre.
nyenc». Aquesta obre. és el recull
• • •
de vint anys d'excursionisme, i en
Pel que a~ecta les Idees de Cia- ell hi són narrades anècdotes exdel, cal reg¡strar li!- . seva evolució cursions i costums dels excursÍonisd~s del seu catolicisme.. hercdat tes d'abans i dels excursionistes
duna mare fervent catò~ca, i ac- d'ara. El llibre va acompanyat d'un
centuat, encara, al Semmari, en- gràfic, en el qual s'hi veuen les diferents branques de l'excursionisme.
- Un altre llibre d'En Tallada.
Josep Maria Tallada aooba de publicar «L'organització econòmica a
la Rússia soviètica», llibre que, prologa~ per M. Vidal 1 Guardiola, és
un mteressant document econòmic
de la U. R. S. s.
GRAN OCASIO!
- Un suplement. JoaqUim Cases
Carbó, autor de les «Poe~es fran~UTGES 1 MITJONS
ciscano-maragallianes», ha publicat
DES DE 0'95
el Suplement núm. 1 al llibre ((Del
present 1 del pròxim avenir». Aquest
DO NATO
suplement es lliura gratuitament a
tots aquells que passin per la CaTALLERS, NUM. 16
talònia. amb el llibre «Del present
l del pròxim avenir».
L'any 1835, és a dir, ara fa un
segle just, va nèixer a Montauban
Léon Cladel. Descendent d'una familla de bourrellers, el seu besavi
va dur el motiu de «Sainte Misere»,
el seu avi el de «Queray-la-Clef-<les
cceurs» 1 el seu pare, que no era pas
gens enraonador, va merèixer que
els seus conciutadans l'anomenessin «Montauban-tu-ne-le-sauras pas».
Aquesta pintoresca denominació va
servir més tard a Léon Cladel per
a titular un dels relats compresos
en el recull «Les va-un-pieds».
«Montauban-tu-ne-le-sauras pas»

ECOS
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Sentiment a Anglaterra •.• Un
telegrama de Hitler

Simon

Londres, 8. - El Govern s'ha reunit aquest mati en Consell per tal
d'estudiar els resultats dels recents
viatges d'Eden i Símon, relacionantho amb la conferència tripartita que
el pròxim dijous tindrà lloc a Stressa (Itàlia).
Hom sap que el ministre de l'Exterior, Sir Símon, presentà un detallat informe als seus companys de
les visites a Berlin, Moscou, Varsòvia 1 Praga, acompanyat d'un altre
que conté la seva. impressió personal

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

ESPORTS
J;>aris, 8. - El matx internacional
de «hockeY» celebrat ahir al terreny del Metro, entre els equips representatius d'Alemanya I França,
fou guanyat pels alemanys, amb el
resultat de 7 a 1.
El primer temps acabà amb el tanteig de 4-1.
Paris 8. - •A •la •regió Nord de
França s'ha iniciat la carsa clcllsta
per etapes, denominada «Gran Premi Lacroix».
La primera etapa s'ha disputat
damunt un recorregut de 190 quilòmetres, entre Boulogne I Lllle, 1 ha
estat guanyada pel belga Emile Decroix, en 5 h., 12 m., 26 s.
En segon lloc s'ha classificat
Verwaecke, a 3 llargues del vencedor.

• • •

Paris, 8. - Ha tingut lloc la clàssica prova ciclista anual «Criterium
Nacional». Hi han pres part tots els
asos francesos actuals.
La cursa ha resultat molt moguda i amb fases emocionants. S'ha
establert la següent classificació:
1, Le Greves; 2, Vietto; 3, Magne;
4, Deforges; 5, Speicher; 6, Buttafocchl, i 7, Level.

•••

Nova York, 8. - Han acabat els
((Sis Dies Ciclistes de Buffalo», amb
la. victòria de l'equip franco-italià
Letourneur-Giorgetti, .que ha obtingut 405 punts, bo i cobrint 2.748 quilòmetres i 172 metres.

•••

Roma, 8. - El famós jugador de
futbol Fedullo, embarcà insospitadament ahir, diumenge, amb direcció a Sudamèrica, sense haver donat compte de la seva decisió al BoJònia, F. C., Club al qual jugava Fedullo.
Ell Bolònia constatà la desaparició
de 'Fedullo davant--la seva lncompa.rescència per al partit de campionat que havia de jugar ahir.
Fedullo ha sortit amb Orsi, però
aquest ja va donar compte de la
seva marxa al Juvent-JS, F. C., els
colors del qual ba defensat fins
ara.

•••

Paris, 8. A Chateau Thlerry va tenir efecte, ahir, la manifestació
anual del motor, amb la clàssica
cursa a la pujada de l'aHudit nom.
Aquesta cursa a causa d'un greu
accident, tingué fatals conseqüències. Uns dels cotxes que hi prenia
part va precipitar-se damunt la multitud que presenciava la cursa, 1
resultaren tres morts i 12 ferits
greus.

•••

Paris, 8. - Aquest matf han mort
quatre dels ferits dels que bo foren
a Chateau Thierry, per la qual cosa
el nombre de morts s'eleva a 7.
Hom tem que morin dos ferits
més, degut a l'estat gravissim en
què es troben.

-----------*:----------PUBLICACIONS REBUDES
ESTUDIS. - Revista de l'As·
sociació Cultural de Reus
Hem rebut el número 15 d'aquesta publicació reusenca., corresponent
al mes de març d'enguany, que conté un interessant sumari.
VENEZUELA, òrgan dels in·

teressos generals de venezue·
la. Març dol 1935

Aquesta publicació conté, entre altres temes: «Las perspectivas que
ofrece Venezuela»; «Muestrario de
maderas de Venezuela»; «Alocución
del general Gómez, el dictador de
Caracas»; «Una vez por todos», per
1\.Ia.nuel Ochoa, i altres.

• ••

De la «Sociedad para el Progreso
Social» hem rebut els següents fascicles: «Distribución y e3tructura de
la propiedad rural en la provincia
de Córdoba», per Joan Carbonell
catedràtic de l'Institut de Còrdova;
KAlgunos aspectos económícos y sociales de la concurrencia japonesa»,
P~r ~erran Maurelle; «Sobre orgamzaciOnes y competencia de la jurisdicción del Trabajo», per Demòfil de Buen.
BOLETIN DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES ESPECIALES O LABORATORIO
DE ESTADISTICA
Hem rebut els números 19 i 21
corresponents als mesos de desem~
bre del 1934 i febrer del 1935.
BUTLLETI DELS MUSEUS
D'ART DE BARCELONA.
Abril 1935

Conté; «Inauguració de noves sales al Museu de Pedralbes», interessant i extens estudi iHustrat per
nombroses fotografies; «Pau Gargallo», interessant estudi de Rafael
Benet; «Emerencià Roig i Raventós», nota necrològica d'aquest literat acabat de traspassar. Alxi com
també dedica un record a Ernest
Soler de les Cases, fill de Frederic
Soler (Pitarra).

____________*____________
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de les converses tingudes amb Hitler a Berlin.
El Lord del Segell Privat Eden havia d'assistir també a la reunió, però
els viatges realitzats tan precipitatalment, l'obliguen a allltar - se. El
en el viatge Praga-Colònia, els efectes del qual no han desaparegut totalment i l'obl1guen a allitar-se. El
divendres fou visitat pel seu metge,
el qual dictaminà que Eden patia forta excitació cardíaca com a conseqüència del mareig que sofri entre
Praga 1 Colònia.
La malaltia de Eden no és perillosa, però el metge 11 ha recomanat
descans absolut, essencial per al seu
restabliment, durant un mes 1 mig.
Aquest mati s'ha publicat un butlleU mèdic en el qual es diu que
Eden està. allitat 1 el seu estat és
el mateix del divendres darrer.
La malaltia d'Eden ha prOduït un
gran sentiment a Anglaterra perquè
el seu nom és popular 1 simpàtic entre el poble. Ahir fou visitat pel cap
del Govern, senyor MacDonald, el
qual a la sortida del domicili del
seu ministre declarà que estava disgustat per la indisposició d'Eden,
tant personalment com en el que
afectava. a la situació polltlca per
la important part que aquell havia
pres en el desenvolupament de les
visites i la necessitat d'acudir a
S tressa.
Al domicili d'Eden s'han rebut innombrables telegrames interessantse per la seva salut, d'arreu d'Anglaterra i de diverses capitals euro-

pees.

El ministre de l'Exterior, Sir Slmon, 1 el sots - secretari permanent
del mateix Departament, Sir Robert
Vansitart, han visitat també Eden
i parlaren sobre la situació internaclonal
Una de les ca.racteristiques d'Eden
és la seva gran activitat, ja que des
del seu nomenament com a lord del
Segell Privat ha recorregut moltes
milles per terra, mar 1 aire, i ha
efectuat cinc visites a Ginebra, a
part de les reunions a les quals ha
assistit a Roma, Berlin, per afers
de la Conferència del Desarmament
1 altres de cortesia a Copenhague
'
Oslo i Estocolm.

• • •

UN COMENTARI Dl: ccLE
Paris, IE!:!P~» periòdic «Le Temps»
publica un article en el qual parla
sobre la. pròxima conferència tripartita de Stressa 1 diu que la solidaritat de les tres potències representades en dit acte tindrà massa limitat el seu objecte.
Parlant de la probable actitud italiana, diu que Mussolini desitja que
en la Conferència de Stressa les tres
potències es formin una Idea clara
de les diverses possibilitats d'un atac
alemany.
Segueix dient que la Petita Entesa
i Rússia estan interessades, com les
grans potències, en el manteniment
de la pau d'EuroPa i que seria injust que dites nacions fossin excloses de tota preparació precautiva.
davant un eventual atac d'Alemanya.
pu«Le Temps» esmenta l'arti
blicat per un periòdic italià ~ Ini
que sl Anglaterra. continua en la
seva estranya actitud Rússia ha d 'ésser Inclosa en el concert de les grans
potències.
MACDONALD ACOMPA•
PANYARA SIR SIMON
Londres, 8. - El cap del Govern,
senyor MacDonald, comunicà a la
sessió d'aquesta tarda a la Cambra
dels Comuns que acompanyarà Sir
Simon a Stressa.
Sir Austen Chamberlaln declarà a
continuació que estava se¡ur del sentiment de simpatia de tota la Cambra cap al ministre del Segell Privat Anthony Eden, 1 expressà el
seu desig que el seu restabliment fos
•
ràpid.
.El senyor MacDonald, respongué a
Su- Austen Chamberlaln i digué que
volia associar-se al sentiment de la
Cambra en nom propi 1 dels seus
companys de Gabinet pel fet que
Eden no pugui assistir a la Conferència de Stressa en representació
del Govern.
ELS EE. UU. NO ENVIARAN CAP OBSERVADOR
Washington, 8. - El Secretari
d'~tat, Mr. Hull, parlant amb els
periodistes, ha declarat que el Govern dels Estats Units no trametrà
cap observador a la Conferència de
Stressa i ha afegit que confia que
els seus !epresentants diplomàtics a
Europa mformaran àmpliament el
Govern ianqui d'aquest important esdeveniment internacional.

Londres, 8. - S'ha rebut un afectuós telegrama del canceller Hitler
en el qual expressa els seus millors
vots per al ràpid i total restabliment
del senyor Eden.

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

Entre la pau i la guerra

ELS ro ANYS DE LUDEN·
DORFF
Berlin, 8. - S'ha. ordenat que
demà, dimarts, amb motiu de compiu- 70 anys el general Ludendoff
s'endomassin tots els edificis mm:
tars del Reich i que totes les casernes els caps parlin a les tropes enlairant els mèrits de l'esmentat general,
Hitler ha llançat un manifest excitant al poble alemany a commemorar demà els mèrits de Ludendorff, en el qual diu que l 'esmentat
general realitzà brillants fets d'armes a la gran guerra que l'ban Immortalitzat i que se'l pot proclamar
com el més destacat general de la
guer~ . mundial. Davant aquesta
convicció -afegeix- he ordenat que
per al dia 6 d'abril siguin endomassats tots els edificis oficials.

El «Dia de l'Exèrcit»,
a Nova York
Nova ~ork, 8. - La c~ebració
anual del «Dia de l'exèrcit» en el
qual es commemora la declaració de
guerra. dels Estats Units a. AlemaBya el 1917, s'ha caracteritzat per
la intensificació de les dues tendències contràries: la dels partidaris dels
preparatius de defensa i dels pacifistes. Cinquanta mil partidaris que
els Estats Units s'han de preparar
per a la guerra, ban desfilat a Washington i altres 15.000 a Nova York.
Eh; veterans, en una retransmissió
nacional, han aplaudit la reorganització de l'Exèrcit i de la Marina, per
a la qual cosa els Estats Units estan gastant 543 milions de dòlars
aquest any fiscal, i han pressupostat altres 875 milions per a l'any
que ve.
Per altra .Part, a Washington, el
Consell Nactonal per a impedir la
guerra ha. coHocat corones damunt
les tombes dels diputats 1 senadors
que votaren contra la declaració de
guerra. a Alemanya. Han tramès
cartes a 29 que votaren en contra
i que encara viuen. Aquestes cartes diuen e.ixi:
«Creiem que els milers d'amencans que els condemnaren aleshores
ja hauran obert els ulls per a reconèixer l'encert del vostre vot.>>
Tres dels legisladors -que encara pertanyen al Congrés- que votaren en contra, el senador Norris
i els representants Lundeen 1 Knuthon, han participat en les cerimònies d'honrar els colegues morts.
En les revistes han aparegut unes
pàgmes en colors, en les quals es
repre3enten avions llançant bombes
i cremant poblets de no combatents
illustractes amb les següents paraules: «Tots podem ésser elegits per a
aquesta bàrbara carnisseria, els nenes
en _els bra,ços de les marcs, els vells,
etcetera. Els gasos inventats sols n~
cessiten tocar la nostra pell per a
matar horriblement. Els aviOilS de
proveïts amb mobombardeig,
tors silenciosos poden ésser dirigits
des de lluny per ràdio, per als submarins amb avions e. bord no hi
haurà mars massa grans. Per als no
combatents no hi haurà lloc on refugiar-se >>
En canVi un diari, «Hearst», publica en primera pàgina una bandera dels Estats Units en colors
amb el següent titol: '«Havem de
tenir Marina i Exèrcit per a defensar
el nostre poble si és atacat.>>

SOTA EL SIGNE
DE MARS

Paris, 7. - El diari cLe Matin» reprodueix una informació del car
responsal berlinès del diari de BasUea «Natlonale ZeitungJ, dient que ~
alt funcionari alemany haVia anunciat que el periOdista Bertold JaCOb
seria. jutjat per delicte d'alta traïció i decapitat, per tal que serveixi d'es.
carment.. Continua dient l'esmentat· corresponsal que Alemanya es nega.
rà sotmetre aquesta qüestió al Tríbtmal d'Arbitratge.

per a decretar la crida a fUes de
tots els h omes de 21 a 25 anys, però
els mobll!tzats hauran de rebre un
sou Igual, almenys, al que perceben
al pafs els obrers no especialitzats.
UNA ESTADISTICA EDl·
FICANT
Paris, 8. - L'ajudant al Ministeri
dc la Guerra de Rússia, Tukaskewsk.i, ba fet manifestacions a un corresponsal de «L'Intransigeant», les
quals han estat fetes públiques avui
i diu que l'Estadlstica oficial de
l'E:'Cèrcit d'Alemanya. fa constar que
t e 909.000 homes, a més dels 900.000
que es troben actualment en entrenament actiu.
Segons les manifestacions de l'esmentat funcionari rus, les forces milltars d'Alemanya seran un 40 per
100 més fortes que les de França
per al vinent estiu.

Suspensió del servei lbarra
entre l'Argentina i Espanya
Buenos Aires, 8. - S'ha contlrmat
la notícia de la suspensió del servei
dels transatlàntics de la companyia
espanyola !barra.
Les autorit ats representatives s'ban
reunit, 1 s'han lamentat davant
l'ambaixada d'Espanya del retardament a resoldre aquesta qüestió. Consideren vergonyós que desaparegui
per complet la bandera espanyola
en els transatlàntics que visiten el
Port de Buenos Aires.

Fundador i Assessor de la UNIO DE RABASSAffiES
DE CATALUNYA i d'ESQUERRA REPUBLICANA
HA MORT

(E. P. D.)

PELAI, 8

L'ORDRE
PUBLIC
IMPORTANTS SERVEIS

El senyor Santullano, que ocupa

TELEFON 14370

Sota l'estat
de guerra
SENSE NOTICIES

Ahir, a migdia, els periOdistes que
el càrrec de cap superior de poli- fan informació a Auditoria Militar

cia, en rebre ahir, al migdia, els
Informadors, els donà compte d'lmportants serveis que portaven a cap
les diverses brigades 1 els pregà
que no els fessin públics, car podrien dificultar la seva labor.
De passada, féu grans elogis del
personal a les seves ordres.
DETENCIONS
Al Parallel fou detingut Joan Va.lero I Pérez, el qual, segons la polleia, era membre de la banda del
«FernanditoJ i que hom creu prengué part en l'atracament del carrer
de Piqué. També està acusat d'ésser un dels protagonistes de l'atracament a la casa R ibas 1 Pradell.

Nn Ed CONVIDA PARTICULARMENT
<entre Consell d~ Ct. 1 An·~·
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Hotel de Ventas

no pogueren entrevistar-se amb l'Auditor per trobar-se aquest absent del
seu despatx oficial.
CAUSA QUE PASSA A ES·
TUDI DEL DEFENSOR
Ha passat al lletrat senyor Padu·
lla, per al seu estudi, la causa inStruïda contra Josep VUo.juste i altres processats, per la troballa de
mil armes llargues a la finca coneguda per «Can Balarde», de Sabadell. El fiscal, en les seves conclu·
slons provisionals, demana la peJ.!i
de vuit anys de presó per a cada
un dels processats.
DILIGENCIES A LA PRESO
Ahir, al matí, el comandant jutge
senyor Urrútia, acompanyat del seu
secretari, va estar a la. Presó CeliU·
lar efectuant diverses diligències en
relació a les diverses causes que !DStrueix.
MOVIMENT DE CAUSES
En rebre ahir al vespre els periodistes, l'Auditor els manifestà que
passava a senyalament per a viSta
i sentència la causa contra Miquel
Prat I que s'elevaven a plenari les
causes contra Lluís Rossell 1 JoseP
Canti.
Digué també que s'arxivaven les
causes números 206 i 237 d'aquest
any.
LES CAUSES PELS FETS
D'OCTUBRE
A preguntes dels informadors, l'AU·
ditor manifestà que el nombre de
causes pendents arran dels fets del
passat octubre era de cent-seixanta
quatre en curs de tramitació.
D'aquestes, n'hi ha 53 en període
de sumari, 84 en plenari i 27 pen·
dents de vista i sentència.

EL RECTOR DE* LA UNIVERSI·
TAT AMADRID --- OIMISSIO
DEL COMISSARI GENERAl
D'ENSENYAMENT

ROBATORI A DOMICILI
Tal com havia estat anunciat, anit
Uns lladres entraren en una vllla
del carrer de Llobregós i s'emporta- va marxar amb l'exprés el rector ac·
ren 1.500 pessetes.
Cidental de la Universitat, Dr. fv1tll•
per tal d'assistir a la reunió de rec·
La policia els cerca.
tors d'Universitats d'Espanya, conJ.~
cada pel ministre d 'Instrucció .-u
Cinquè Conqrés Internacio- blica.
tJC
Ha quedat <:ncarregr.t del deSPFa·
nal de Publicit~t
la
de
degà
el
rectorat
oficial del
• El conegut engmyer i dir~ctor de cuitat de Farmàcia, Dr. Pa.lo~as-lil
Publicitat, senyor Gabriel Raich ¡
Si bé no ha estat feta publica &
GUitart, ha estat encarregat pel Co- noticia, es dóna com a segur quees·
mitè Execu~iu del Congrés de pre- conseqüència de la presa de ~ca
parar una bi?gratla del qUi fou gran sió del Mmisteri d'Instrucció Publl .
economista. I primer professor de pel senyor Prieto Bances, ha ~
Publicitat vienès, doctor Victor Ma- tit el Comissari General d'~ns~~
taja, per tal de llegir-la en la sessió ment. Sr Rodríguez Villamü
•
11
que, dedicada a ell i als mestres Da- bla però, que el senyor Prieto. Baue
mour i Colubí, hi ba anunciada en- ces ha pregat al senyor Villaillll qeC·
·
tre els actes del Congrés.
seguE>ixi prr nra ocupant el c!lrr

*--------

Els seus afligits esposa i fil! Llibert. altres familhrs i els
amics, en assabentar tots els seus coneguts de tan dolorosa
pèrdua els preguen vulguin retre-li homenatge amb llur assistència a i'nct.: de l'<'nterrament que tindrà lloc avui, dimar.ts, a. dos qu?rts de quatre de la tarda. El seguici fúnebre
sort1rà de la casa mortuòria (Montsió, 19, primer) per a dirigir-se al cementiri del s. o
Barcelona, 9 d'abril 1935

• :'9

Washington, 8. - El representant
demòcrnta Boylan, en una reunió del
seu partit, que té una majoria aclaparadora al Congrés, ha aconseguit
que aqaest hagi arribat a una re~
lució, «que haurà de presentar-se a
la Cambra, per tal que es porti a
cap una investigació prop de la per.
secucló religiosa a la República Mexicana, persecució que born assegu.
re. que es porta a cap per mitjà de
l'adopció de mesures d 'ordre polltic
que Infringeixen els drets i garanties
que es concedeixen en aquell pals
als ciutadans americans per virtut
dels Tractats en vlgènciaJ.

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

i Eras
Pere Estartús
ADVOCAT

•

Els Estats Units s'ocupen de
la suposada persecució reu.
giosa, a Mèxic

CALÇAT de primera qualitat, a preus baratissims
Hotel de Ventas Pelai, 8
MOBLES antics i moderns Sempre ocasions
Hotel de Ventas Pelai, 8
RADIO S immillorables, al comptat i a terminis

LLADREGOTS VULGARS
DETINGUTS
Als voltants de la Plaça de les
Glòries Catalanes foren detinguts
ahir tres individus que es dedicaven a furtar objectes d'aquel¡a. estació del ferrocarril.
A NORDAMERICA TAMBE
Els foren trobades eines de les
ES PREPAREN
que s'empren per a rebentar pisos.
Washington, 8. - Durant la discussio del projecte Macswaln que
ELS JOCS PROHIBITS
restrmgeix els beneficis de guerra
Al carrer de Robador fou agafat
Ja Cambra ha adoptat per unanlml: Dlonis Pasqual i Salvador, que es
tat una important esmena la qual dedicava al lucratiu negoci de juautoritza al President, en cas de gar als daus amb trampa.
guerra, per a mobilitzar tots els recursos financers I monetaris del
DESPEN I NO GUANYA
país.
Com sigui que la policia s'assaHa estat adoptada una altra es- bentà que Rossend Garcia i Sànmena, ~11: qual preveu la mobilització cbez despenia molts diners i no
dels dmgents de les empreses de en guanyava cap, practicà un escortransports, com~icacions, indústria coll al seu domicili i trobà eines
i comerç, i especifica que els sous no apropiades per als lladres i un titol
sobrepassaran els corrents abans de xofer.
d'esclatar la guerra.
Fou detingut.
Finalment, s'autoritza al President
UN AUTOMOBIL SENSE
AMO
L'automòbll número 58.166 fou
trob9:.t a la Plaça d'Espanya sense
ningu al damunt !, per tant aban'
donat.
Segons la patent és propietat de
Francesc Bracons.

~.

Nova York, 8. - Damunt els 4
tats d'Alabama, Mlsslsslpl, Florida
Texas s'ba abatud un violen~1
cs:tornadoJ. De moment s'ban de lamentar 34 morts I més de cent ferits.
S'ha enfonsat una llanxa i ba
n
mort ofegats 10 passatgers. '
A la. ciutat de Glouster <Mississlpl) hi ha hagut 12 morts i s'han
enfonsat tres esglésies I nombr~
edificis.
Han quedat sense eixopluc div
sos centenars de persones 1 les :
llites han sofert greus perjudl~

Aparells, des de 100 pessetes

MILITARISME AUSTRIAC
. Viena, 8. - Renovant una tradiCIÓ que semblava desapareguda des
de la guerra, ahir es celebraren a.
totes les guarnicions d'Austria les
ant1gues revistes de primavera en
l~s quals abans participava I'Éxèrcit imperial.
A Viena la revista es celebrà a
la Plaça dels Herois, davant la presidència del Cap de l'Estat, el Govern en ple, alts caps militars etc
Al matf es celebrà una missa de
campanya, després de la qual cerimònia el President de la República
doctor Miklas, acompanyat del GO:
vern i dels membres del cos diplomàtic, es dirigí a la Tomba de l'Heroic desconegut i diposità una corona mentre volaven sobre el monument nombrosos avions.
El canceller Schusschnigg arengà
les tropes i posà de relleu l'alt signiflcat que les revistes militars tenien
pel que es refereix al patriotisme
austríac.

•

Un violent «tornado» ha pro.
duït nombroses víctimes als
Estats Units

an

•

ft:s?

la'humanitat
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L'INTERES DEL MOMENT POLITIC

Avui es reuneixen els organismes dirigents de la "Ceda"
o

El MOMENT POLITIC A CATALUNYA I A LA REPUBUCA

---

Una interessant conversa
amb e~ Sr Carles Pi i Sunyer

La Justícia

Manifestacions del senyor Besteiro

---

L'ex-president de la Cambra parla
de les possibilitats de l'actual Govern
i del projecte de defensa nacional

*

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO

ES CONCEDEIX GRAN IMPORTANCIA POLITICA ALA REUNIO,
EN ORDRE AlES RELACIONS DEl PARTIT AMB El GOVERN
CORRENTS D'HARMONIA PER A
REFER EL BLOC GOVERNAMENTAL?

Suspensions. - Per diverses cauEL QUE DIUEN ELS SE• tres concedirlem el nostre ajut a la
foren suspeses les vistes anunMadrid, 8. - El senyor Bestelro, pla de defensa nacional ha de por«La H.ambJa.» d a1J.lr publica una cans de Madrid bé d'ànim i de to. ses
NYORS GIL ROBLES I tasca d'un Govern que portés endainterrogat per un periodista, ha fet tar-se a la pràctica, la polltica d'ecoconversa tinguda amb el senyor No és que aquells que tenen un sen- ciades en aquesta secció.
vant aquestes orientacions.
nomies que ha. estat el principal obsAlZPUN
les següents declaracions:
carles Pi i Sunyer. Per jutjar-la tlt de respons~bilitat es facin ingèEl senyor Casanueva, el qual es-SEGONA SECCIO
Madrid, 8. - Acabada la reunió de
El periodista U preguntà. sobre la tacle per a realitzar una labor promolt interessant ens és grat repro- nues iHusions. Tots creuen, com ja
Una que s'hi conforma. - Per es- .seva opinió referent a la- tornada funda de lluita contra l'atur obrer, la Diputació permanent de la Cam- coltava el senyor Aizpun, digué que
us he dit, que falta encara molt treduir-la a continuació:
d 'ésser completament abando- bra el senyor OU Robles s'ha. entre-- ell, mentre hi hagués pau, estava.
«-Enca.ra. que el motiu principal ball a acomplir 1 moltes dificultats tafada d'una màq-aina de retratar, dels socialistes al Parlament i con- hauria
nada. Per altra part, la nostra po- vtst'a.t amb el senyor Alba. El se- con!orme.
del meu viatge, fou, en efecte, tl a vèncer, però estan decidits a fer fou processada Margarida Ortlz. testà:
El comte de Rodezno, el qual tam-Per la meva part esta.rlem des sició en la politica internacional, hau nyor Gil Robles ha manifestat als
veure i abraçar els amics que són a l'esforç que cal~ul. Els dies que ¡o hi Ahlr, en el moment de la vista,
de requerir decisions importants periodistes que l'entrevista no ba vla bé estava present, digué en to hula presó de Madrid, és natural que, era va fer-se publica la nota de co- es conformà amb la petició fiscal de del primer moment als nostres es- lriahauria
la
de
l'equilibri
trencar
de
cons; no en actitud de coHabora.ció,
tingut altra finalitat que la de po. mor1stlc que això li recordava la
w1a vegada allà, parlés de la situa- mitè Executiu del Partit SOcialista, dos mesos i un dia de presó.
això no; però sí per tal de defensar neutralitat ,de totes passades man- sar-lo al corrent el senyor Alba ae frase d'un diputat gallec que en
ció política amb els homes q.ue po- considerada en els sectors esqueranys.
molts
durant
tiguda
partit.
nostre
del
interessos
els
les gestions que havia estat realit- un cas semblan repetia:
TERCERA SECCIO
dieu donar-me una impressió més rans com un acte de gran transcen-¿Quina és la vostra posició da- zant aquests dies. Després el senyor
jutgeu l'actitud de les dre-¡Res, senyors; la mUlar so:ució
eKacta 1 assenyalar-me el probable dència i que permetia unes àmplies
Baralla. - A Malgrat es baralla- tes-Com
econòmica?
politica
aquesta
vant
indults?
dels
concessió
la
davant
Robles ha dit que part d'aques· és la dissolució!
ou
desenvolupament. Donada la impor- possibilitats. Per això he tret del ren Andreu Altafulla 1 Carmel Plano
¡o
situació,
aquesta
-Davant
que
dreta
la
de
elements
-Els
tota
possible,
és
U
si
1,
setmana,
ta
esperançaimpressió
una
viatge
meu
Cataa
t,àncla que té la qüestió per
zas. El primer causà al segon feriavançar-me a adoptar pos cians la vinent, seria fora de Madrid.
ES REUNIRA EL
AVUI
lunya, és d'un màxim interès conèi- dora fonamentada més en l'ambient des que trigaren a guarir-se 38 dies. constituïen l'anterior Govern i espe- vull
la Ceda s'han ofuscat i fi- personals, però sf cridar l'atenció Ha afegit que demà a la tarda seXer de la manera més completa. t que en les paraules recollides, en les
CONSELL DE LA «CEDA »
El fiscal demanà per a Andreu Al- cialment
problema
del
importància
la
sobre
ra faciUtada una nota del Consell
fid edigna possible el panorama ac- possibilitats que en concreciOns ja tafulla la pena de 4 mesos i un dia cat en mal el terreny. En primer lloc,
Madrld, 8. - Demà, a les 10.30 del
passi algWl temps, no crec que 1 de la necessitat que els sectors de de «Acclón Popalar», una vegadA mati, es reunirà el COnsell de la.
realitzades.
tual de la política espanyola.
i la indemnització de 400 quan
presó
de
poadoptin
República
la
de
l'esquerra
seus
els
entre
recalcitrants
els més
-¿I com creieu qua vagin concreque l'hagi coneguda la minoria en «Ceda» al domicili de Acción Papu·
-¿Quina impressió n'heu tret del
mateixos correligionaris podran apro- sicions amb relació a ell. A mi, com la reunió que aquesta celebrarà a lar. A les dues de la tarda hom cetant-se aquestes futures realitza- pessetes al perjudicat.
v1atge?
-em
problema
aquest
socialista.,
a
què
en
d'intransigència
l'actitud
var
-En conjunt tomo amb w1a bo- cians?
la tarda.
lebrarà un banquet t després es r&o
QUARTA SECCIO
es coHocà el partit davant la conces- preocupa molt especialment. No crec,
-Es dificil de fer vaticinis en una
pa impressió No voldria que aquesEn referència a aquestes reunions
amb tot que pugui ésser tractat a ha dit que no s'havia d'esperar res unlrà la minoria. No sembla proba,..
Furt i temptativa de robatori. - sió dels indults.
tes paraules semblessln aquell càn- qüestió en la qual juguen tants faccostum en aquests
-Quins efectes jutgeu que aquest la lleugera ni resolt amb fórmules de nou. El fet que es reunelxin els ble, per noelésser
dld 1 beat optimisme, que per la tors imprevisibles. Per altra banda, Contra Josep Forcés es veieren ahir,
senyor Gil Robles proque
força del mateix desig fa trobar que un sentiment elemental de dellcade- davant el Tribunal d'aquesta Secció, pas de les dretes pugui produir per vagues ni per cap iniciativa perso- ctiputats de u.Acción Popular» sola- actes,
nal. Per la meva part, no m'he de ment significa el restabliment d'un nuncl'i cap discurs en acabar l'àpa~.
tes les coses van sempre bé. No; sa ens veda d'influir en un o altre dues causes; una per furt i una altra als republicans d'esquerra?
Respecte aquestes reunions, diu
-Es natural que les faltes comeses negar, ni molt menys, a coHaborar costum que havia quedat interroms evident que l'hora política és sentit. Ara bé: com que la demacrà- per intent de rQbatorL
Després de la prova testifical, el pels partits de la dreta, 1 especial· al seu estudi i a compartir les res- put en aquestes darreres setmanes. «La VOZ>:
reu que es mou enmig de greus cia catalana ha de comptar en el
orden del dia de la reunión
que
entrêbancs 1 que caldrà molt d'es- moviment general de les esquerres, fiscal demanà per al processat les ment per la Ceda, es tradueixin en ponsabilitats de les Elresolucions
En acabar la seva conferència el del«ElConsejo
que al dl<: és aenyor
Nacional de la «COda>
f9rç desinterès personal i bona vo- i com que ens guia només el bon de- penes de quatre anys, per al primer crebantament considerable de la seva bag111 d'adopte.r-<~e.
Alsenyor
el
amb
Robles
GU
amb la ~ ba els periodistes U han preguntat es el slgulente: Situaclón política;
iunt'at per a sortir de la difícil sl- sig de contribuir al seu redreça- delicte, i de tres mesos per al segon. posició davant el Parlament i davant 9.ue si s'ha de trencar
les
en
timidesa
de
econòmica
lítica
el pals:
uacló que ha vingut a trobar-se. ment, no tinc lnconvenient a donarsi 'els podia donar alguna impressió, relaciones de acclón obrerista con la.
-¿Quina opinió us mereix l'actual despeses l de temor al risc, cal re· 1 el cap de la o. E. D. A. be. dit «Ceda»; cuestiones de régimen in·
erò malgrat que hom senti una vos la meva impressió personal.
NOTICIARI
del
solució
la
a
per
pirmacia
la
cabar
terior.
Govern sobre la seva estada. al Porotunda preocupaci~ i tingui plena Sembla que el corrent d'opinió més
no.
problema de la misèria. del retard i que
Tanto el primera como el segundo
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Agncultura, Finances, Guerra 1 Ma· rill per al desenrotllament normal tracta
com a preocupació cabdal Ja de toruntons que ja fa temps que es cele- relieve. Se trata de los acuerdos del
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rina. Alguns. sobretot, d'aquests mi· de- laQuin
riar a endegar la trajectòria de la que tenim l'anhel fervent de redrereciente Congreso de Acción obre:és el vostre criteri en re- braven.
República pels camins dels quals çament de les esquerres hem de dir
nistres donen al Govern una signifiEl senyor Gil Robles ha sortit rista, proponiendo que la «Ceda» s~
lació a l'actuació de les masses obrecació especial que no hem de dei- res
,is desvià. El dramatisme de la vida la nostra impressió amb tota cordiadavant unes futures eleccions? acompanyat del senyor Aizpun.
haga carga de las asplraciones de
¡)olitlca espanyola prové que el po- Utat i franquesa. Perquè aquest parxar de percebre. Els titulars espeEls periodistes han fet preguntes
- Jo no sóc el cridat a assenyaautónomo para que
ble està partit en dues meitats, i ut pugui assolir gran extensió 1 doEL aCOMPTE CORRENT c1alment de Guerra i Marina, signi- lar els rumbs que en les circums- també al senyor Aizpun en relació a este organisme
3 mateixa repulsió les allunya, les nar la màxima eficàcia, haurà de
fiquen per si mateix, i pel que han tàncies com les que vós m 'assenya- la reunió de demà, i el senyor Atz- la afinidad de ambdos pueda conDEL CONTRIBUENT»
tinuar.»
llança cap als extrems, i dificulta conduir-se d'una manera oberta,
indicat en les seves declaracions reHa. arribat fins a aquesta Alcal- cents, el propòsit de posar en mar- leu ha de seguir la massa obrera or- pun s'ha limitat al que havia dit el
ia continuïtat política. Es com si un amical i generosa amb els altres secpolitic.
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ganitzada.
EL SR. CASANUEVA CREU
dia la nova que es tan determina- xa el pla de defensa nacional, que
terreny s'hagués escindit per una tors esquerrans.
Un periodista ha preguntat .al seQUE ES INDISPENSABLE
Hi ha en l'excessiva i complexa des pressions en el sentit que no haurà de reflectir-se en la polltica ho faria sense esgotar les possibi- nyor
convulsió geològica, i quedés entre
Atzpun sl creia que sena ra·
ARRIBAR A UN ACORD
çls doo costats el buit d'una falla varietat de les esquerres espanyoles es constitueixin els Comptes Corrents que s'hagi de seguir al ministeri de litats d'una consulta als organismes tiftcada.
la posició de la C. E. D. A.,
Madrid, 8. - El vicepresident del
!!flposslble d'omplir. Falta en vastes organitzacions politiques que camp- dels contribuents, aHegant, entre al- Finances i contrarestar extraordinà- responsables i a les representacions i l'ex-ministre
de Justícia ha res- Consell Nacional de la «Ceda», sezones de la Península el tou de l'o- ten amb nuclis d'opinió 1 homes de tres coses, que seran nuls llurs efec- riament amb els propòsits d 'econo- més directes possible de les masses.
f>inió democràtica, un sentiment es- vàlua, agrupacions d'elements ~ tes.
nyor Càndid Casanueva, preguntat
mia, de temor a agreujar amb noves però sf he de dir que semp_¡e he es· post:
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per exemple entre nosaltres. Això a formar-se tm gran partit, tendiran Alcaldia ha de recordar a tots els pressupostari que s'han manifestat
vernamental, respongué que per ésratlftcar.
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Porta a les situacions polítiques de fatalment, per la força de les co- ciutadans que subsisteix en tota la constantment per elements del Goser necessari el creia indispensable,
ses a caure dins de la seva òrbita. seva lntegritat el ban del 27 de fe- venl i pels representants dels diver- tactes per a una acció comuna per
Clificil solució.
MES COMENTARIS DELS i d'acord amb aquesta creença no
Es' de desitJar que puguin integrar- brer darrer creant el «Compte cor- sos grups polítics a les Corts. Si el a elements afins.
- I ara la veieu més possible?
HOMES DE LA «C EDA>l
solament el desitjava sinó que espe-Em sembla que per a les esquer- s'hi eficaçment 1 dignament, 1 això rent del contribuent», i que agrairà
Madrid 8. - Als passadissos del ra va que desapareguessin els obstas fóra un moment propici per a en bé de tots 1 del mateix partit, extraordinàriament que se U denunCongrés ~ parlava sobre si la «Ce- cles que els havien apartat de la
ntentar-ho. Hom pot observar en el qual tindrà un poder d'atracció ciï qualsevol press1ó que es faci conda» ha entrat en els camins de l'har- coHaboració. Consti -digué- que a ..
o!ts sectors el desig d'una solució major com més gran sigui, i serà tra una de les iniciatives que tan
monia per a reforçar el bloc gover- quests. obstacles no eren la partici, emocrà'Qca. Les dretes espanyoles tant més gran com més generosa.- bona acollida tingué entre el contripació proporcional directa en el Gonamental.
n fer en les darreres eleccions ge- ment aculli tota aportació positiva.
El senyor Aizp.un, parlant amb els vern pe¡; raó del nombre de diputats
rals el màxim esforç;_te_pien a..Ja· - -¿Teniu confiança que serà aixi? buent de Barcelona, per tal de prende
l'actitud
que
digué
periodistes,
ni perquè el senyor OU Robles re-Si; 1es impressions rebudes m'ho dre les proVidències oportunes.
r seu el desgi.St que seïnpre porta..la «Ceda:t no era intransigent, sinó clamés per a ell la cartera de GuerPer altra part, tenint en compte
governar i les reaccions tnevita,.. deixen creure. Com em deixen creuPopular.
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ra. L'inconvenient nasqué d'un su~
Orense, 'l. - .#illlb assistència d'ues si es fereiXen senttments 1 inte· re que es voldrà donar al partit la gran massa de compte·correntistes
Ve després la ràbia del senyor GU
-Nosaltres -ha dit- no temem posat erroni i demostrat que no hi
ssos. Malgrat aquesta posició fava- -com també haurem de donar al presentats per les Corporacions que na concurrència.· enormé tingué lloc
'lissima, ni el triomf no fou prou nostre- una orientació viva, moder- han acudit en demanda dels formu- al Teatre Losada l'anunciat miting Roble.s contra aquest Govern. ID ha. una dissQluçió de Cortst ja que per havia. vet polit-te per a la nostra or·
und i fteclsiu per a permetre una na, a. canvi que senSè négligtr els laris adequats per a l'obertura dels de «Unión Republicana• en el trans- l'abandonament i dimissió de càr- a les eleccioris ten'tm. amb la nostra ganització, pot existir el nostre ajut
tiflcacló completa, ni la gestió en grans principis ideològics, no els tan- dits comptes i l'acumulació de feina curs del qual pronuncià un impor- recs en els Ajuntaments i Diputa- actuació una bandera immillorable. ministerial i parlamentari a un Go-Poder no ha estat prou eficaç i qui en una expressió massa freda.- que S\lposa el rebre les dades d'una tant discurs el senyor Martínez Bar- cions, i ordena l'acabe.ment de tota El trovar·se en aquesta situació a- vern que representi el que l'anterior
oollaboració.
vantatjosa no vol dlr que la «Ceda» Ministeri. No ens importa que sigi.tl
' i'tortunada per a deixar creure que ment abstracta, que els doni un ca.- manera aglomerada, es prega a les ria.
llu d'humanitat i un contingut so- alludides Corporacions que presentin
Després l'orador parla del frac- s'oposi a una avinença,, que, és clar, director de la situació el senyor Ler·
~ihagin enfortit en aquest període.
El 30 de març -començà dient-¿Creieu, doncs, que ha passat o cial. La politlca de profunda preo- els documents a mesura que els va- després d'un perllongat COnsell de cionament del partit Radical. Digué ha de consistir en un canvi total de roux. Tant ens dóna el senyor Lerpassarà aviat el moment de les dre- cupació per les necessitats i nel gin reb~nt, i anuncia que per a això ministres, es va. sotmetre a la con- que amb un any d'anticipació pre- l'orientació politica que es ve rea- roux com el senyor au Rabies, això
benestar coHectiu podria constituir
.tes?
Alcaldia es veu precisada a sideració de S. E. la cllm1si6 del Ga· veié el que anava a ocórrer i ho lltza.nt. No és cert que la crisi hagi a part que creiem inoportú que e1
-No sé el que podrà trigar a pas- un programa de realitzacions que aquesta
estat plantejada per determinats in- nostre cap sigui exaltat a la Presi·
ampliar per una sola vegada i de binet. Simultàniament es donà a l'o- manifestà.
1J8r; el que sí crec és que, quant a obtingués la confiança del poble. manera
«Primerament -explica- em vaig dults. Fou plantejada per qüestions dència del Consell La. nostra orga,.
improrrogble el termini per pinió pública una satï.cJfacció, ja que
Volum 1 empenta, han donat ja. de sl Per al.xò cal acostar-s'hi, estudiar
que la crisi s'havia apartar del Govern perquè creia. que d 'orientació política que havfem vin- nització és encara moderna i es potot el que podien donar. No és pro- els seus problemes, tractar-lo de a l'obertura dels Comptes Corrents e.s féu constar
produït per discrepància de criteri els republicans érem marionetes mo- gut mantenint en els Consells de dria commoure amb una prematura
pable que trobin el reclam per a prop exposar-U idees i projectes. fins el dia 25 d'aquest mes.
entre els ministres en tractar de gudes pel partit d 'Acció Popular. Ministres. Per a formar part d'a- direcció poutlca del pals. Quant als
Poder acréixer les seves masses. El Fen~ho tots aixi, i deixant de banVaig creure que amb el meu allu- quest Govern o per a recolzar-lo, és partits republicans signants de la nod~slg d'imitar exemples estrangers da recels, personalismes, amo~s pro- --------~*:--------- ~'indult a. Gonzàlez Peña 1 altres
nyament del Govern seria lliçó su- necessari que es garantltzi a la «~ ta del sis d'octubre, mentre no rec.
condemnats.
.'fa. que vulguin suggestionar l'opinió pis i desconfiances, serà possible de
i d.lssentment, ficient. Però més tard valg haver da» t~ue aquesta orientació política tifiquin el que feren públic, la «GedaJ
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sorgí la crísi. ¿Per òera aquest el ve- d'allunyar-me també del partit que serà una realitat. Aleshores nasal- res no tindrà que veure amb ells.
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d~ ra supremacia de l'interès col- major solidesa l'obra interr\)mpud!\.
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tres de la Guerra i Instrucció Pú~cer ordre on el sistema ha pogut bat a Madrid respecte a Cata~~r:ya . i al seu damunt portava. una pesse- la seva tercera etapa política.
blica sobre di verses coses que se'ls
Tres eren les etapes previngudes: plccta de la critica el partit Radical.
~?OSar-se per la força, en aquells Però no queda temps ni c::.u, 1 é3 ta amb deu cèntims i un segell d'or
No vull negar -digué- la benevoencomanà en el passat Consell.
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vern de Lerroux. Segon, coY.aborar lència que l'expectació pública ha
Un periodista li preguntà si anl·
Madrid, 8. - A dos quarts de sis r1a per Setmana Santa a 5ev11Ia
ectlva, mal orientada, enganyada si d.ria, però, avençar la meva impresEl cadàver de moment no ha es· amb el senyor Lerroux en un Go- concedit a aquest Govern. Però jo
s vol, però que s'ha manifestat en sió, que en aquest punt és franca· tat identificat. Per ordre del jutge, vern. Tercer, ellmlnar òel Govern donaria un consell, referit a la la- de la. tarda es reuní, en una de les 1 el senyor ~rroux respongué qué
quest sentit. Cal no oblidar tampoc ment favorable. En el conjunt del aquest fou portat al dipòsit judicial. al senyor Lerroux.
bor que ha de realitzar en aquest seccions del Congrés, la Diputació encara no sab1a si h1 aniria durant
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, ue la conquesta de l'Estat no hauQuedà complida la primera etapa m~iqutdació de la rebeHió d'octubre, Permanent de les Corts, sot~ la pre- la Pascua o a la Fira, però que de
a estat possible de no tenir els sentiment esquerrtt., en e ese
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Afegí el senyor Lerroux que el
La segona, quan en el nou Qo.. i dels seus drets constitucionals. Re· Salmon, i a l'acabament de la rete encara que darrerament les dre- esquerres catalanistes i republicanes
President de la República estavf}
Sembla que han estat reconeguts vern es porta una representació d'Ac- tornar als Ajuntaments els elements unió arribaren els senyors Domin· indisposat
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Quant el relatiu al diputat senyor l'estudi de qüestions de Govern 1
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a ~mb els d'altres països, en ex- questa Audiència el magistrat sed'octubre.
República la seva subsistència 1 estat encomanat l'estudi a una po- afecten l'interès nacional i han d'éS·
~nstó, força i emoció, és el que por· nyor Bruyere1 el qual demà segura,primer,
vet
el
Detencions
posen
i
S'enfronten
càrrec
del
possessió
prendra
ment
F el 14 d'abril. Una rectificació de
nència. formada pels senyors Car- ser sotmesos a. l'acord del Govern
a un partit Progressista del qual fou propòsits.
de jutge del Jutjat núm. 7.
en primer lloc, 1 al seu dia al de les
1 a ~politlca massa teòrica i raciona·
Espero -diu- que el 14 d'abril rascal 1 Bardaji.
Aquests darrers dies, la policia,
El senyor Bruyere és el jutge no- seguint el pla traçat per a la nete- membre el mateix President de la el celebrarem tots amb esplendor.
Sw:~o, en un sentit que respongui més
També manifestà el senyor Alba Corts.
República.
: . les exigències de l'hora, pot pola- menat pel tribunal de la Secció Ter- ja d'indesitjables, s'ha dedicat a Ja
Per a aquests assumptes urgents
I segon, al partit COnservador que En aquest quart aniversari de la que el senyor Royo i Villanova. ha!zbar encara la majoria de l'opinió cera per a entendre en el sumari recerca d'atracadors. Amb aquest
al senyor Maura, un República s'imposa una demostració vta. fet patent la seva protesta. pel inajornables, la. secretaria del se·
u lica en un sentit esquerrà 1 do- contra l'ex·alcalde i ex-regidors del motiu han estat detinguts Josep Ma... té com a figura del
president donarà dia 1 hora als
nyor
règim republicà. comuna de solidaritat que ens pre- fet insòlit que al Govern actual fi.
dela fundadors
~r aólxi a la situació politica una nostre Ajuntament.
riño, conegut pel sobrenom de «El Això clar està, féu fracassar les senti units als nostres enemics, als J guresstn vuit membres que no eren sol:l.icitants. Els dijous de cinc a sis
1
normal i democràtica
1 ...... uc
S'ignora sl amb motiu de passar Gallegm~; Crisanto Valcàrcel Tornel,
de la tarda rebrà els que hagin
ol qual enemics de la democràcia 1 de la diputats.
pa;I¿~Is polítics amb els qu8.Is heu al Ja.tjat núm. 7, li serà confirmat «El Microbio», i Joan Sànchez, cEl gestions del senyor Lerroux, de
El senyor Alba U manifestà que anunciat prèviament la seva visita
llibertat.
VeMartínez
senyor
el
succef
noserà
si
o
espec1alita.t,
aquesta
en
Buitre».
1 amb preferència els diputats enpera~çat?Madrid, estan també eslasco.
La República no serà res sl sola- no podia entaular-se debat de cap
menat per a. la instrucció del sumaUna vegada efectuats els esbrinaAfirma l'orador que en aquest mo- ment canvia de simbols i persones. mena sobre aquest punt, per no ha,.. cara que no l'haguessin anWlciat.»
' -H:e trobat els polltics republl- ri un altre magistrat.
la policia posà ment de la crisi no es tractà de Manca que sigui r ègim de lleialtat ver a la Comissió cap representant
ments necessaris,
--------~*---------aquests individus a la disposició de ventilar discrepàncies respecte a la 1 noblesa. El compr omfs dels repu. del Govern.
l'auditor.
Quedà pendent un escrit presentasca legislativa ni de Govern. Les blicans és emplenar de substància 1
La policia també aconsegui de de- pretensions d'Acció Popular són to- contlngut la República, per tal que tat pel senyor Jiménez de Asúa, de- L'Acadèmia de Jurisprudèntenir quatre sots.caps de la banda talment d'una participació majori- després es puguin sentir complaguts tensor de l'ex-ministre senyor Lardel Martorell, entre eLs quals un de tària sobre els altres part! ts. Però d'haver¿comple!te_! PX:.~i.Pa.u!el:lre. go caballero. En aquest escrit el cia i Legislació de Catalunya
perillós anomenat Joan Valero Pé-- una participaoló majoritària quan- - En acabar el seu discurs fou molt senyor Giménez de Asúa fa constar
rez. A casa d'aquest foren detinguts tinativa. Amb la soY.icitud expressa aplaudit.
que el suplicatori que concedi la davant l'anunci d'una possiCeferí Pérez Andrade l Daniel Sorla que el senyor Gil Rabies ocupés la
Cambra per a. procedir contra el
Bonet, als quals foren ocupades pis- ca.rtera de Guerra. ¿Per què aquesconstitucional
senyor Largo Caballero, ho fou per ble reforma
toles i municions
ta tenacitat d'una cartera determidelicte contrari al que se l'imputa
Avui, a les set del vespre, a la
En la visita que féu la f.olicla a di- nada?
en el procés, i per això considera
S. E. està malalt
versos balls del Paral:le , quedaren
Faig justícia al senyor Gil Rabies
que s'ha de concedir la llibertat al sala d'actes del CoHegi de Notari3
Catalunya (Notariat, 4) tindrà
defmitivament detinguts deu lndlvt- en dir que les seves condicions li
Madrid, 8. - El director general seu patrocinat, i en tot cas la Cam- de
dus, tots els quals són aftliats a la permeten ocupar qualsevol cartera. d 'Administració
bra podria disçutir la concessió del lloc la primera sessió de la sèrie que
del
nom
en
Local,
El millor servei a
F. A. I., i s'anomenen Eduard Silva Encara que els seus conexeiments no ministre de la Governació, ha faci- corresponent suplicatori pel delicte ha organitzat l'Acadèmia de JurisGarcia, Dorotea Arlas Dljon, Eduard e:;tiguin especialitzats en qüestions litat
prudència i Legislació de Catalunya
aquesta matinada la nota se- que se l'acusa.
Arias Dijon, J osep Arias Dijon, Vic- mllitar. ¿Per què Acció Popular deper a discutir els temes de Dret pú·
tor Galabuy Valls, Jesús Expósito, manava llocs de comandament, en gUent:
bUc que planteja l'anunci d'una
«Para saUr al paso de exagerados
Miquel López Ciruela, Nazario Cal- lloo d'una proporció solament? Heus
possible reforma constitucional.
púinterés
al
sattsfacer
y
vete La Justtcia, Gregori Milanès aci ~a meva sorpresa, com la de r umores
Aque3ta primera sèrie serà destiE.,
S.
y_uc
constar
ha.cer
debo
blica,
Marin, Ezequiel Millan CllUeca. i Be- moltes persones de tota Espanya.
nada al tema primer: Si es pot jusha
Republica.
la
de
Presidenta
el
net Ruiz Berlanga.
uncar amb alguna raó de Dret poDesconfiem -1 això tenen dret a padecido en efecto unas angine.s que
lftic que els Estatuts d'Autonomia,
Alguns d'aquests individus actual- saber-ho els republicans- perquè no
Pala.al
asistir
pennitldo
han
le
dues
de
quarts
dos
A
8.
Madrid,
ment estan reclamats per les auto- tenim viu l'exemple d'Austria. i el clo Nacional; pera se encuentrn tan de la tardà abandonà el cap del promulgats i vigents d'acord amb
ritats militars, com a suposats au- d'Alemanya. La insistèncit del se- mejorado que ha recibido esta tarde Govern el seu despatx de la Presi· la COnstitució, poden ésser modifiAl'agó, 270 i 272
tors d'alguns atracaments.
nyor Gil Robles -afegeix- féu !ra· algunas visitas, entr e elias, la de don dència 1 digué als periodistes que cats o suspeso3 per una llei de les
i Passeig de Gràcia, 45
A darrera. hora d'ahir a la tarda cassar les gestions de Martínez de Mlguel Maura,
y ha ctespat::hadu no tenia. cap noticia política que co-- corts fora del procediment i de les
fC?U detingut AmaU Martinez Gar- Velasco, que deixà el carni planer. con el presidente del Consejo òe Mi- municar i que durant el mat-í havia garanties que els propis Estatuts ctableixen.
Novament el senyor Lerroux en- nlstros. Mañana, atendiendo a lndl- r ebut algunes visites.
Telèfon 11550 i ]1559
eta, el qual es trobava treballant en
Les sessions seran públiques, però
ésser detingut en un taller de foto- carregat de formar Govern portant caciones facultativas, tampoco saldrà
M'ha visitat -afegí- el senyor
pcdran prendre part en la
solament
grafia. Hom suposa que també ha a ell dUes r epr esentacions: la dels de su dorhicilio partica.lar donde tic- Portela Valladares, amb el qual és
pres part en algun atracament.
partits Radical i Progresista. vedats ne señaladas varias audiencias.»
natural estic en freqüent relació discussió els senyors acadèmics.
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EL SR. MARTINEZ BARRIO PRONUN·
CIA UN IMPORTANT DISCURS POLITIC
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GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

Servi ce Station, S. A.

Manifestacions del
cap del Govern

la humanitat

•

fbarra y c.a, S. en C.

E t·S E S P O RT S

Les competicions oficials

•

l
EL CAMPIIÏill DE LLIGA l'EQUIP DEL C. N. B. H
BATUT EL RECORD DE
PRIMERA DIVISIO

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

EL CAMPIONAT DE LLIGA

8EH.VP::l RAPIU ENTRE HAR.CELONA 1 H!LHAO

La irregular actuació dels equips catalans

sortides tots els DIMECRES a la nU cap a Vnléncla. AlacantL...Mà!aaa.
Bevtlla, VIgo, VUlagarcia. CorUOYf\, Musel, S&Dtander 1 tsllbao,
AltelDant-se les escales de:
Tarraaona. Ceuta. 1 Huelva ClLOa dues .Betmanes

Sant Carles 1 Ferrol cada dues setmanes

A Les Corts

SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA 1 BlLBAO

cada dues setmanes.
sortldes els DIVENDRES a la ntt. cap a Tarragona. Sant Carles t
Vlnaroç, Valéncla, ouuen1., Alacant, Oo.r,aaena, Aa:unu, Almeria, MeUlla Motril MAlaao., Ceuta., Càdlz, SevUia, Huelva. Vta:o. Martn, VlUas!Ïrcla., Fèrrol Corunya, AvUès. Musel, Santander, BUbao I Pasa.jes.

Barcelona, 2
Sevilla, 3

SER VEl EN 'l'RE BAROELONA, SETE 1 MARSELLA

BortJdes Quinzenals els cUJous cop a Béte 1 Marsella
Serve! quinzena) cap a OENOVA
1A1 c&rrea:a es rep rl Tln¡lado de la Companyia, Moll del ~ba.lx.
Telêton 13586
~

SERVE! RAPtO CAP AL B&At:)ll,. .. PLATA

oer moto-r.ra.naatanuca correua espanyols
eorttaes rues cada 21 cUes
Cap a. BANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortirà el dta. 9
d 'Abril del 1935. la maKn1Ctco. motonau

Cabo Sa11 A~nstíta
QUe admetre. DassatR:ers 1 mercaderies
La wrea:a es rep Uns la vetlla del dia de sortida, al tlnglo.do nllm. 1
del Moll de Balears, Teléfoo 1827t
V'1A LAIETANA. 1
TELEFON 220.57
Oonatanatarl8:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
fELE.FON :.12057

YlA LAl.ETANA , 'I

MAORLU: t'a&8Clg de ta CasteHana, 14. - WIR.CELONA: Vta Laietana., :.1
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ ·CANARI ES
Sortides setmanals elS dlssabte1, a les 1~. Efectuaran el aervel les motonaus
aCIUI:tAD DE SEVILLA» I aV ILLA DE MADRID•
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA ·PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia mevat 1 1B cUumenges) de Barcelona 1 Pa.lma, a les
19 nores. ver les motonaus
e: CIUDAD DE BARCELONAn I •CIUDA D DE PALMA •
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCtA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA· EIVISSA
LINlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOrs ELS PORTS OE LA M.JWl..
'"' TERRANIA, NORD IJ'APRJCA J CANARIES. - Sortides quinzenals de Bar·
celooa. els diJous.
UNIA COMERCIAL BILBAO. CADIZ ·CAN ARlES, AMB
ESCALA A TOTS etS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides Quin•
zen&J.s de Bilbao eLs diJous. UNIA RAPIDA REGULAR ZNTRE ESPANYA
. 1 TERRITORIS DE LA GUlNEA ESPANYOLA (FERNANOO POO). Sor·
• tldes el dia 17 de cada mes, amb escales a València. Alacant (facultativa),
' Cartagena (facultativa). C&dtz, Las Palmas. Santa Cruz de renertre, Rfo
de Oro UacuJtatlvn). Mooròvla o Freetown (facultativa), Santa [Sabel de
'!! Pcrna.ndo Poo, Bata (facultativa), Kogo l Rio Benlta. (Ca.cultatlva) oels vapors
tt
cPLUS ULTRA» I aLEGAZPh
'J
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
~
Sortides ae Barcelona els dUJune i dijous. a tes 20 hores
c CIUDAD DE VALENCIA D
Preu a coberta: 9'00 pessetes. Bitlleta d'anada i tornada a oreu• radultl
~·
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA • CANTABRICA
(· amb escata a tots els DOrts de la Pentnsula Sortides de Barcelona els dimecres
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA · ALACANT · ORAN · MELILLA
,
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE-VERSA
~· Sortides de HarceJona cada dlumen¡e, a les 8 bores; d' Alacant el8 cllmarts.
~ d'Cran els d.lmecrea. d 'Cran cap a Alncaot els dtma.rt& 1 d'Alacant cap a
Barcelona. els dimecres

!

CAMISERIA

per

ri

BARCELONA: Franclus, Rata, Alcort-

za. Pedrol, Berteesy, Lecuona, Van-

toirà, Ralch, Bscolè, Ramon 1 Cabo.-

0~Evn.LA: Eizagulrre, Euskalduna.
Deva Alcàzar SegUra, Fede, López,
TorrÒnte¡ul, Campannl, Corton 1 &n·
chez.

--------*:-------EL MATX TENISTIC LOS AHGELES-BARCELONA
Els americans guanyaren,
per quatre victòries a una
La darrera jornada. del matx

Arbitre· Bala uer
Malgrat' les ~ibllltats de l'equip
blau-grana. amb motiu del seu partit
amb el SevUla aquests aconsea:utren
encara que
la. minlma dl!erincla:
êncer merescudament l'onze campió
catalunya 1 sl rem uo :dc de me~Orla. reoord8.rem que no tan sot. ha.
guanYat aquest partit el Sevllla, sinó
que ha sortit trlomtn.nt de tota els
encontres que ha disputat amb ela dos
equips catalans.
Prova, doncs, QUe l'eQuiP sevillà tot
1 trobar-ee un ldc endarrerit en la
claaaru1cacló del Torneig de Lliga, re.
sulta un eQuip força per11161.
Però ~n aquest encontre. 1 més encara. en bavec obtt.ngut el Barcelona
un magntr1e resUltat a sant Mamés,
amb l'Athlét1c bilbnf, lea posslbllitata
de l'equlp blau;rrana eren del tot ra.vorables.
Tot serult es conttrm.aren els pron6Bt1cs en marcar el Barcelona. el seu
prtm.er gol als 15 minuts de joc. A un
centre de Ramon, acudt amb ¡ran va,..
lentla. 1 rapidesa Vantolrà, el qual, de
cap, marcava et Primer gol. Fine aQuest
moment el Barcelona Jugava. magnf.
tlcament; continuà. la. reacció blaugrana, 1 un minut després, Cabanes
recollint un centre de Be.r.t.essy, cen·
trava amb dlllculta.t; Escolà., atent a
la. jugada. recollf el centre amb tota
precisió, t envià la. pUota. a la. xarxa,
Als 16 m.lnuts de joc, doncs, el resultat era Ja rnvorable a.Ls barceloot.ns

loter~

nacional L. T. e Los An.Keles contra
el Barcelona L. 'l'. C. que se celebra
ahir mati 1 tarda, a les pistes del
carrh de QandUxer, donà un .net
triam! per als components de l'onze
americà, elS quals saberen convertlr
en victòrlea els dos l)artlts Jugats,
Al mati, davant una expectació
torm.ldable 1 amb un ple a la plata,
rou jugat el partit entre Rlne& 1
Ma.ler. El matx fou disputat aterrlssadament; en moltes ocasions emocionà per Ja Ktrtn classe de joc que sa·
beren tm.prtmir els dos adversaris, 1
moltes Jugades foren premiades pel
pUbUc amb sengles ovacions. Trlom!à
decisivament Hines, el qual en tingué
prou amb 3 sets per a desfer..ae del
seu adversari. Aquests 3 sets, com ho
demostra. el resultat ttnal, foren molt
discutits. 1 ajudà o. la victòria. que
obtingué Hines, el cansament que demostrà visiblement Mo.ier. deKut al
llarg viatge que acabava d'efectuar.
Maler, en moltes Jugades¡ demostrà,
almenys, una. classe l¡ua. a la del
seu adversari, 1 fins gosem d1r que
les millors jugades del mati ens les
proporcionà la. seva raqueta. En ca.nv1,
fou netament superat per l'americà
pel que es referelx. a regularitat. En
aquest sentit, t en contrast amb les
alternatives de Maler, Hinea es m&n·
tingué Igual durant el matx. L'e:.:cel·
lent classe que del.r.à veure en triomfar de Suqué, es confirmà amb escreU dlumenge al mati; es tracta
d'un ez:ceUent jugador 1 molt complet
en tots els aspectes, 1 es per això que
fou merescuda la seva. victòria.
Els resultats de la darrera Jornada,
foren:
Hlnes venç Maler, 7~ . 8-6, 6-4-.
Culley venc Suqué, 3-6, 4-6, ~2.
6-4, 6-2.

El L. T. C. Los Angcles guanyà,
doncs, el matx, per quatre victòries
a una..

~-
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Especialitats - Gam!ses a
mida - Adam I model RA·
GLAN (patentada)
MlTGES «FERRO>
(de garantia)

PREUS BARATI SSIMS

A Sevilla

a

ES LA FELICITAT
O EL MATRIMONI
Evita tota contaminació sexual. Oua·
relx ràpidament fluxos. No perjudica
PRACTIC ... DISCRET ... SEGUR ..•
Capsell, de prova... 0'60 ptes.
Capsa gran ........... 6'70 »
Registrat a Sanitat. No admeteu
substitucions
EN LA INTIMITAT DE LA VOSTRA
VID.A, ND HEU D'IGNORAR EL
QUE ES AQUEST PRODUCTE
De venda.: a Centres d'Espec1fics 1
Farmàcies. Demaneu prospecte gra..

UBORATORI fARMAnUTIC ~UBiñO

NOV·A. UBBANITZACJIO

CLASSIFICACIO
Betls

Ma4rid

Oviedo
A Bllbao
Bàrcelona.
A. Madrid
Sevuta
VaJénda
.Espanyol
Raclng

Donòstia
Arenas

200 solars a 10 cèntims el pam quadrat
lliure de de.:;peses d'escriptura 1 plans

Despatx: Corts Catalanes, 602, 4.art... Telèfon 21309

Setis, 5
Espanyol, O

DEULOFEU

Mil i J! i li i lli :za;;;;Q

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
PRIMAVERA I ESTIU
Cnml&cs darrer model, coorecclonades Immillorablement, esta
americà, obertes - Corbates, mitJons, cinturons, piJames 1 bar·
nuBSOS de gran moda.. Excelient assortiment de Kéoeres per a.
CAMlSES A MlDA

Call,

SETIS: Espift.osa, Areso, Aedo, PeraJ,
GOmez, Lecue, T1mim1, Adolto, Unamuno, Rancel 1 saro.
ESPANYOL: Vila, Portavella, Pérez,
Espada, Solé, Bosch¡ Prat, Quesada,
Iriendo, Edelmira ll MnnolJD.
Arbitre: Iglesias.

• • •

Sevtlla. ?. -Des del primer moment
els andalusos s 'han impoeat 1 han do-

CLASSIFICACIO
Rérculea
7 4 2 1 18 7 10
Celta.
7 5 o 2 16 13 10
ossassuna.
7 4 1 2 11 9 9
Múrda
73139107
Sabadell
7 2 o 5 7 16

*

EL CAMPIONAT
D'ESPANYA
&

Morenos

SENSACIONAL ~u~ ~~~~~·~s ~e~~~~

als lectors de LA HUMANITAT. 14 pessetes. pagades en rebre els
llibres pel carter
L TDLSTO I ............ El gran crlmen.
A. LORENZO ........... .. Via Jibre.
R. H. !BARRETA ••• La religión al alcance de todos.
M. GDRKI . . .. ........... Los caldos.
S. SM I LES .. ........••••. La vida y el trabajo.

M. BAJATIERRA ...... ¿Quiénes mataran a Dato?
J. A. TORRES ••... .••. Retrato de la Compañla llama.
da de Jesús.
P. BERAUD ............... La existencia. de Dios; su pro
y su contra.
R. DARID ................. AzUI.
C. BROUSSAIS ......... Higiene moral
SCHOPENAHUER ...... El tundamento de la moral.
TH. RALEGH ............ PoUtica experimental.
E. FERRI .................. Ciencia positiva..
C. REUSI ...••....••.•••••. La Filosofia de la Autoridad.
H. GOBSCH ............... Europa en demente.

RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA

JOIES- BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI
B AR C E L O NA

XALET modern. espa.lós JIU'dl 1 horta, a 26
minuts Plaça Catalunya.
Venc tmmlllorabJes conPENSIO ANDREU, per dlelon.s. DII1glr..ae a LA
estada, viatgers, abona,.. HUMANITAT cCim. 153.
menta 1 coberts. bany l
tel. Duc de la VIctòria,
LLOGARIA ClOS ptsoa
en una matel.r.a caso.. m~
6. o.
derna I céotrlco. ttna a
90 pte&, Escrtwe a LA
PENSIO EUZCADI
cutna immiLlorable, ca.- KUMANITAT oüm, 159.
leracci6, bany. telef. bOns
preus. Rambla Caoa.Jetea,.
VENC AUTO d'oca.aiO
6_._••_,_,_.- - - - - - - lO HP. DOn estat 1 condlcloos 1mm1Uorables. PENSI O •La MundlaJJ. Escriure a LA BOMANI·
Hospital, 125, pral. tot TAT oúm. 181
eswr o solS dormir. Bany
1 teléfon.
MODES, conrecelò acu.
HABITACIONS: F'ive- radu de vestits 1 abi1cs
Uer o t.ot estar. Entrada, per a senyora 1 Dena.. Vidre, 2, 2on. tra.
Preus moderats.
Roca.
tort, 154, })ral., la.

SABADELL

DIVERSOS

BOTIGA RELLOTGER
traspasso boo preu. Fre~
ser. 127 • A.

ANGEL MAATI. l'aller
d'enquadernacJó IMa.rtl·
nez de la. Rooa, 17. Teléfon 7óa52 · Barcelona).

EL CAMPIONAT D'ESPANYA
o •HOQUEI

A la segona semifinal el
Terrassa va vèncer 'el
Polo, per 3 a 1
POQ.ues vegades ht ha. hagut tanta
expectació per un Partit d'hOCk
com amb motiu d'aquesta. segona ~
mlnatòrl.a, entre els equips del Ter
rnssn I el Pol o. Poques vea:ades taw.w·
s 'ban registrat tants 1nddent.i en uri
Pllrtlt d'hoctey. com ara ra VUlt c11~
al camp ttel Polo. amb motiu de 11
J)rim.era semi!lnaJ ,
Tot ai.J:ò explica. prou bé el fet que'
ahlr, el Públic fos tant nombrós al
camp terrassenc. I és interessant d
ter constar que, runb tot 1 rezoect.!
ctó despertada, 1 el nerv1081sme peta
incidents ocorreguts vuit dies abans,
el partit va transcórrer normalment,
senso que ea reglstrés cap incidetlt
desagradable,
En canvi, es va veure ju¡¡rar amb
entuatasme 1 el Joc en sl, va tenir
moments de torça. brillantor
Cul'à. de ·l'arbitratge. el riladrUent
Abad, el QUal va arrenglerar eli
eQUiP6 de la segllent manera·
Terra&sa : Llugnny, Puig, Domingo
Ambrós, Argeml , Romeu, Franct.no Ba!
dlell a, Rol¡r, Simó 1 Indurain.
'
Polo : CaPdevila, Cabrera, Bagunyà,
Pena, Gràcia, Renau, Rod.oo, AgustJ
Torruella, Caralt 1 Blaaco.
'
Ela dOB equips com ençaren a Jugar
amb molta. n erviositat, i de bon Prln•
cit>l va dominar el Polo sense resul·
tat PG8it1u . Va. contraatacar el Ter·
ra88a, Que va t1rar dos Penals-còrners.
sense resultat . 1 moments desiR'és, In·
d)Jl'Bin va assolir el primer gol. Abanl
d acabar el primer temD6. Torruella ,.
obt(!nlr el gol que va va.Ier al seu
equip la igualada a un punt. Amb
aquest resultat va acabar et primer

Madrid, 7. - El Club del campo
ven~. diumenge, per S a 1, la FunOO.
ctón del Amo. Es classtrlcà flnali!t!l
del Campionat d'Espanya d"Hoctey.

TOT D'OCASIO
CORTS

CATALANES,

Telèfon 30422

H4

Canvis al Comitè
de Competició

BARCELONA

C~m que ha estat inaugurat el pont d'enllaç de les barr:ades COLLBLANC·TORRASSA i SANTA EULALIA-COTXERES, els veïns d'aquestes poden, en pocs minuts, traslladar-se al centre de Barcelona
i a la barriada de SANT MARTI

s.

A•

s

ANS
Pça ESPANYA

e CORTS

Pç.~.UNIVERSITAT
PcoCATALUNYA
NDAST PERE
:ARC TRIOMF

MARINA

MOSSO O COBRADOR
desitJa cococactó i5 aoy.ê
1 bones referènCies. &>
crture a LA HUMANJ.
TAT Dúm. 534.

Campionat de Catalunya
d'equips infantils
Aquesta Federació organitza. un
campionat oficial. al qual es poden
1118C.rlure totes aquelles entitats que
comptin amb eQ\ÚPS infantils, tant
sl són federades com no Ja que el
desig que anima a la FedÍlració és de
donar ocas.lò als equips l..n..Cantlls &
preodre part en BQueata competicló ofl
clal 1 disputar-se la supremacia. Pet
a tota mena de detalls cal adreçar·
se a la F . e de B. B. '<PortaferrisSa,
11. entresol). tots els dies feiners, de
vuit a nou del vespre on el senyor
Buchell, dele¡at d'aquésta Federació.
atendri\ tots els BJ'ers concernleots a
aquest campionat.

DE MOBLES, PIANOS, RAD!OS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CQ.
SIR, MALETES, DISCOS, etc.

OFERTES
i DEMANDES

Ena comunica ta .Pederadó catalana de Basquetbol que havent d1mltlt
en Josep Pons, ei lloc que ocupa. en
el Comitè de Competic16 ba estat JlO"
menat per substitulr·lo' Manuel BBptn, el Qual ja s'ha DOSSeMionat del
càrrec 1 ha començat la seva. actuació.

Bar Petit Miramar
Casa recomanable pet seu pelli
frsso I menjars d'ençàrreo
Exquisits plats cte popets com
enlloc més de Ba rcelona
Gran terassa prOpia d'htvern
ner a banquets i tesles

C&lelaccló elèctrica
-PASSEIG NACIONAL. 62Barcelona.
TeJèfon 19'23.5

VIES· URINARIE S
DEFECTES :>EXUhLS

FARRE

PIJUAN

Metge especialista
H.AMBLA CANALETES. 11. ter.

Tarifa única:

MODISTA a'oterelx a
casa 1 a. domtcw. Preus
econòmics. Rocafort. 164
pral. 1.a

DESPATX complet veno
a. preu molt reduit per
SENYORETA taqutmeVENC BOTI CA comestraslladar-me a fora. Es· tibles amb babltacJó, bo- ca.nò.grara. a.mb conetxecr1we a LA BUMANl· nes coodlctona, per no ment.s d'oficina dominant
poder atendre DeKocJ. .. català 1 castellà, s 'ofereix.
TAT oüm. 6ati.
Escriure
LA HUMANI· Escrl ur e a LA HUM.ANI.
TAT nóm. 162.
CORREDOR, vins 1 ous TAT núm. 203.
a domicili es soB.Jcita.. Escriure LA HUMANITAT
T. E. 25 $ B. C. SOL,
JOVE, sabent català 1
Dàm. 201.
bany, tel., asc., Avda.. M1s castellà
s'o!eret:r per a
tral, 63, 4rt. 2&, (b1 lla de&pat:r,
magatzem o coVIAT"ANT
s·oreze11 6.ê.¡
brador.
Eac.
LA HlJMA.
per a Catalunya. ram
NITAT núm. 205.
de teiXIts 1 génerea de
BAR
MENJARS lloc
punt. Amb bOnes rela,.. cêntrlc prop Rambies. Es
clona clientela.
Escriu- traspassa. per no poder
MODISTA, mttges on.
re a LA BOMANITAT atendre A. de Cabo F. ciales, Calten, Ka.llorca,
Layret, 124. bi.S. 4rt. 2a. 239, ler.
DUm. 150.

100 m. braca
J. Cortés B i m. u s. 4, Cardon
100 m. espatlla
a. n.
Rovira, o. 1 m. 34 s . 6, Roseu
86 m lliura
'
Franclsco, e , 66 •• SeU., Q•"~
Orlnyó. Bernades.
-......
Puntuació final
Equip B, 2 encontres, 82 Punts.
Equip A, 2 encontres, 77 Punta
EQ.uip O, 2 encontres, 77 PUnts:

BASQUETBOL

(TRANSVERSAL)

ENDERROCAMENTS •
BJ¡ues • Portes • Bnlcon&Flnestres .. Vldr1eres •
Totxos • Baranes 1 altres
materials. Venc. Pere IV
276 I 78.
'

Ro.

El «Club de Campo»,
finalista

Llibreria GRAUPERA

F. f). Metropolità de Barcelona,

CASA A TARRACONA
C/. Sant Pere, 18, venc
per 14.000 ptes. 100 ptes.
aJ. mes. Esc. LA BOldA..
N1TAT nllm. 204.

. 6,

sa Nadal.

Equip A, 2 encontres, 79 Plll:r..gon,
o.o, ae.
Equii> n. 2 encontrea, 81 PUo' R
mer.
.... Prt.
Equip O, 2 encontres, 70 Punta ...
cer.
'"{;{•
CONCURS INFANTIL
100 m. lliure
Tomàs CabrcJas, B, 1 m 20 s J
dó, CastJllo, Huertaa.
·
., -

A MADRID

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles) Tel. IC23l

CONCURS FEMEN!

100 m lliure, primera e t

Enriqueta Sorlano, a, 1 ~ 1 ~0tia
Rosa Nadal. Dolors Oranlcbe'r ~s. ~
Fernàodez.
· 1:1nreJI
100 m. lliure, seaona catec .
Oertrudls WenlR~rer B 1 m ~~·a
Aniel Fernàndez, RoSa 'Artai
a. f•
nació Artal
• !n~:
33 m. lliure, infantil
Carmtna Juandó, O 26
Pontat!, Nurt Boada, Roeer ~;...2~e
200 m. braca ·--.uar.
Enriqueta Sortano B 3
Pilar Oa.stearena.
' '
m. Ul •~
100 m. dors
Soledat Badia, B, 1 m. 41 a .

temps,

COMPRA I VENDA I CANVI

MAQUINES
DISCOS, eto.

A Ja Pisctna del Club d
Barcelona l'equip del matet Nat!'el
format pels nedadors F sib'1r: Club6
Brull, R CaneJa, A Le,.;.... 8 ter, ¡:¡,'
bata, ha bntut el réCord'(iêe 1 A. Iii
t Espqnya¡ que detent ava l'~:tatunra
C. N. B ., orm ut per J . MIQue¡UID <le¡
rés! J . Gonzàlez.~. A. Sabata 1• S. Pa:
nH o, en 2 m . 41'3 • 6 10
J, }I¡
establert i!n 2 m. 22 ·s. • · deixant.¡~
L a. senyoreta Carme Sort
Intentava mlllorar el récord.ano, q~
metres ccrawb d'espatlla 00dels 1~
der assolir el &eu proPÒSit
va Do.
Ela resultats del Concui-s r
inra ottls roren els seai.Jent.s: emell.l 1

La segona part va ~r dc net d.~
mtnl dels locala. Als tretze mtnuts do
joc, Roig va obtentr el segon gol, 1
nis setze, en plena eUfòria egarenca.
Induratn va marcar el tercer. De&o
prés, el Polo es posà a la. defenstw,
1 el resultat Ja. no va va.rtar.
Diumenge es jugarà el partit d~
slu en co.mp neutraL

PRISMATICS - BINOCLES • CINEMES

ANUNCIS PER PARAULES
HOSTES
I PENSIONS

3~

4-2

MERCAT D'OCASIONS

CASA BAGUES

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

6-1

APARELLS
FOTOGRAFICS

3
BARCELONA

19 3 3 13 16 45 9

RESULTATS
Celta • Sabadell
Hércules - Ossassuna
VaJla.dolld - Múrcia

P laça Galàn. G. Hernàndez, 19

PEL·LICULES · PATHE · BABY
FONO GRAFS DE TOTES MENES

CAMISERIES

19 14 2 3 36 17 30
19 14 1 4 62 28 29
19 11 1 7 62 39 23
,.19 9 2 8 51 35 20
19 7 6 7 46 41 19
19 7 5 7 32 36 19
19919403419
19 9 o 10 35 41 18
19 7 2 10 38 61 16
19 6 3 10 34 38 15
19 5 1 lS 25 62 11

SEGONA DIVISIO

(FINCA TORRE DEL BARO)
Quaranta m111ons de pams quadrats de terrenys dintre el terme
municipal de Barcelona es dividiran en SOLARS per a la construcció de Cases; Xalets, al comptat 1 a termlnis de 10 1 20 anys.
En lnaugurar aquesta Urbanització donem com a REGAL

o-1

Futbol Universitari

tuit a

0·.----------------------------------.

ton. Pel Barcelona, Alcorizo. !ou el
més segur a. la defensiva; BerkeasJ,
superiOr als seus companys, prlnclp ment al primer temps, A la c1avantera els mUlors foren Vantolri\ 1 Escoià; molt desencertats els interiors
1 a. estones Cabanea.-c.

2-3
5-0
3-2
2-0
3-5

TORNEIG
PREPROMOCIONAL

LIMPIT

Ferrer Batlles

munt de tota Fede; la davantera,

àgll
11
rt\ptda, realitzà. excel·Ients Jufades,
sobresortint López, Torronte¡ul Cor-

5 x 100

RESULTATS
Barcelona - Sevllla.
Betis - Espanyol
Madrid - R. Santander
Valêncta .. Ath. Madrid
Donòstia - Ovledo
Arenoa - Ath. de Bilbao

minat Intensament. Foren consto.nt-RESULTATS
ment ela amos de la sttuactó, 1 hom
corunya - u. Vigo
1--o
pot ben dlr Que la lluita a'ha circwnsJúpiter
Oüecbo
4-0
crtt a. un duel entre l'avantguarda.
La
Plana
•
Granollers
G-4
per 2 iOla a 0.
blane-verda 1 el porter català. Aquest
Rec. Granad • 6. Jerez
1-1
Talment el partit semblava decidit; ba actuat d'una manera inlllonderable,
R Ferro! .. U. D. Ferròvlarla
però poc havfem de creu-re'ns, Que 1 a. ell és deKUt QUe el resultat no hP.&"1
(suSpès).
la truita. poeuês K1.r'ar*&e tan ti\cU· estat més catastròfic per a. l'Espanyol.
ment. ComençA a brenr la Unia mitJa vua. es comportà amb""valentta. en todels vlaltants, la. qual 006R va perme- tea les seves intervenclon.a. Actuà
tre la seva davantera. 1ntdar elS pri- amb d1clcla., mal¡rat la. tasca tel.xuga
mers atacs. Comencà tallant la. llnla que t1ngu6
defensiva del Barcefona, després se¡;cui
Als deu 'minuts, el Betts marcè. el
RESULTATS
la dels Dlltjos, 1 alB 27 minuts, Corton seu primer gol, 1 tou dea:ut a Unamu·
Tè.rrega .. Terrassa
1-2
en una cmclée» davant la. porta de no, que disputà amb valentlo. la plloCalela
•
muro
3-<J
Fnmcàa, aconseguia. el primer gol.
ta als defenses de l'Espanyol, ollota
1-2
Horta. - Sans
El segon temps continuà. amb les que havia centrat Tl..mlmi . Aquest gol
1-1
Sant Andreu • Martinenc
mateixes caracteristtques, però
ara tou l'únJc. que es marcà en la. primefins 1 tot la llnia davantera actuava ra part.
CLASSIFICACIO
desencertadAment. Ela sevillans tnten..
Al segon temps, Unamuno rou molt
Sants
17 11 1 5 40 22 23
slllcaren els seua atacs pela extrems, ben &ecundat pels seus interiors, diGranollers
16 10 1 6 44 29 21
lloc on menys resslsténcla oferien els ferentment del primer temps, que no
Terrasaa
17
10 1 6 34 29 21
mitjos blau-¡¡nna., 1 als 25 mtnut8 estigueren gaire afortunats. Als sis
St. Andreu 17 7 5 5 84 26 19
Campana) , enmig dels dOB defenses, minuts. T1mlm1 aprottti\ una ezceHent
Horta
17 8 2 7 37 34 18
aconsegUia. el gol do l'empat.
ocasió preparada per Rancel, P.er a
Calella
17 7 4 6 37 33 18
El Joc tornà a fer-ee l..nteresaant In- marcar el segon goL El tercer, I ap un·
Martinenc
17
6 3 8 29 35 15
tentaren domtnar els barcelonina,' pe- tè. Rancel en recollir
una passada, 1 el
Europa
16 5 1 10 20 31 11
rò els seus avencoa desordenats en quart, rou obra. d'Adol!o
en rema tar
nuro
17
4
3 10 21 36 11
totes les ocasions, s'estabellaven da. un bon servei d'Unamuno.
El cinquê
Tàrrega
17 5 1 11 27 43 11
vant la magnifica tasca de la U.nta el féu R ancel , en recollir un
retorn
m1tja sevillana. Pas&aren aquests al del pal a un fort
tret d'Unamuno.
pla de domlnadors 1 als 37 minuts,
En aquest
t emps l'Espanyol
una centrada de López era aprorttada modificà el seusegon
equip,
dos extrems
per Corton per a marcar el gol de la passaren a l'Interior 1Bla
ocuparen les
vtctòri:J..
ales Quesada 1 Edelmlro II. Aquest
En aquest segon partit, al8 nostres canvi dooà el matelz r esulta t n egatiu
Demà, dimecres, començarA. el
camps de Joe eis sevillana causaren que l'arrenulerameot
del primer temps. pionat Universitari amb el partitCamMeex.cellent lm.preSSió. Elzagulrre, fou el
Es destacaren pel Betls, els defen· decina-Dret.
porter segur de sempre, el Qual actuà ses,
el8 lllltJos i Unamuno. De l'Espa ..
Per la 1gualtat de torces amb qué
amb molta. coHoco.cló, el mateix que nyol, a més del porter, Solé 1 Pérez .
compten ambdós equips, promet ésser
els defenses; la Unta mitJa, forca rehl llOsè. molt estore, però poc molt disputat. Aquest ~.lt seaons
sistent, 1 de la qual destacà per da- Quesada
1
encert.
el resultat, podr1a ésser decwu
per a
l'adjudicació del titol.
L'equip de Dret serà el següent:
Especlallsta dels Hospitals
Riba, Farrera. Mart1, VUa.nova, Cam.pa.badal, Parés, Romeu, Jordà, Farré,
de Paris Varices - Llagues
Ma.Qua. 1 Servltge.
a les cames - Malalties de
L'altre matx tlndri\ lloc el d.1ssabte,
l'Anus • Recle • Pèrdues de Guareix sense operar també
al cap de la. Bordeta, entre els
P. de Gràcia, 108, pral.
sang • Fisures - Eczemes
SENSE DOLOR
equipa de Farmàcia i FUoso!ta.

Dr. ROSELL

A LA PISCINA DEl
C. N. ~ElDNA

15 cèntitns
Primera SDrtida da trens ) De Bordeta·Cotxeres. 5"·22
De Mar:na .
• . 5"·36
Darrera sortida da lrens De Bor?eta·Cotxeres 22"13
' De Mar:na , • .
22"30

I

.E UONOM I A.

'

•

Utilitzeu el Metropolità Transversal i obtindreu

RA-P IDESA

I

COMODIT A T

U'ENCENEUOllli

CASA SUBIROS
Hospital, 42 - Tel. !3651

s
t

t
t
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lc1 humanitat

I) I MARTS, 9 D'ABRIL DEL 1935

•

EL PROXIM DIUMENGE

•

DIA 14 D'ABRIL

LA HUMANITAT
Economia i treball

L'obra de la Ceda al poder

La producció industrial,
a França

Davant les negociacions que sembla s'estan portant a tenne entre

!nd. tèxtils .. . ...

•..
Ind. extractives...
...
construcció ... ...
...
Cuir ... ... ... ...
. ..
Paper... ... ... ...
cautxú ..................
Automòbils... . .. ... . . . .. .

el

59
102

75
83
126
781
416

Obj. d'aliment

95
79
61
101
76
83

Mat. primeres
Obj. fabricats

604.4Ó2
995.495
343.566

representants del Govern Lerroux
per tal de refer la coalició governamental radical- cedista., ès interessant que els nostres lectors sàpiguen
l'obra ministerial dels ex-ministres

del partit de Oil Robles.
Vegeu el que ~riu da J4bert_ad»
de Madrid, amb relació a l'ex-titl.!_lat

la. cartera de Treball senyor Oriol
Anguera de SOjo:
<tSi 'los jefes no se equivocan",
los ministros, sL. El Sr. Anguera de
Sojo, como mlnlstro, ha. tenido sus
equivocaciones. Bucno; llamémoslo
«equivocaciones».
Una -iY gorda!-, ésta:
En tiempos de la monarqula., el
521.707 14 de septiembre de 1920, por real
930.662 decreto, se permltió utillzar un 2 por
297.690 ciento de azúcar en la torrefacción
del c~!é.

de

Exportacions

126

ObJ. d'~iiment
Mat. primeres
Obj. fabricats

234.863
403.793
811.755

196.480
383.598
747.709

-----

Per altra banda, la Societat de les
1.450.411 1.327.787
Nacions, en unes dades que ha fet
pút:liques recentment, sobre la pro-Comparades aquestes Xifres amb
ducció industrial en 19 paisos indi- el mes de febrer del 1934, la recu~
quen una baixa en la producció so- !ada ba estat de 345,5 milions per
lament en dos paisos: Bèlgica i les entrades i de 193 mllions per ld
sortides
França.
El resultat mensual de les vendes
El primer pals amb un 1 per 100
de disminució i el segon amb un 7'5 franceses a l'exterior, també ha bal~
a un nivell ta.n baix, com mai
xat
per 100.
A continuació s'indica la quantitat no s'havia vist, des de l'estabilltzad ·energia elèctrica per les 68 més ció del franc; la precedent baixa fou
importants societats de producció 1 registrada el juliol del 1934 amb 1.351
çUstrlbució, durant els mesos de ge- milions
Com que les entrades han minvat
per dels 1934 i 1935, en milers de
en el mes de febrer, molt més que
kilowats-hores.
les sortides, el dèctcit mensual del
Fàbriques tèrmiques:
balanç ha. disminuït visiblement.
Els canvis d'importacions i expor1934
1935
tacions en milers de tones, ha donat
Sena ... ... ... ... ... 226'013 173.011 les següents xl!res:
Altres depart.... ... 316.476 200.016
gener febrer
Fàbriques hidràuliques
1mportacions
Alps ... ... ... ...

Massts Central
Pireneus ... ...

Altres regions...

384.130
149.556

94:.749

16.670

262.923
220.515
94.386
20.071

540

Obj. d'aliment

primeres
Obj. fabricats

Mat.

La producció total del mes de ge~
ner wtim !ou de 970.924.331 kw. amb
un lleuger augment de 3.357.703 kw.

Exportacions
Obj. d'aliment
en relació al gener del 1934. Però sl Mat. primeres
augmenta la. producció hidràulica~ Obj. fabricats
dism.lnueix la consumació, sobretot
W departament del Sena.

506

2.968

195

2.931
167

3.704

3.604

205
1.755
321

2.008
234

2.282

2.421

185

I

El canal de Manitx
Des de feia dos-cents anys exi,s..

tien nombrosos projectes per tal de
construir un canal que unis el M&r
Negre i el Mar Caspi, sense que mal
no es pOsessin d'acord en l'adapta~

èió d'un dels projectes i, per tant,

que poguessin emprendre's les obre:r.
Ara aquest problema ha estat resolt 1 ja han començat les obres.

Y al Sr. Anguera !e gusta el cafè

Equivocac1ón en favor de los ne-goc!antes catalanes, que pidieron Ja.
autorización. Porque ella representa
un negocio formidable, ya que, siendo mucho màs barato el azúcar que
el café, representa un beneficio que
puede evaluarse en unos 80 céntimos
por k.Uogramo, beneficio que no lle-ga al pübllco, porque el café no baja
de precio.
¿Qué le parece al Sr. Herrera la.

El ca.:fè con azúcar del Sr. Anguera.

¡ Nl con azúcar, se fiores «purificadores» de las costumbresl»

Una altra victòria socialista, a Buenos
Aires
Fou el mes de març del 1934 quan
Mapa de la regió que ha de traves&ar es celebraren eleccions municipals a
Buenos Aires t obtingueren una gran
el canal
victòria els soctallstes: 131.000 suEl canal serà d"una llargària de tragis cont~ .l a coallcjó conserva620 quilòmetres i partirà del Mar l dora, que n obtmgué 40.000.
Darrerament. s'ban celebrat elecAzov per un canal maritim passa~
rà per la regió del Don i desembo- cians per a cobrir una vacant de
cara al Manitx. Seguirà. el Manitx
fins el seu anuent, el Kalaus: des~
prés passarà pel Manltx occidental,
travessant les estepes dels Kalmuks
per o.nar a parar al Mar Caspi.
La primera tongada dels treballs,
és a dir, la construcció de la part
fluvial entre el Mar Azov i la vila
de Divny. a la riba el Manitx- una
exteru¡16 de 350 quilòmetres - ha
d'estar acabat en el curs del segon
period.e quinquennal.
Econòmicament la importància Qel
canal és considerable; assegurarà. '
les comunicacions directes entre
l'Asia centr&J. i el Mar Negre alhora que servirà, de vla de tri.nslt per
a les mercaderies procedents de
Pêrsta.
. Aquest canal donarà una vàlua
1ihportant1ssima a immenses regio03
a penes explotades, en les quals
hom descobreix noves riqueses ml·
nerals. En efecte, recents estudis
geol~cs suara realitzats han doALFREDO L. PALACIOS
nat com a resultat el descobriment,
a la conca. del Donetz, d'importants Senador i ha. triomfat el socialista
pOus de petroli.
Alfredo L. Palacios.
Pot afirmar-se que aquest canal
Aquesta demostració bonaerenca a
serà d'una gran riquesa vital per a favor
socialistes, ressalta encara
una extensa. regió ara 1néxplotada. més, dels
per quant els catòlics i con~
El Consell de Comissaris del Po· servadors pensaven haber reconquis~
ble dóna molta. importància als es- tat la gran ciutat del Plata.. després
mentats treball.!~.
de les «esplèndides» i parençoses ma~
nifestacions catòliques celebrades
amb motiu del Congrés Eucarístic,
Telegrames a Madrid
oficial de la dic~
sota
«Presidente del Consejo de Minis- tadura.la oprotecció
semi-dictadura argentina.
tros. - Madrid.
Doncs Buenos Aires avui, com LonSindicato Conductores Carretlllas dres
ahir, ha demostrat una vegada
protesBarcelona
Puerto
Eltaéctricas
més que és socialista 1 confia els inrespetuosa, pera enérgicamente, teressos administratius de la ciutat
decreto Minlsterio Trabajo 29 mar- als socialistes primer, 1 després prozo últtmo, publica.do «Gacetu del clama senador un socialista univer31, por perjudicar lntereses obreros salment conegut: el formidable oraPresldente, Norber~ dor i catedràtic de la Universitat de
Portuartos. to Ma.rtfnez. Secretaria, Vlcente Na- Buenos Aires, Alfredo L. Palacios.
varro»
Els pobles, conscients del mal que
«Ministro Trabajo. - Madrid
fa. el feixisme a l'economia de tot
ElSlndicato Conductores CarretÍlles el món, no veuen altra salvació que
t éctricas Puerto Barcelona protes- les esquerres o els socialistes.
a respetuosa, pero enérgicamente,
triomf socialista. de Buenos Al·
d ecr~to Mlnisterio Trabajo 29 mar- resEl és,
en els moments que Hitler
zo última, publicada «Gaceta» del prepara una. nova guerra, d'una sig~ P<>r perjudicar intereses obreros nificació alliçonadora .
......-rtuartos. - Prestdente, Norberto
Marttnez. Secretario, Vlcente Navarro.»
Vaga de braços caiguts
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CLINICA MENTAL
(Torro de Campderà)
A LLORET DE MAR • GlRO-

NA • TELEFQN 10

Per a l'asslstèncta. dels malalts
nervtosos. mentals l toxicòmans
d'ambdós sexes

Metge Director Resident
Doctor Bernat carraras

Un Manifest del
Partit Sindicalista
públic un manifest que reproduïm
a con tlnuació:
«Se ha producido una crisis, y
después de cinco dias de forcejeos,
ha sido resuelta de tal manera., que
teniendo en cuenta las consecuert~
cias probables que habràn de deri~
varse de ella, nos obliga al presente
comentaria.
Pard. nadie es un secreto que la.
crisis la. motivó el espiritu sectarto,
intranaigente, reaccionarlo de aquellos partides que colaborando desde
el Poder no pueden olvidar n1 conocen otro procedimlen to que el que
hacia buena la monarquia.
El indulto del camarada Gonzà.~
lez Peña, a quien esas derechas ultramontanas hacen responsable de
la dlrección del movimiento de octubre, y en su consecuencia partl·
darias- de que &e cumpllera la sen·
tencia de muerte, planteó el problema polftioo cuya soluc·lón acaballlOf;
de conocer: la formación de un Gobiemo m1noritar1o.
El espíritu incivil de esas derechas, que provocó el problema. pali~
tico cuya solución ha esperada España con interès, insatisfechas sin
duda del botin conquistado desde
noViembre de 1933 ha.sta la fecha,
en la trs.mitaclón de la crisis la
exigencia de un número detenntnado de carteras Y la designa.cdón de
las que estimaban màs lmportantes,
ha. hec.ho que no pudiera formarse
un Oobierno como el anterior, constituyéndose el que conocemos de poca base parlamentaria.
En la politica española hay un
precedcnte de lo poco estables que
son los gobiemos minorttarios màxim.e cuando la minoria màs Ílumerosa de la. Càmara Uene, como se
ve, tantas apetenclas de Poder.
E3to hace suponer que esta situa~
ción durarà poco, y otra. vez en el
panorama politico espafiol surgjrà.
la orisis; pero ¿con qué solución?
¿Se entregarà el Poder a la Ceda
o, por el contrario, habrà di.soJución

Per haver estat acomiadat un
obrer de la fàbrica Batlló, es decla.
raren en vaga de braços caiguts tots
els operari.s que són un total de
800.

Al migdia es retiraren sense que
ocorregués cap lnctdent.
A la tard~ la força pública es
presentà a la fàbrica BatUó per tal
d 'evitar que es produYssin coaccions
1 també amb ordres de foragitar
els vaguistes en ca.s de persistir en
la seva actitud.

de Cortes?

~

~

l'escola tècnica, l'E<Itat central es·

tlgué totalment absent de Catalu·
nya. Calgués que lú intervlnguessin
activament i patriòtica l'Ajuntament
i la Diputació de Barcelona perquè
a. Catalunya comencés d'haver-hi un
prin,Ç1pi d'institucions pedagògiques
de apus europeu. L'Estat no havia
sabut mai crear res semblant al que
significava l'organització dels GrJ.ps
escolars que sostenia el Patronat Es~
colar de Barcelona. El mateix po.
dem dir en tots els altres aspectes
l'ensenyament públic. Ara mateix
tots els diaris han parlat d'un cas
verament revelador. L'Estat central
ha suspès el funcionament del Pa·
tronat Universitari de Barcelona. Ha
calgut suspendre les obres que es
feien, entre altres llocs, a. la Biblioteca. Però l'Estat que ha volgut encarregar-se d'aquestes funcions no
les exerceix 1 per a evitar la des-

reduir-se tot el possible

sima en què els h~ posat la petU>
làncta del senyar Ol\ Robi es; cal

que el senyor Lerroux cregut oportú
d'acceptar el joc en la forma que
els seus ex-coalitzats 11 proposen.
Per al cap radical la situació serà
ben extremada. Si us plau per for«El. -1 Dlos santol ¡Serll éste ml ça hautà de decidir-se per la dreta
llltlmo amor?»
trucció imminent dels llibres de
o per l'esquerra.»

de Sojo ...

El Partit Sindicalista Espanyol,
fundat per Angel Pestaña, ha fet

«Hem dit sempre que l'autonomia
no és una qüestió de bon i de mal
govern, sinó de govern propi. Però
és evident que els pobles aspiren al
seu govern propi per l'esperança de
poder governar-se millor. En defensar l'autonomia municipal, Antoni
Maura deia que era preferible sempre que els pobles pog-,tessin esmenar les seves pròpic..s equivocacions
que no pas que, per l'ambiciosa l.Hussió d'excitar aquests errors se'ls prl~
vés de la seva pròpia aptitud d'esmena.
En les relacions entre Catalunya
i de Poder central es dóna molt so-.
vint el cas que l'Estat vol reservarse facultats i funcions que diu que
U corresponen pel concepte peculiar
que t!l té de la sobirania, però després, per les raons que siguin, no
sap o no pot exercir-les.
Durant molts anys, en totes Jes
qüestions que afecten a l'ensenya~
ment públic des de l'escola primària

per salvar-se de la situació dlficilis

Lo del arancel del papel para.

I

CA

dispooats

«Ya.» ...

El dramaturg Josep Mlllàs Rau·
reti ha volgut contribuir amb la seva
aportació a la Biblioteca per als obren en atur forçós, i ens ha tramès
set volums, dels quals Mitils RaureU
n'és autor:
t<La Llotja».
xandl».
uPrimers11.
t<Tercer llibre de Poemeu.
<(Tela de Somnls,l.
aLa caravana».
(<Anna Christie1' (traducció), d'Elt'
gene O'Nell.
Agraim l'aportació de Josep Millàs
Raureu 1 esperem que altres autors
seguiran al sou exempte.
Aportacions a la nostra Redacció,
Ronda Universitat, 25.

és una qilesti6 que preocupa
tnolt la Lztga. La. Veu de Catalunya, en parla i les seves paraules
no faran _pas gaire gràcia a segons qui.

tra cosa sinó deixar d'hosWitzar el
Govern quan el 3 de maig es pre-sentarà. a la Cambra 1 posar-se en
condicions de collaborar·hi, per a
poder plantejar del Govern estant
la magna qüestió de la re.t:orma. Però no n'hi ha prou q\le ells estiguin

2.153- autorizando a elevar la pro-

del Consejo Nacional de Santdad.
Luego el Sr. Anguere., hombre de Derecho, se ba cequivocado» por goloso.

Aquest és el titol de l'editorial
de L& Publicitat.
«A les dretes no els interessa la

és d'evitar la dispersió del Parla·
ment. Per a això no han de fer al~

del mismo mes, pàginas 2.152 y

Sense a Ce da

La questió
de l'autonomia

dissolució del Parlament; és mes,
s'estorcen a evitar~la. Aquest criteri
es fa més evident cada dia, 1 a ell
Rovira I VIrgili, Antoni M.
responen les temptatives de recon~
Sbort, J, M. Masslp, Llufa Cap·
ciliació realitzades fins ara. Aquesdevila i molts altrê's
tes temptatives no han topat amb
cap resistència insuperable; troben
reserves, recels, però després del que
ha passat és natural que el camí de
la reconciliació no sigui tan llis com
voldrien les víctimes del cop de cap
de l'arrauxat agitador de la Ceda.
Sl ens quedava algun dubte sobre
les intencions de les dretes, les manl!eataclons de l'òrgan de la Lliga
ens les esvairia del tot. Esperàvem aquesta actitud perquè és l'única que
podien adoptar els triomfadors en
les eleccions del 1933. Dies enrera.
ja observàvem que el pinyol d'aquella campanya electoral havia estat
la reforma de la. Constitució; avui,
al cap de divuit mesos de guanyades aquelles eleccions, la reforma enu-Lerroux ha dlcho que qulere cara ni s'afigura. Els partits reforllegar a una concillaclón nacional mistes estan en deute amb els seus
y republicana..
electors del 19 de novembre. Sl ara
-Ahora comprenderà usted por el Parlanient fos dissolt, com po.
que ha suprlmldo a la Ceda.»
drien complir aquell compromís?
(De «La TlerrBJ.)
Evidentment, la. dissolució seria un
contratemps irreparable per a aquells partits; el seu interès, doncs.

cargado de azúcar ...
Mlnlstro el Sr. Anguera, con fe-cha 11 de ma.rzo de 1935, d.ió una
orden ministerial ~aceta» del 15
porción de azúcar en los cafés torrefactes ¡hasta el 10 por 100 l
Pero como el decreto de 14 de sep..
tiembre de 1920 no figura entre los
derogades por la República, continúa.
en vigor, y no puede ser legalmente
modificada por una orden ministerial, dictada, ad.emàs, en contra del
informe de la ComLslón permanente

El dilema del senyor
Lerroux

amb articles de Gabriel Alomar, Pere Coromines, Humbert
Torres, Carles Pi I Sunyer, A.

«equivocación> del ministro cedista?
¿Qué a «El Debate»?

Biblioteca per als
ElS TREBAllS DEl SEGON obrers en atur forçós
PlA QUINQUENNAl
Aportació de Millàs RaureU
La República Socialista

En tiempoo de la Dictadura, el 10

de septiembre del 1924, por real or~
den, se elevó esta proporción de
a.zúcar al 5 por 100. Dlsposición que
no es legal porque una real orden
no puede modificar un real decreto.
Pero en el pasado octubre -fecha
històrica-, el dia 4, el Sr. Anguera
de Soja fué traida de Cataluña para
ser ministro.

I~

PROCLAMACIO
DE LA REPUBLICA

elements significats de la «Ceda» 1

1.943.523 1.750.059

760
404

de

ES VAN SABENT lES COSES

L'E V O L U C I O DEL CD·
La producció industrial francesa,
MERÇ EXTERIOR
en el seu conjunt, ha restat estacionada en relació a la del mes prefacilitada per l'admiL'estadística
éèdent. Més, encara, ha minvat en nistració central de Duanes mostra
el que va d'any.
regressiva del comerç exL'índex general (base 1913=100) l'evolució
terior de França.
resta a 93. Estava a 106 el gener del
El valor en bUions de francs d'en~
1934.
aix.i:
Heu-vos acl els tndexs particulars trades l sortides es comparen
de diversos grups lndustrials:
Importacions
febrer
gener
des. gener

Ind. mecàniques ..• ... ... 96
80
Metallúrgia... ... •..

publicarà un interessantíssim
número extraordinari en commemoració del IV aniversari

<De eLa VOZ>.)
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El Liberal parla dels Governi
que poden jormar~se sense la collaboració de ,za Ceda.
«Las matemAtlcas no micnten. Dos
y dos son cuatro en todas partes.
En todas partes, menos en estas
Cortes, que por su origen son imagèn y semejanza del conglomerada
que las generó.
El Gobierno de centro-derecha no
se podrà formar por incompatibilldad de los agrarios con la Lliga Regionalista.
El Oobierno centro-izquierda tampoca es viable por la incompatiblii·
dad de los soclalistas con los radi·
cales y por la de éstos con la lz..
quierda Republicana.
El Gobiemo nacional es factible
por esas misrnas incompatibilades,
tan irreductibles, que no pudieron
ser reducidas para proclamar la candidatura. única contra las derechas
en nov1embre de 1933, y que tampo-co ahora parecen reducidas, en abtll
de 1935, para salvar las Cortes, y
con ellas, evitar perturbaciones o.i
p~ts ...
¿Se conctbe QU.! la discordia republicana sea superior a la emoción que se ha prod.ucido en todas
partes con los indultes y con la. crisis que originaran?
Nosotros hemos visto ya mucho;
todo ello desagradabl · ; per o aún
alentamos la esperanza de que esa
discord!a desaparezca; AUN SOMOS
OPriMlSTAS; aún creem os que la
fiesta nacional del 14 de abril puede celeb:arse este año con la unión
de los republicanos, que se impone
para impedir un Gobiemo netamente de derechas; para salvar la vida.
de estas Cortes, que no debleron nacer; pero que nacldas, pueden ser
aprovechadas hasta dondc elias mismas permltan; para. lograr, en fin*
la unión republicana que es precisa,
absolutamente lndLspensable tam·
bién, para ir a. unas nuevas elecciones.
No pueden subsistir esas dl!eren·
c\as, esas 1 ncompatlbtladades, esas
discordia.s, esos odlos y rencores
maldites, que han dado a las derechas, con la Repúbllca, màs preponderancla que tuvieron con la Monar-

Biblioteca ha calgut recórrer a a- quia ...

Ja s'hi mirarà
Heraldo de Madrid creu que Bf
la Ceda tombés el Govern faria
imposStòle la Teforma constit··...~...
~~
nal, base del seu programa.
«Sobre la brevedad de la. vida de
este Gobierno habló el Sr. Gil Ro-

bles apene.s aquéi hubo de consti·

tuirse. Pare. derribarle, según dijo,
no necesitaba singular esfuerzo. En
efecte, dueño de la voluntad de
clento quince vetos populares agrartos, a los que se unirian los de los
monàrquicos declarades --calvosoteUstas y cosculluelistas- bastaria
que respondiese a la declaración del
Goblerno: «Bien, señores mtos; pera
nosotros -señalando a sus correligionarios- no estamos conformes»
«RECONCILIACIONES
-Pero no se acuerdan del r., El Goblerno no estaria nt cinco mlnutos màs en el banco azul .
fràn.ll
(De «El Sol>.)
Tal amenaza hba pensar en ~
gulda a las fracciones republicanas
no lmpllcada.s en el actual Gobterno
en prestarle su apoyo contra el blo-.
'~--------------~1 que cedlstamonàrquico que se forro:-.:e. se han manejada esta.dfstlcas
y se ha visto que ser1an votos sufi·
clentemente compensadores, aun en
el ca: J de q>Ie los socialista.s se ab,s..
tuviesen. seria un momento de armistlcio en las luchas entre republlca.nos que no tendria caràcter de
algo definitlvo, pero que tendria la
vlrtud de inutllizar la fuerza. dere~
chlsta como factor declsivo en el
Parlamento, y por tanta, en la vida.
y muerte de los Gobiernos.
Pero la actitud de Gil Rebles P!'rece que em fruto màs de la pas1ón
«¿COMPOSTURA?
-Realmente, la obra de arte lo que de la. renextón. Respond.ia. al
memento sentimental en que vefa
merece.»
1rse de sus manos utodo el Poden,
<De eLa Ltbertad».l
que horas antes habfa pedldo como
alga fàcil; respon dia al m.lsmo rencor que le hlzo redactar la famosa
nota. Luego ha debido de meditar
las consecuencias que podrl . ofrece: tal actitud con relación a los
intereses que representa Y apa.rece
en sltuación dramlitica.. A la ceda
no le convlene derribar al Gobierno.
A la ceda no le interesa, por otro
lado, prestarle avuda. De su poléml~
ca contra el Gobierno saldria robustecido el número de sus electores en
unas próx.imas elecciones. ¿Interés
en este sentida?
Fttlmlnante en mayo, cuando se
f~~~~~~~~~~~~_j
presente en el Parlamento. Pero la
.1 Ceda habrfa abandonada de tal for~
ma su principal objetivo, que es la
reforma constitucional. Caerfa el Go.
((CONVENCIMIENTO
bierno; y, destrozado el instrumenEl cartujo. - Morir habemus.
El Jesulta. - ¡ Y nosotros tam• to parlamentaria como inútil para
sostener otros rrJ.evos, al sustituto
biénhl
se te daria el decreto de disolución.»
(De <<El Liberal».)

El pafs abomina de toda eso, porquesta mateixa Generalitat de ca~
talunya, la intervenció de la qual en que ve en ello la causa de su ruina:
el règim universitari l'Estat no vol el cdelenta• de su República: el cinadm ~t
rb de su cructrtxión.
¡ be tl · d
une reit
n los parlidos !uemn tan perso•aPIC
n
e
exemp
re
a
questa si~Jació parndoxal és el que nalistas, tan sectarios, tan excluslpassa amb el cobrament de contri- vtstas, que sólo sirvleran para conbuclons. L'Estat no ha volgut que tinuar promoviendo la guerra. ctvU.
continués el servei de recaptació de habria que dlsolverlos y pulverizartributs que exercia la Genenlitat. los para sal var la República, y con
L'Estat abonava per aquest senet un la República, a Espafia.
Oanaron las elecciones del 33 los
1,90 per cent, Ara. l'Estat, que ha
volgut encarregar-se d'aquest servei, enemlgos del réglmen por falta de
tampoc no sap o no pot prestar-lo unlón entre los republlcanos. Y por
directament i es prepara a encoma- esa mlsma falta podrà decirse que
nar-lo a una empresa particular a domina la Ceda el Parlamento, con
la. qual haurà de pagar com a premi la cue.rta parte de los diputades què
d'un dos a. un tres cinq-J.anta per componen la C'àmara. ¿Es posible
que esto no tenga remedio?
cent.
Debe tenerlo. Y lo tendrè. rApida-Podrtem multiplicar aquests exem~
pies gairebé fins a l'lnfinlt. Però no m e n t e, seguramente, indefectible.
cat, perquè són a la memòria i a la mente. De no tenerlo. habri& que
disolver.»
consciència de tots.»
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En nom de què
criden?

•

LA CULTURA •
Conferència de M. Serra i Moret

La popularització
de la Cultura Universitària
Ahir, a dos quarts de VUit de la
tarda, prosaeguint el cicle de conferèncles organitzat per l'Associació
Professional d'Estudiants de la Facultad de Dret 1 Ciències Econòmi~
ques i Socials, ocupà la tribuna de
l'Ateneu Barcelonès l'ex-conseller de
la. Generalitat 1 diputat a Corts senyor Manuel Serra i Moret, el qual
desenvolupà el tema: «La papularitza,ció de la cultura universitària».
M. Serra 1 Moret inicià la seva
'· carà cperorac ió f en t remarcar el..;)
ters que adquireix el problema. unlversitari en el seu ordre social i
econòmic.
S'ocupà tot seguit de l'origen i expansió de la Universitat de Barce-

Les Arts
*

HOMENATGE A ELISI MEl·
FREN

L'homenatge a aquest notable arLa Tierra demostTa oom les forces reaccionàries unides no tenen tista -pintor que li prepam el
mes que 205 vots contra 208 dels Circol Artístic per la seva labor pictòrica, tindrà lloc demà, dimecre3,
partits republicans.
«Las derechas no representau a. dos quarts de deu de la nit. Conpues, a la opinión nacional; no cuen~ sistirA en un sopar que li serà ofert
tan con mayoria dentro del pafs. Y al restaurant de Casa Llibre,
A la Secret~rt~ del Circoi Arilsésto es tan evtdente que ni siquiera
tic poden adquirir·se els tiquets.
EL SEilOR QUE PERDi O EL TREN se atreven a sostener lo contrario
Don Gil. - ¡Lo que sionto es que con entera claridad los periódicos y
EXPOSICIO DIONIS BAI·
me va a hacer puré el tren que vie- los prohombres reaccionarios. Pero,
XERES
en camblo, un dia y otro, especial~
na detràsl »
mente desde que se solucionase la
Continu~ amb ~xit l'Exposició de
<De «Hcraldo»,)
crisis, han venido y vienen afirman~ Dibuixos i Apunts de Dionís Baixedo con ejemplar contumacla que las ras, que té lloc a la Sala Renart,
derechas tlene·1 Ja mayoria dentro
del actual Parlamento y que sin
ellas no es posible la vida del ac~ _:J.l
Gobierno. Y esto es también absolutamente falso. Tan falso como pue~
de probarse reproduciendo las el~
J
fras de representación parlamentaria que publica cEl Liberal» de boy.
Con arreglo a esos datos, la tJ.erza
de los distintes partidos que integrau el actual Parlamento es la sl-

Cualquiera que fuera la solución,
requiere que los aftliados al Partida
Sindicalista y aquellos que sin per~
tenecer a él sigan atentos su actuRción slntiéndose 1nterpretados, robustezcan su actitud trabajando por
el partida, procurando tenga en los
medios sindicalistas su aceptación,
con el fin de dar mayor amplitud
a la actuación polftica espaf1ola en
un devenir pròximo.
Trabajador sindicalista: La inhi·
bición politice. en estos mementos
es el anna màs eficaz que volun~
tariamente ofreces a tu enemiga
para que haga de ella el uso que
estime màs pertlnente; la situación
social de Espa.fia, orientada. de3de
que las derechas estàn en el Poder
debe decirte bien claram.ente qué ...
LA PACIFICACIO DELS
serà del porven:ir obrero con la perESPERITS
petuación o la continuidad a largo
-Tél Ja li han pacificat l'esperits
plazo de esa.s fuerzas eu el Poder:
<De eLa Veu>.)
jornada de cua.renta y cuatro horas,
Jurados Mixtos, contratos de trabajo, todo cuanto representaba una
pequeñ& garantia para los trabajadores ha sido anulado desde el Poder por tus enemigo.s.»

---·----

ISales

guiente:
Populistas (Ced~) ... ... .. . ... 115
aMicales ... ... ... ... ... .. . ... 77
Socia1istas (deduciendo los procosMos) ................... .. 48

Monàrquicos (dos ram as> ..... .
Agrarlos ................. .
Lliga .. .................. .

Unión Republicana ........ .
Esquerra .................... .
Mauristas ................... ..
Izquierd~

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

Liberalea demócrata.s .•• ... ...
Independientes . .. .. . . .. ... •..

sa

a2
24
21
16
12
10
JO
10

d'Art

Galeries Laietanes
COrts, 613
Trinitat Torn6 Pintur~

p, Borrell

Vlceno Rlncon

»

»

»
Pasqual Roch
n
Garcia Ramon
Fins el dia 19

SYRA

lona. 1 dlgué que la seva tradició
no es classutca en un lloc preeminent.
Analitzà el valor social que es
desprèn de la Universitat com a instrument cultural general 1 especialitats, i digué que a Catalunya

I~

Universitat ha estat isolada de l'escalf popular.
El conferenciant subratllà l'intent
de renovació de la Universitat i, després de fer extenses consideracions,
fa notar la necessitat que hi ha que
aquest esperit de renovació sigut
efectiu, encaminant sempre tots els
esforçOs a fer assequible el recinte
universitari a totes les classes socials. Aquest és un gran problema
de Catalunya. Connectar les funcions
de la cultura per tal que estiguin a.
l'abast de tothom. Jo sóc optimista.
Tinc la. convicció que això es porLarà
a terme.
Es digne de

lloonç~

-digué el

conferenciant- la tasca realitzada
pel dissolt Patronat Universitari.
Dintre de les seves possibilitats*
marcà orientacions ben plausibles ·
féu una obra considerable.
Manuel Serra i Moret acabà la
seva dissertació expressant el desii
de transfonnacló de la. nostra. Unl
versitat. perquè aquesta s'esdevingu
rica en el seu contlngut cientlfic
social.

Grane; aoaludiments coronaren les
darreres paraules de l'orador.

UNIVERSITAT
Facultat de Filosofia 1 Lletres.
El curs de Oeogratla Fislca q'J.e
ha de donar el professor Marcel
Chevalter, començarà el dia 24 del
corrent mes. S'admeten inscripcions
fins aquell dia a la secretaria d'a
questa Facultat, de 10

~

12 del mati

CONFERENCIES
Conferència d€1 doctor Jaume Pey
ri. - Avui, dimarts, el Dr. Jaume
Peyrl donarà donarà la segona con
ferència «De matèria. literària i ar
tistlca», corresponent al cicle «Con
fortacions espirituals als aspirants
a metge•, organitzat per l'Agrupa
ment Escolar de l'Acadèmia i Labo-

ratori de Ciències Mèdiques de Catalunya.
L'acte, al qual són convidats tots

els estudiants, tindrà lloc al local
Telèfon 18710 de l'Agrupament, VIa L&iet,na, 31,
Diputació, 262 Total ... ... 413
primer, a. les 'l de la. vetlla.
ART l ORNAMENTAClO
Como se ve por estos datos, la CeOBJECTES PER A PRESENTS
da, unida. a los monà.rquicos, no tiene màs que 153 votos. Y los 153 vo-.
Pintum
Prim
NOTICIARI

~1!S & ROCA

tos no bastan · para derrotar a un

CAMISERS
«LOS GESTORES DE LA aCEDA»

cLos cedistas que ocupan cargos pliblicos son invltados a dlmitir por el co-tité Central de
su partida.»
<De los periódicos.)
-Si yo fuese gestor, la verdad, tor»
...
gesto
el
cerfa
(De «Las Nottclas».)

Gobiemo, ni mucho menos para. decir que se tiene la mayoria en un
Parlamento ddnde L'ly 413 diputados. Pera acaso, y sin acaso, hay
una enseñanza màs interesa.nte aún
en estos datos. Y esa enseòanza es
que nl aun uniéndose toda.s Jas derechas, n1 aun agrupàndose los monàrqulcos, Acción Popular, los agrarios, los melquiadistas y los inde.
penplentes, tienen ma.yoria dentro
de las actuales Cortes. 'Porque entre todos ello; juntes no se reuni~

Joaquim Ros Escultura
Fins el dia 19

-Avui, dimarts, din 9, a les vuit del

r1.an màs que doscientos cinca votos,
!rente a dosclentos ocho de las !Lierzas de iu¡ulerda. Y este hecho, para
nosotros muy interesante,. prueba
que aun dentro de este Parlamento
marcadamente reaccionario, es poslble un Goblerno de centro tz..
quierda.a

vespre, començarà a l'estatge de l'As-sociació Protectora de l'Ensenyança.
Catalana l'anunciat curs mitjà de
català que ha de professar el senyor
Jaume Aimà.
Per a detalls l inscripcions, a l'Associació de l'Ensenyança Catalana,
carrer dels Arcs, 1. principaL

Inauguració d'un curs de català.

Dimarts, 9 d'abril del 1935
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lES JORNADES D'OCTUBRE'Ahtr~:;;~:~lc:enyor
Pere· Estartús
A CATALUNYA
La vista de la causa pels fets
del passat octubre, a Rubí
Ahir, al mat!, a. les deu, 1 a la
Declara. després l'actual alcalde
Sala d'Actes de l'Edifici de Depen- gestor de Rubí, senyor Francesc Puig
Conel
lloc
dències Militars, va tenir
el qual, a preguntes de la defensa,
sell de Guerra d'Oficials Generals diu que és enemic politic dels proper a veure i fallar la causa Instruï- cessats, però que, a despit d'això,
da pel tinent coronel jutge senyor no es declarà l'Estat català a. Rubí,
Sànchez Plaza, contra els paisans corrobora allò marúfestat per l'alPere Agullera, alcalde; Miquel Se- calde i que durant els dies d'autes
gura, Antoni Pereña, Antoni Vilar- no s'alterà per res l'ordre en aquedeli, tinents d'alcalde; Ramon Pu- lla població. El fiscal li pregunta
jol, Tomàs Coll, Jo~n J ansa, Joan sl això ho sabia per haver-ho preMarcet, Pere Serra, Jaume :Martí, senciat personalment, i ell contesta.
Pere Escayol, regidors; Gervàsi Es- que ho sabia per referència.
cayol, jutge municipal, I els sometenistes Joan Torres, Miquel J=>etxaINFORM E DEL FISCAL
me i Joan Rovira, veïns tots de RuEl fiscal, en el seu escrit, va debí, acusats del suposat delicte de retallar àmpliament tot l'ocorregut i
belió militar.
Presidi el Tribunal el &eneral se- mantingué Ja seva acusació, qualinyor Sebastià Pozas, actua de vocal ficà els fets com un delicte d•aaxiponent l'auditor de Ja Bribada, se- li a la rebeHió, en grau de temptanyor Antoni Izqulcrdo Curt, de fis- tiva, del qual en fa responsables, en
cal el juridic comandant senyor de concepte d'autors, tots t'ls procesQuerol 1 de defensor el lletrat se- sats, i demana la pena de tres anys
de presó correccional per a l'alcalnyor Rafael Muñido.
Assisteixen a la vista tots els pro- de i un any de la mateixa pena per
çessats 1 una. gran quantitat de pú- als altres processats.
blic, que emplena totalment l'ampli
INFORME DE LA DEFENSA
salo.
L' APUNTAMENT
El lletrat senyor Rafael Muñido
El jutge llegeix l'apantament, del Domènec llegeix un brillant inforqual es desprèn que es va iniciar la me de defensa. Rebat les argumencausa en virtut d'un atestat de la tacions acusatòries del ministeri fisguàrdia civil de Terrassa en el qual cal i rots els càrrecs que contra els
es donava compte que, arran de la seus defensats s'han fet.
visita de la. columna móbil que acFa històriD. del sentiment naciotuava. en el terme de Terrassa, el nalista català, que ha estat sempre
dia 29 d'octubre passat va. tenir co- vist amb simpatia. pels Governs de
neixement que al poble de Rubi la República i parla també de la
s'havia. declarat l'Estat Català, se- proclamació de la. República Catalacundant la «rebellió» del Govern de na a Barcelona, abans que la Repúla Generalitat de Catalunya, cr..te es blica Espanyola, degut al gest magva posar la bandera estelada al bal- niflc de l'honorable Francesc Macià,
có de l'Ajuntament i es formaren
grups armats que recorregueren els
carrers del PQble i pararen la circulació dels vehicles. S'acusa. com a
promotors dels fets l'alcalde i els
consellers de l'Ajuntament de Rubi,
el jutge municipal i diversos sometenistes
S'acusa també l'alcalde que, complint ordres del Consell de la Generalitat, va incautar-se de l'armaAhir a la tarda, a les quatre, a la
ment que tenia el sometent antic i Sala. Biblioteca. de la Caserna Genedonà les armes a d.üerents indivi- ral de la Divisió va. terúr lloc el
dus que eren de la seva. confiança t CQnsell de guerra d'oficials geneamb el sometent de què disposava t rals per a veure i fallar la causa
aquests darrers organitzà el mante- instruïda pel jutge oomandant seniment de l'ordre a. la població, ja nyor Josep Anglada. Espafia oontra
que es temia que, degut als conflic- els paisans Josep Ribas Soler, altes socials existents, s'aprofitaria calde; Jaume Grau Casas, secretari
qualsevol fet polític per a alterar la de l'Ajuntament; Alexandre Oliver
vida natural del PQble. S'acusa tam- Balcells, primer tinent d'acalde i
bé l'alcalde d'haver reunit els seus ca.PQral del Somentent, Bartomeu
companys d'Esquerra a l'Ajunta- Llobert Valls, regidor i president de
ment i no haver convocat les altres les Joventuts d'Esquerra. Estat Cataminories, t aquesta acusació en el là; Marti Olivella Busquets, presiplenari està desvirtuada per les de- dent del Centre Obrer Republicà, i
claracions de l'esmentat alcalde, que Quinti Nadal, delegat de la. Unió
diu que la reurúó no va ésser una de Rabassaires, veïns tots ells de
sessió municipal, sinó un acte per Sant Quinti de Mediona.
Presidi el Tribunal el general sea canviar impressions entre els que
tenien la. resPQnsabllitat del Go- nyor Sebastià PQZas i l'acompanyavern de Ja població. A més, a més, ven els mateixos vocals que en el
l'alcalde es trobava. en el moment CQnsell del matí. Actuà de vocal
difícil d'haver demanat forces per al PQnent l'Auditor de brigada senyor
manteniment de l'ordre a la Con- Ant<Jni Izqulerdo Curto i de Fiscal
selleria de la Governació i al cap el jurídic comandant senyor Querol.
de Ja guàrdia civil de Terrassa, i en De defensors actuen els lletrats Joambdós llocs li contestaren que no sep Soler Poch, Francesc Aldaz Leera possible desplaçar forces cap a yun, Salvador Palau Rabassó 1 Pelai
Rubi i; per tant, que s'arreglés com Sala. Berenguer.
pogués, mobilitzant el sometent noL'APUNTAME NT
menat per la Generalitat, i que st
no tenia armes que les requisés dels
El jutge llegi la. denúncia en Virantics sometenistes.
tut de la qual es va iniciar la preEn el sumari apareix la declara- sent causa que oonsistia que en la.
ció del secretari de l'Ajuntament de nit del 6 d'octubre darrer a les 21
Sant Cugat, en la qual diu que l'al- hores, l'Ajuntament de Sant Quinti
calde de l'esmentada PQblació la ce- de Mediona es va reunir en sessió
lebrar diverses conferències amb a excepció dc l'alcalde senyor Ribas
l'alcalde de Rubí i que en una en- Soler! 1 des del balcó de l'Ajuntatrevista que ambdós celebraren va. ment el caPQral del Sometent Aleassistir-hi el diputat seny:>r Ama- xandre Soler es dirigi al PQble condeu Aragay, el qual arribà a Sant gregat a la plaça i a oontinuació
Cugat amb alguns guàrdies de se- el delegat dels Rabassaires també
guretat que establiren un servei de va parlar manifestant que el poble
vigilància a la carretera. Digueren havia d'aixecar-se en armes i dirique es temia un moviment monàr- gir-se a Barcelona. La mateixa denúncia diu que després d'aquestes
quic.
INTE RROGATORI DELS paraules uns individus en nombre
d'uns 200 van patrullar pel PQble
PROC ESSATS
en grups 1 que el caporal del SQmeA petició de la defensa va. deela- tent
va hissar la bandera estelada
rar davant del Tribunal l'alcalde, se- al balcó.
llegi la declaració del
nyor Agullera, que explicà l'ocorre- processat Es
Llovet el qual
gut a Rubí del 5 al 12 d'octubre, en diu que noBartomeu
a l'hora que es dequè es va proclamar l'Estat de clarà l'Estatsap
català a Sant Quinti
guerra en aquella població. Es refe- de Mediona perquè
aquell dia era
rí a. les seves declaracions de plena- a Sant Sadurní d'Anoia;
que
ri i donà compte al Tribunal de la sap que es va declarar pel però
secretari
situació social en què es trobava de l'Ajuntament. Afegeix el
declaRubí aquells dies, a conseqüència. rant que en arribar al PQble s'assad'estar parades des de feia 23 set- bentà que l'alcalde havia ordenat un
manes unes fàbriques establertes all1 ban proclamant l'Estat Català i que
1 que deg-..tt a. això van quedar sen- s'havia despenjat el retrat de S. E.
se feina més de 350 obrers. L'Ajun- que h1 havia a l'Ajuntament. Destament es preocupà de subministrar. prés es llegeix la declaració de Quinlos socors. Que ell no va proclamar ti &u que ell quan va parlar des
l'Estat Català i que es limità a do- de l'Ajw~tament 1 en dir que el PQnar compte que s'havia proclamat ble agafes les armes era. per a vigia Barcelona; que no va posar la lar el. moviment de la FAI. La debandera estelada, si bé alguns diuen claració de Jaume Grau és en el
que la hi va posar, i que respecte sent1t que el que va adreçar-se al
al sometent tot el que féu fou per PQble des del balcó de l'Ajuntament
ordre del conseller de Govern>lc:ló. ~a ésser l'Al!!alde i que ell es va
Fou interrogat després el .;inent hmitar a lleg1r unes quartilles escrid'alcalde Pereña, que parlà també tes a màquina per ell i que reprodes del balcó de l' Ajantament en duïa el discurs fet pel President de
termes semblants als de l'alcalde. A- la Generalitat que s'havia esooltat
clareix que sl no es va convocar a per la ràdio a Sant Quinti, que desla reurúó de l'Ajuntament els regt- prés va parlar el caporal del somedors de la Lliga fou per por que tent i que les paraules que pronunno fossin objecte d'alguna agressló. cià ell anaven exclusivament encaminades a explicar al PQble el que
PROVA T EST IFICAL era la República Federal i l'Autono-Comoareix cridat per la defensa mia. Mamfestil. després que també
el testimoni secretari de l'Ajunta- 1ra parlar el delegat dels rabassaires
ment de Sant Cugat i es ratifica en Quint! &u el qual marúfestà que
tot el que ha manifestat al plenari el que estava ooorrent era el triomf
rabassaires 1 finalment el der especte a la crida. de l'alcalde de dels
clarant fa càrrecs oontra Bartomeu
Sant Cuget al de Rubí per a. adver- Llovet,
Quintí Bou, Martí Olivella i
tir-lo del desplaçament del movi- Alexandre
Oliver.
ment extremista que hi havia a.
la declaració d'aquest darrer
Sant Cugat, per tal que prengués diuEnque
va parlar al balcó reproles oportunes precaucions.
duint el que va oir per la. ràdio.
!llL;ga que no pertanyia a cap con;itè revolucionari i que efectivament eren de la seva. mà i lletra tms
docwnents que apareixien a:t swnari
de pernús de lliure circulació pel
poble.
Es llegiren també declaracions de
testimonis de descàrrec que acusen
Soler, Quinti &u i BàrAlexandre
L'excés d'original ens tomeu Llovet
en els fets de la denúncia l altres declaracions, espeobliga a ajornar fins a clallilent,
del periode de plenari, que
la nostra edició de de- afavoreiXen l'ex-alcalde i altres enmà, la llista de donatius cartats.
ProPQsats per la defensa desfilaquatre testimonis rots ells favoper als amics empre· ren
rables als processats.

i de la vinguda. precipitada de tres
ministres per a pactar amb l.l. Generalitat, sense que aleshores es pro..
cesés ningú ni es reunís cap tribunal.
Es refereix també a. Ja desfilada
de banderes cr..te avui es consideren
delictives, en actes als quals ns;:;istf
el Cap de l'Estat, com l'enterrament
del senyor Macià, i passat a l'as·
sumpte de la competència. de jurisdicció es refereix a. l'acord pres per
l'alta jurisdicció civil de la nació,
que ordenà que passés a la. jurisdicció ordinària la causa contré. els regidors de l'Ajuntament de Barcelona, els quals tenien més responsabilitat que els de Rubi, donat que
van assistir als fets al mateix lloc
on aquests es produïren. També diu
que no es poden condemnar tots
els regidors per l'acte d'un alcalde,
com tampoc: no han estat condemnats ni processats tQts els dipatats
del Parlament Català, a. despit d'haver dit el senyor Companys que
feia. la proclamació d'acord amb aquest alt organisme. Finalment es
refereix als mesos d'Esquadra, que
foren tots alliberats i avui presten
servei, i que, tenint en compte aquest precedent, no es pot condemnar uns sometenlstcs que estaven
subjectes a una. disciplina., que no
és tan forta ni tan greu com la
d'aquell cos armat.
Finalment es dirigeix al Tribunal
1 diu que confia en la. seva cavallerositat i rectitud, 1 acaba demanant
la lliure absolució dels seus patrocinats.
LA SENTENCIA
El Tribunal es retira a deliberar
en sessió secreta, 1 després de 'Jreu
estona dicta sentència absolutòria.
per a tots els processats. Aquesta
entència no serà ferma. fins que l'aprovi l'Audiror.
La sentència. ha estat acolllda amb
molta joia. pel nombrós públic que
esperava conèixer el veredicte del
Consell.

Els nostres lectors foren assaben·
tats oportunament del lamentabllissim accident sofert a bord del vaixell «UruguaY» pel conegut advocat
i home d'esquerra senyor Pere Estartús, en ocasió que anava. a. oomunica.r l'alliberament al seu fill Llibert.
El senyor Estartús, després dels
primers auxilis rebuts a. bord mateix,
fou traslladat amb tota mena de
precaucions al seu domicili on deixà
d'existir ahir, voltat de la seva muller, el seu fill i altres familiars I
amics.
La nova. del traspàs del senyor
Estartús causà gran impressió en
ésser roneguda arreu de la ciutat
car el finat, per raó de les seves
activitats professionals -cal destacar que era advocat de la. Urúó de
Rabassaires- era persona que gaudia de grans simpaties 1 es feia estimar de tots els que l'havien tractat.
No cal dir oom sentim aquesta.
mort, doblement dolorosa per les
circumstàncies en què ha ooorregut, per la qual cosa trametem a
la seva muller i al seu fill Llibert,
el nostre condol més sincer,
L'enterrament tindrà lloc aquesta tarda. Sortirà a dos quarts de
quatre de la cesa mortuòria, Montsió, 19.

El triomf dels nazis no ha tingut
la magnitud que esperaven a Berlín
ELS NAZI$ ~XTREMEN
LES COACtlONS
Dantzic, 8. - Ahir diumenge es
telebraren les anunciades eleccions
en aquest territoÍ'i enmig d'Una atmosfera d'alguna excitació.
A les cinc (\.e la. matinada. ja es
notava als rarr~rs una gran animaêfó, la qual tòu augmentant eñ
forma que, en obrir-se els col:legls
electorals, a les vuit del mati, l'anuència d'electors era considerable.

DIUEN DE DANTZI
ELS NAZIS TltmR~IfQU~
DELS 72 DIPUTATS 1t
EL[.
GITS
Berlín, 8. - Noticies reb
Dantzic, sobre les eleccions ~~~~ de
des ahir, informen que ~s e ebr¡,
que els nazis alemanys obt~~~b~
~
dels 72 llocs a cobrir 1a
significa un avanç d~ sisq':i1¡ ~
amb relació als diputats nJU!a¡¡
l'anterior Cambra. Tots els 18 dt
p¡~.rtits han perdut llocs, excep~tr¡:¡
~
PQlonesos.
Els catòlics perdeQ un lloc
den amb nou; els alemanys i q~~
nals descendeixen fle q•1rdr~ an~

CQmunlstes, 6.880.
Centristes, 37.059.
lollsta Weise o Front Nacional,

o-

9.760.

Llista Pietsch, 750.
l'olònia, 8.100.
L'agència oficiosa. alemanya. considera satisfactori aquest resultat,
perquè en l'espai d'Un any el partit
nacional-sooialista. ha. guanyat prop
de 30.000 vots.
A l'Igual que es féu en ocasió del

De

els

ttst

•••

Pere Estartús tenia 66 anys. Fill
de Tortellà; els primers anys d'advocat exercia la professió a Girona,
on va donar-se a conèixer com a
lluitador per la República, i va. donar lloc que, a precs dels republicans d'aquella provincia, tos pr~
sentat per candidat a diputat.
Més tard, a Barcelona milità als
rengles del federalisme, t collaborà
activament amb La.iret t Compan~s,
amb els quals l'úrua una. gran amiSGoerlng, a la seva l r rlbada a Dantzlo, revista les forces
tat, a. la. fundació i desenvolupament
de la Urúó de Rabassaires, i després
de l'Esquerra Republicana.
Es produïren alguns aldarulls que plebiscit del Barre foren portats a.
feren necessària la. interven'ció de Dantzic 5.000 naturals del pafs resi• • •
dents a Alemanya.
L'Ateneu Enciclopèdic Popular in- la policia.
L'ambient era. de franca coacció
vita a tots els seus associats a l'enES CONFIRMA LA VICTO·
terrament de Pere Estartús, pare per als electors no nacional-socialisdel nostre volgut company Llibert, ta. Durant la campanya electoral
RIA NAZI
vocal del Consell Directiu d'aques- s'havia. posat de manifest l'esmenDantzic, 8. - Segons els darrers
ta entitat, el qual tindrà lloc avui, tada coacció. S'obligà les societats detalls electorals sembla assegurat
a dos quarts de quatre, 1 sortirà del concessionàries d'anuncis perquè do- que els nacional-socialistes obtenen
seu domicili carrer Montsió, 19.
nessin l'exclusiva als cartells nazis. els dos terços necessaris per a fer
Foren incautats els diaris de l'opo- possible el canvi de la. Constitució.
i es muntà vigilància a les seSegons es declara en els cercles
-----------*~--------- sició
ves impremtes per tal d'evitar la oposicionistes, l'augment dels vots
gidor d'aquell Ajuntament es dirigí
producció de fulls de propaganda hitlerians és degut als 10.000 alea l'Alcalde que per haver esclatat el
electoral.
manys portats a Dantzic.
moviment revolucionari havia de
Milers de cases ostentaven emblePQSar-se a les seves ordres, a. la qual
L'òrgan de les minories PQloneses
oosa es negà l'Alcalde. Des d'aquell
mes hitlerians i les que no els te- esmenta aquest matí les coaccions
moment -diu el Fiscal- Llovet es
mes eren envaïdes pels nazis, els realitzades pels nazis i anuncia. que
va dedicar a patrullar al cap d'un
quals collocaven cartells amb les l'assumpte serà portat davant la. Sogrup d'homes armats pel PQble, fent
inscripcions: «Traïdor», «Judes», cietat de Nacions.
Set·à plebiscitada el 14
coaccions i pretenent parar el tre«Separatista».
ball a una fàbrica. CQntinua el FisEntre les sis llistes de l'oposició
ELS RESULTATS CONE·
de maig
cal en la seva. acusació dient que tJ
tan sols gaudia. de llibertat limitaGUTS FINS ARA
dia 6 des del balcó de l'Ajuntament
8. - Hom ha decidit que da la dels PQlonesos.
Nacional-socialistes..
71.036 vots
es va. proclamar l'Estat Català lle- el Manila,
plebiscit PQpular per a l'adopció
gint unes quartilles escrites pel se- definitiva.
Socialistes ... ...
12.862
I
de
Constitució
nova.
la.
de
LES ELECCIONS VISTES
cretari. Que després de l'Alcalde Filipines, es celebri el dia 14 del pr~
Centre
9.774
I
DES DE FRANÇA
parlaren Alexandre Oliver, el secre- per més de maig.
2.935
tari Jaume Grau I Quinti &u, tots
París, 8. - Les noticies que es Comunistes .. . ... ...
enaltint l'Estat Català i el darrer
reben a Paris arran del resultat de Llista Weise
))
3.014
féu un ban perquè el poble agafés
les eleccions de Dantzic són un xic Llista Pietsch
176
I
les armes i anés sobre Barcelona.
contradictòries. Mentre de font ale- Polonesos
Germanor catalana
))
2.723
Afegi el Fiscal que es va oollocar
manya es dóna. compte d'una gran
la bandera. estelada al balcó de l'AEn blanc i nuls
671 ))
notícies
reben
es
hitleriana,
victòria.
juntament 1 que quatre dels procesd'altres procedències les quals diuen
sats constituireu un CQmitè revoluque els nazis han suspès la publicionari i finalment va dir que AJecació dels resultats electorals en dexendre Oliver apareix oom a. aumostrar l'escrutini que tan sols obtor de la concessió de permissos de
tenien un 50 per 100 dels sufragis.
circulació que PQrten la seva signaA mig mati s'ha rebut un despatx
tura i el &u oom a. autor de l'ordre
en el qual es comunien que s'havien
de publicar dos bans pel PQble.
la
de
deu
les
a
lloc
Tindrà
suspès els treballs d'escrutini a 39
Qualifica els delictes d'auxili a la
nit I es posarà en escena la corebellió en grau de temptativa i solcollegis.
ngll
fa
I
«Or
Elles
Lluls
de
mèdia
licità per als processats Jaume Grau,
Els darrers detalls, de font frandirigeix
que
companyia
la
per
la
&u,
Quinti
i
Alexandre Oliver
cesa, atribueixen als nazis el 60 per
J . Torrents. A continuació, In·
pena de dos anys de presó oorrec100 dels vots emesos ahir.
terpretaran escollides composicional i la. d'un any per a Josep RiEn contra del que afirmen les nosiclons de llurs diversos reperbas Soler, Martí Olivelll\ i Bartomeu
ticies de font alemanya, hom sap a.
toris el barlton Domènec Gil,
Llovet Valls, amb abonament de la
Paris que els nazis varen cometre
el quartet vocal s anta Cecllla,
presó preventiva soferta.
nombrosos excessos 1 agressions als
la cançonetista Pepeta Reverseus adversaris i feriren a alguns.
ter, el virtuós del saxofon c aELS IN FO RMES DELS RE·
Entre els ferits pels nazis hi ha
sanaves I l'emi nent soprano del
FENSORS
dos empleats del comissariat poloGran Teatre del Liceu Carme
lletrat
el
informe
Comença el seu
nès que tenen categoria diplomàtica.
Palazón, a companyada al plano
senyor Salvador Palau Rabasso, de• • •
pel mestre Ribes. Per a Invitafensor d'Alexandre Soler, Martí OliParis. 8. - La. premsa francesa
cions, Salmeron, 208, bar, I a la
vella i Jaume Grau, que rebat els
confirma que en les
migdia.
d'aquest
Redacció de LA HUMA NITAT.
arguments del Ministeri Fiscal i
eleccions per a la Dieta de Dantzic,
aPQrtà testimonis d'aclariment dels
r 100
els nazis han obtingut <'l 'I
fets. Fa unes oonsideracions de cavots en oontra del 75 per 100
ràcter juridlc 1 PQlitic sobre els fets d~l que ha manifestat el Ministeri dels
El senyor Pic 1 Pon rebé ahir els
esperaven, i aci es considera
del passat mes d'octubre 1 diu que Fis<_:a.l que es reoolza -diu- sobre que
aquest resultat CQm un mig fra- periodistes al seu despatx de la Geres no ha PQgut estar provat als indiCis per a condemnar, tota ve- càs.
neralitat, en funcions de governador
seus patrocinats de tot el que se'ls gada que res de tot el que dit des
A conseqüència. dels resultats de general de Catalunya. (Demà els
acusa i que per tant per indicis no d~ la denúncia fins el moment de la
es PQt rondemnar, en virtut del qual Vlsta no és cert. S'adreçà. al Tri- les eleccions han estat suspeses les rebrà en funcions d'alcalde).
-No puc dir res, encara, de les
demanà la lliure absolució dels seus ~~Jf ddifnt que oo~òiahen la. seva grans festes triomfals que projectaque per a1x a de dema- ven celebrar els hitlerians, entre gestores -digué el senyor Pic-. Tal
u
defensats
vegada demà seré més concret sobre
Parlà 'després el lletrat senyor nar. una sentència. absolutòria.
elles, la retreta amb atxes.
aquesta qüestió. Com sigui que deFinalment el lletrat senyor JoFrancesc AJdaz defensor de Bartomeu Llovet. Liêgelx un brillant in- sep Poc, llegeix .el seu informe deDAD ES COMPARATIV ES rr.à dinarem junts, vosaltres 1 jo,
forme i presentà el seu patrocinat fensant Josep Hiba.;>. Abundà en els
8. - L'agència oficial D. espero donar-vos tota classe de decom a una víctima de les circums- ~~trems .dels que 1 han precedit en N.Berlin,
referents a la gestora municiB. publica els resultats de les talls
tàncies que l'han PQrtat al banquet. 1 us de . la paraula. ~bat le~ argu- eleccions
per a la Dieta de Dantzíc pal.
Abundà en els mateixos termes que mentac10ns del Mimsterl FiScal i
-¿Podríeu avançar-nos si la Lliga
en
el seu company i també diu al Mi- acabà, oom e.ls seus companys, de- 1 els compara amb els obtinguts del
accepta entrar-hi, i les gestions que
maig
de
28
del
eleccions
les
nisteri Fiscal que no té base per a man~t la lllure absolució del seu 1933.
s'han fet prop de la Ceda?
la seva acusació. Acabà demanant la ¡ patrocmat.
-D'això no en puc dir res, perquè
nacioels
d'ahir,
eleccions
les
En
LA SENTENCI A nal-socialistes han obtingut 139.200 seria ja dir-ho tot.
lliure absolució del seu patrocinat.
.
.
.
A oontinuacló Informà el lletrat
Avui redactaré -continuà dientEl Tnbunal es retuà a dehberar vots, contra 109.029 el 1933.
senyor Palau Sala defensor de QuinEls altres partits han obtingut les un decret obrint concurs per a la.
tí Bou. Fa un relat dels fets ocor- en .sessió .sec.re~a i desp~és de breu
provisió de jutges murúcipals a tot
reguts a sant Quinti i en la forma d.ehberac10 dicta sentènc1a absolutò- següents votacions:
Catalunya. Són prop d'un miler de
Social-demòcrates, 37.000.
per ell coneguts i que s'allunyen na per a rots els processats.
places, i n 'hi ha 200 sotmesos a processament. Es donen quinze dies de
temps per a presentar Instàncies;
quatre dies més perquè els jutges
mformin i l'Audiència resolgui... De
manera que dintre uns vint dies estaran tots nomenats i la justfcia

ta~

ral

que 11 reten honors
(FQto Urbis Press>
els comunistes perden tres, de Cl!lt
que terúen. El grup PQlonès ha cot·
servat els dos llocs que tenia i els
socialistes en tindran tretze.
El President del Senat de Dantú,
Greiser, ha publicat avui una decJ!.
ració, dirigida al poble, en la qual
manifesta que la majoria del ca¡
electoral ha. votat la candidatura
nazi, que és la del Govern, i que,
amb això, el poble ha manifestat el
seu disgust davant les maquinacions
i agitacions de l'oPQsició. Afegeix,
després. que davant el resultat de
les eleccions d'ahir, els grups d'opo.
sicló han perdut el dret de parlar
en nom del PQble de Dantzic i de
dirigir, en nom d'aquest, documents
o queixes a cap lloc. Continua dient
que el Govern ha vist enfortida la
seva posició, per la votació favora.
ble del poble i que està disposat a
continuar la seva obra de reconstrucció.
TELEGRA MA DE FE\.\C\•
TA CIO
Berlín, 8. - El ministre de lln·
terlor del Reich I de Prússia, docte:
Frlck. ha. dirigit un teleprama al
líder nacional-socialista de Dantz!c,
senyor Forster, per tal de felicitar·lo
pel triomf assolit en les eleccions
d'ahir.

La vista de la causa pels fets
de Sant Quintí de Mediona

La nova Constitució
de Filipines

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

L' IN FORM E DEL FISCA L
El Fiscal en el seu escr1t de conclus¡ons defimtives va. dir que els
fets de Sant Quinti començaren el
dia. 5 d'octubre en el moment que
el president del Centre Obrer 1 re·

,

... ...
...

EL FESTIVAL BENEFIC DE
DEMA, AL COLISEU
POMPEIA

•

GOVERN GENERAL

•

EL SENYOR PIC CREU QUE AVUI QUEDARA RESOlTA U
GESTORA MUNICIPAL --- MENTRESTANT SIGNA DECRETS
I NOMENA COMISSIONS ENCARREGADES DE LA REORGA·
NITZACIO DELS SERVEIS INTERIORS DE lA GENERAUTAl
I DE DICTAR UN REGlAMENT DE FUNCIONARIS ••• SOR·
TOSAMENT DIU QUE NO SENT CAP VOCACIO PER
L'ORDRE PUBUC
I a \,atalunya quedarà no~·
mun ·
malitzada. Es tracta que la justlcta
municipal estigui deslligada de tot
partidisme Polític.
També aquesta. tarda -continus
- signaré un decret nomenant una
comissió de tècrúcs de la casa I
de fóra de la casa, encarregats de
la redacció d'un reglament de f un·
cionaris de la Generalitat En aquesta casa hi ha un sentit de desorga·
nitzacló que fa necessari un regla·
ment reformat, tota vegada que d
que regeix, data del temps de la
Diputació. Signaré també un altre
decret per tal de designar una c()o
missió que estudiï la reorganitz!ICJ~
dels serveis, que han crescut mo
i no han canviat gens. La. Diputació
va convertir-se en Mancomunitat, en
Generalitat més tard i fins amb J~
Parlament. Tot es fa. en benefici e
públic i de la Generalitat. No US
diré res respecte a. l'ordre públ!C.
perquè jo únicament tinc cura de
la part administrativa. Per rordre
públic no hi sento cap clevoc1ó.
Amb aquestes paraules, el senyor
Pic s'acomiadà dels periodistes.

--~~--~----------

Focs
de Benaala
...

LA TEORIA I
LA PRACTICA

Donati us per a ' s
empresonats

sonats.
Vegi's la pròxima edi·
ció de LA HUMANITAT.

~

1

¡;;:::::

La degradació dels oficials quo pre ngueren part en 1a revc:uc1o na tingut ll~c a Ateí'\i:s. A ta drctl,
oficials rebels arriben en un camió
<Foto Urbis Pre~>.

..

M entre els homes de ciència
s'escarrassen- entre a?tres activitats no tan honorables - a idear
mètodes humans i racionals perquè els inculpats confessin les seves suposades malifetes sense vioLències inquisitorials, els encarregats per la llei d'exercir aquesta
/tLnció indagatòria mantenen vells
sistemes, d'aquells que esborronen
fins les més dures sensibilitats.
Fa dies que ronservem als dits,
amb ànim de romentar-w, un article de divulgació que ens assabenta dels meritoris treballs de
W. G. Summers, del Prof. CrosZand i del Dr. R. E. House, encaminats a obtenir dels acusats, sen-se cap mena de tortura, revelacions científicament exactes, tan
fidedignes com una placa fotogrà-

I

/ica. Existeixen el v.polívraf de
Keeler», el «psicogalvanametre~
els ;ocs de miralls, el . cneu;n ¡
graf» associat amb l'<eoscüògra!!~>.
l'escopolamina, producte jarmac~ t
tic que va exigir, se1tse re~u;t~¿
el defensor de Matuska ' q ¡s
sembla el més reeixit de tcts e
procediments enumerats.
¿Vol dir això que l'horr,¡~, ll~~
de l'home, tracta de recttjlcar- 0 ,
i deixar d'incórrer en ,l~ ver~;.
nyosa pràctica de martmtzar ant
defensos, monstruositat r~ol~ac·
sigui qui sigui el que !'hagt ~ 10
ticada? En t eoria, sí. Però e
apràctica...
La lectura d'un telegrama, uiúr.
tat el passat març, ens dóna oci
r esposta poc taiaguera. Heus
'tlltS
el text:

a

«&rdeus, 18. - Les autol'l d0S
instrueixen diligències cont~:l r;i.
caps de les forces franceses d'bJ!ver
ger, als quals hom acusa cU enes
escaldat els peus a dos lilt ~~~·
per tal d'arrencar-los de e
..u.."t)
des declaracions.»
Tenim, doncs, que la pra;,gc-

no respo1t a .la teoria, per ~ t9ts
nya del gènere lzumd. per~uNíger
sabem que tot el món és e

J . M . FRANGES
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